Pontok támogatása
eMOP 2.0

eMagyarország

„Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai
Integrációs célkitűzések megvalósítása” céllal

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által az eMagyarország Program
keretében meghirdetett
eMagyarország Pontok 2.0
című pályázathoz

Pályázat jele/Kódszáma: eMOP 2.0 - 2007

2007. június 15.

TARTALOMJEGYZÉK

1.

A TÁMOGATÁS CÉLJA ..................................................................................... 4

1.1.

Alapvető cél............................................................................................................................ 4

1.2.

Célcsoport .............................................................................................................................. 7

1.3.

Rendelkezésre álló forrás ...................................................................................................... 7

1.4.

Támogatott pályázatok várható száma .................................................................................. 7

2.

A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA ............................. 7

2.1.

Jogi forma, és funkcionalitás/rendeltetés............................................................................... 8

2.2.

Méret, és egyéb infrastruktúra ............................................................................................... 8

2.3.

Székhely................................................................................................................................. 9

2.4.

Kizáró okok............................................................................................................................. 9

2.5.

Beszámolási kötelezettség................................................................................................... 10

2.6.

Minden pályázónak telepítési helyenként vállalnia kell........................................................ 10

2.7.

Egyéb kötelezettségvállalás................................................................................................. 11

3.

PROJEKTTARTALOM ..................................................................................... 12

3.1.

Támogatott tevékenységek köre .......................................................................................... 13

3.2.

Nem támogatható tevékenységek köre ............................................................................... 13

3.3.

Elszámolható költségek köre ............................................................................................... 13

3.4.

Nem elszámolható költségek köre ....................................................................................... 14

3.5.

Projekt területi szűkítése ...................................................................................................... 14

3.6.

Projektkezdés ideje .............................................................................................................. 14

3.7.

Pénzügyi elszámolás végső határideje ................................................................................ 14

3.8.

Fenntartási kötelezettség ..................................................................................................... 14

3.9.

Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban ...................................................... 14

4.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ................................................................................ 15

4.1.

Támogatás formája .............................................................................................................. 15

4.2.

Támogatás összege ............................................................................................................. 15

4.3.

Biztosítékok köre .................................................................................................................. 15

4.4.

Egyéb feltételek.................................................................................................................... 15

5.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK ...................................................................... 15

5.1.

A kiválasztás során használt értékelőlap ............................................................................. 16

5.2.

A konstrukció elvárt eredményei, hatásai ............................................................................ 17

5.3.

Monitoring mutatók............................................................................................................... 18

6.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK.................................................................. 18

6.1.

A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei ................................................. 18

6.2.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje ..................................................... 18

6.3.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók ............................................... 18

6.4.

Kapcsolattartás, információkérés ......................................................................................... 19

6.5.

A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend).............................................. 19

6.6.

A pályázó által benyújtandó mellékletek .............................................................................. 19

1. A TÁMOGATÁS CÉLJA
1.1. Alapvető cél
Az eMagyarország Pontok támogatásának célja, hogy az ország egész területén működjenek az
állampolgárok számára könnyen elérhető, azonos minőségben szolgáltató, többfunkciós
(integrált), nyilvános közösségi1 internet-hozzáférési és szolgáltató pontok szakképzett tanácsadók
jelenlétével.
A GKM gondozásában levő eMagyarország 2.0 program fő célkitűzése az eMagyarország hálózat
támogatásával az elektronikus szolgáltatások, és tartalmak, kiemelten az e-közszolgáltatások
elérésének, elterjedtségének növelése.
Kiemelt cél a hátrányos helyzetű kistelepüléseken és hátrányos helyzetű térségekben az
elektronikus ügyintézés és közösségi internet használat terén az esélyegyenlőség megteremtése.
A program során további fontos cél, hogy az információs társadalom fejlesztésére rendelkezésre
álló állami források felhasználásával a lehető legnagyobb hatást érje el a társadalom digitálisan
leszakadóban lévő csoportjainak felzárkóztatása terén.2
A program olyan tevékenységeket, folyamatokat kíván támogatni, amelyek a fenti célokkal
összhangban hozzájárulnak az alábbiakhoz:




Többfunkciós, nyilvános közösségi terekben internet-alapú szolgáltatások nyújtása,
Hátrányos helyzetű településeken és térségekben az elektronikus kormányzati
szolgáltatások elérésének és ügyintézésének elősegítése,
A lakosság digitális írástudásának növelése.

