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1. A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben a
Kedvezményezett már nem felel meg a támogathatósági feltételeknek (a Vidékfejlesztési Programban
meghatározott jogosultsági kritériumoknak).
2. Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési
kötelezettségét, a kifizetési igénylésben ezekre a tételekre vonatkozóan a jóváhagyott támogatási
összeg 5%-kal csökkentésre kerül.
3. A támogatás további feltétele, hogy a kedvezményezett a képzés és a rendezvény helyén a
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket feltüntesse.
Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az
adott képzéssel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.
4. A Korm. r. 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett
jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.
a. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a
támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
5. A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a
támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de
nem éri el az összeg 80%-át.
6. Rendezvény esetében:
- azon tételekre vonatkozóan, amelyeknél a kedvezményezett nem teljesíti bejelentési
kötelezettségét, a kifizetési igénylésben jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal
csökkentésre kerül.
- amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel
érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.
- az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben
hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.
7.

Képzés esetében: a kedvezményezett köteles a pályázati felhívás 3.4.1.1./I./10. pont alatt
felsorolt dokumentumokat a kifizetési igényléshez csatolni.

8.

Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségeinek, a kifizetési
igénylésnek a képzéshez tartozó tételei elutasításra kerülnek.

9.

Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a támogatást igénylő nem tesz eleget a képzés
vonatkozásában a bejelentési kötelezettségének, az adott kifizetési igénylésben képzésre
jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

10.

A támogatás további feltétele, hogy a támogatást igénylő a képzés helyén a tájékoztatásra és
nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket feltüntesse. Amennyiben a

kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az adott
képzéssel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények:
Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás
befejezését követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi
értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor az adott értékelési
szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő
összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.

