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Tisztelt BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!
Tájékoztatjuk, hogy a(z) Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése c. felhívására
benyújtott, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00035 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmének
elbírálása megtörtént.
Sajnálattal értesítjük, hogy támogatási kérelme a bírálati folyamat eredményeképp nem részesült
támogatásban, az alábbiakra való tekintettel:
Elutasítás indoklásának bevezetése: A Pest Megyei Területfejlesztési Program célként határozta meg a
bölcsődei és az óvodai ellátást biztosító intézmények kapacitásainak az igényekhez, a demográfiai
szükséglethez történő igazítását, ezzel segítve a kisgyermeket nevelő nők munkába állását, a
foglalkoztatási helyzet javítását is. A Pest Megyei Integrált Területi Programban rögzítésre kerültek Pest
megye szempontjai a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” intézkedés
vonatkozásában. Megfogalmazásra került többek között, hogy a fejlesztések a lehető legtöbb szülő
munka világába való visszatérését segítsék, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési keret az új bölcsődei
férőhelyek létrehozását segítse első sorban. Mind a VEKOP, mind az ITP rögzíti az elérendő indikátorok
célértékeit is, melyek rendkívül magasak, csak költséghatékony projektek által valósulhatnak meg. Pest
megye döntése alapján egy projekt akkor támogatható, ha annak fajlagos bekerülési mutatója (a projekt
elszámolható összköltsége/ a projektben elsődlegesen megvalósított célkitűzés eredményének
számszerűsíthető célértéke) kedvező és ezzel egy időben a projekt jelentős mértékben hozzájárul a vállalt
indikátorok teljesítéséhez. A rendelkezésre álló keret szűkössége miatt Pest megye az azokon a
településeken megvalósítandó fejlesztéseket támogatja, ahol a demográfiai szükséglet statisztikailag
igazoltan a legmagasabb. A területi kiegyenlítődés megvalósulásának érdekében Pest megye egy
indikátor teljesítése vonatkozásában maximum egy pályázó egy településre vonatkozó pályázatát
támogatja.
Elutasítás indoklása: Jelen projekt a VEKOP-6.1.1-PT1-es konstrukcióra beérkezett és jogosult
támogatási kérelmek átlagos, indikátorra vetített fajlagos költségével számított támogatásigényénél 126,8
%-kal magasabb, így a vállalt indikátorokat illetően nem költséghatékony.
Fentiek alapján és figyelembe véve a rendelkezésre álló források nagyságát, mivel a pályázó által
benyújtott támogatási kérelem az összes azonos tárgyban benyújtott kérelemhez képest kevésbé
hatékonyan járul hozzá a Megyei Területfejlesztési Program fenti célkitűzéseinek megvalósulásához,
illetve a VEKOP-ban és a Pest Megyei ITP-ben meghatározott indikátor célértékek teljesítéséhez, azt a
területi szereplő - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) bekezdése alapján - elutasítja. A területi
szereplő döntése alapján a támogatási kérelem elutasításra került.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati e-ügyintézés
felületen módjában áll megtekinteni.
Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő,
illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban
foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy
felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk
továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés
felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az
értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot
kézbesítettnek tekintjük.)
Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és
elküldésével elektronikus úton nyújthatja be.
Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat www.szechenyi2020.hu weboldalon.
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