Az eMOP 2.0 közfeladat-teljesítése
Az e-szolgáltatásoknak nem csupán a megteremtése, de az elérhetőségük, használatuk biztosítása
is közfeladat, mivel csupán ezáltal válik valóvá, hogy minden állampolgárnak legyen lehetősége
az elektronikus formában történő ügyintézésre. Ez a közfeladat megoldható az eMagyarország
hálózat működtetésével.
Az eMagyarország 2.0 kiemelt célja tehát a szolgáltató állam gyakorlati megvalósításához való
hozzájárulás – az állampolgárok számára az e-közszolgáltatások mindennapi szintű,
emberközeli módon való elérhetővé tétele, ezáltal az állampolgároknak az állam szolgáltatásaival
szembeni bizalmának növelése, egyben Magyarország felzárkóztatása e téren az európai
élvonalba.
A program stratégiai feladatai:
-

1

bekapcsolni a magyar társadalom minél szélesebb rétegeit az Információs Társadalomba, a
leghatékonyabb módon csökkentve a meglévő digitális szakadékot,
biztosítani az egyenlő esélyt minden állampolgár számára, hogy az elektronikus
(köz)szolgáltatásokat elérni és használni tudja,
elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok - kistelepülésen élők, etnikai kisebbségek, idősek,
fogyatékosok, stb. – információs társadalmi felzárkóztatását.

Többfunkciós (integrált) közösségi tér: többfajta közösségi szolgáltatást nyújtó szervezet, hely (oktatások,
klubrendezvények, szociális és közösségi tevékenységek, szakkörök, könyvtár, infokommunikáció, stb.)
2
Jelen pályázat csak már internet hozzáféréssel rendelkező településekre vonatkozik.

Az eMOP 2.0 közvetlen céljai közül kettőt emelünk ki, mint legfontosabbakat:
- Az e-közszolgáltatások széleskörű igénybevételének szakértőkkel segített támogatása, a
hátrányos helyzetű térségekre és társadalmi csoportokra helyezve a hangsúlyt,
- az eMagyarország pontok többfunkciós közösségi szolgáltató terekben való működésének
elősegítése.
Ezen célkitűzések eléréséhez a következők megvalósítása szükséges:
- az eMagyarország pontoknak a célkitűzésekhez szigorúan igazodó költséghatékony
fejlesztése, működtetése és ellenőrzése,
- az eMagyarország pontoknak hosszú távon működő hálózatba való szervezése,
- az eMagyarország pontokon szakértői / tanácsadói rendszer kiépítése (helyi diplomás
szakemberekre alapozva), és ezzel:
 a személyes tanácsadás, segítségnyújtás biztosítása a lakosság részére az eszolgáltatások igénybevételéhez,
 információs társadalmi felvilágosító, tudatosító tevékenység végzése (az einformációkhoz, tudáshoz, tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségének és fontosságának felismertetése a lakossággal),
 az e téren leszakadt népességi csoportok alapvető digitális oktatása.
A fenti célok megvalósítása érdekében a GKM támogatni kívánja azokat a Pályázati Útmutatóban
részletezett feltételeknek megfelelő szervezeteket:
 melyek egyrészt, korábban már ITP-15, ITP-16, ITP-3 pályázatokon nyertes vagy más
módon keletkezett szerződéssel rendelkező eMagyarország pontként működtek, illetve
még működnek,
 továbbá azon szervezeteket, amelyek eddig nem üzemeltettek eMagyarország pontot, de a
Pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és közintézményként integrált közösségi
szolgáltató teret tartanak fenn / működtetnek,
 mindkét esetben (már meglévő vagy újonnan létesítendő) eMagyarország pont esetén csak
azon pályázók nyerhetnek támogatást, amelyek a Közháló program révén vagy piaci
internet szolgáltató által lefedett területen található telephelyüknek köszönhetően internet
szolgáltatással rendelkeznek (az eMagyarország végpont számára min. 4 Mbit
sávszélességgel), vagy képesek internet-szolgáltatást nyújtani.
E cél elérése érdekében az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3/A. § s), valamint a 4. § b), l) és t) (az internethasználat
elterjesztése, valamint az információs társadalom szolgáltatásainak megismertetése, fejlesztése, a
hírközlési és informatikai szolgáltatásoknak az információs társadalomról leszakadó csoportok
esélyeinek javítása, az informatikai írástudás terjesztése, az informatikai és hírközlési esélyek
egyenlőségének biztosítása) pontjai alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot
hirdet újonnan kialakítandó vagy már működő közösségi internet-hozzáférési helyek
eMagyarország Pontként történő működésének támogatására.
Jelen pályázatban közösségi internet-hozzáférési helyeknek minősülnek azok a közösség számára
nyitva álló, nem lakás céljára szolgáló terek, intézmények, ahol komplex elektronikus
közszolgáltatás és tanácsadás, valamint internet-hozzáférés vehető igénybe.

Ezen belül a nyilvános eMagyarország Pontok olyan közösségi internet-hozzáférési és szolgáltató
helyek, ahol rendszeres nyitvatartási időben bárki korszerű számítógépeken, költségtérítés nélkül
használhatja az e-közszolgáltatásokat az eTanácsadók ingyenes szakmai segítségnyújtása mellett.3
Az eMagyarország Pontok szolgáltatásainak széleskörű megismertetésére a GKM népszerűsítő
kampányt kíván indítani.
ELŐZMÉNYEK
Az eMagyarország Program a magyar információs társadalom fejlesztésének stratégiai
fontosságú programjaként indult 2003-ban, a megvalósítás szintjén 2004-ben. A közösségi
hozzáférési pontok országos hálózatának megteremtésével olyan űrt töltött be, ami tisztán piaci
viszonyok alapján nem, vagy csak jóval később sikerülhetett volna. A programnak kiemelt célja
volt a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és térségek felzárkóztatásának támogatása, a digitális
szakadék csökkentése. A digitális felzárkózás fontos eszköze az esélyegyenlőtlenségek
mérséklésének, a társadalmi mobilitás erősítésének.
A nemzetközi szóhasználatban Public Internet Access Point (PIAP) megnevezésű közösségi
hozzáférési pontok Magyarországon az eMagyarország Pontok elnevezést kapták.
AZ EMOP 2.0 IRÁNYVONALA – HOZZÁFÉRÉS MELLETT HOZZÁÉRTÉS
Felméréseink alapján egyértelmű, hogy az ország hátrányos helyzetű térségeiben hosszú távon
lesznek még olyan állampolgárok, akik nem tudják saját részükre biztosítani a modern infokommunikációs eszközöket, valamint nem tudják az e-ismereteket, -szolgáltatásokat önállóan
használni, ezért az információs társadalmi esélyegyenlőség, valamint az állampolgárok eközszolgáltatásokhoz való hozzáférési jogának biztosítása csakis a közösségi hozzáférési helyek
további működtetésével valósulhat meg.
Ezért, valamint az egyértelműen kimutatható társadalmi igény miatt a program folytatása
feltétlenül szükséges, természetesen jelentős megújítás, fejlesztés mellett.
A jövőre nézve a cél, hogy a kezdetben állami finanszírozású működést elindítva az
eMagyarország pontok valódi közösségi hozzáférési pontokká fejlődjenek és a közösségi
szolgáltatások meghatározó részévé váljanak.
2010-re az eMagyarország pontok egységes végponthálózata minden lehetséges elektronikus
közszolgáltatás, valamint számos más – elsősorban humánpolitikai és fejlesztési – közfeladat
kiszolgálójává válik, az eTanácsadói decentralizált személyes ügyfélszolgálat biztosításával.
Az eMagyarország hálózat helyi, decentralizált szolgáltatási pontjai közös kapuként működnek
majd minden e-közszolgáltatás és e-tartalom közvetítésére, amellett, hogy a helyi civil és üzleti eszolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy ezt igénybe vevő kezdeményezéseket, folyamatokat is
elősegítik.
A fenti célok elérése, az eMagyarország hálózat fenntartása, illetve fejlesztése vitathatalanul
közfeladat, hiszen állami / kormányzati felelősség az elektronikus szolgáltatásoknak, tartalmaknak
a megteremtése mellett az elérhetőség, a használat valós lehetőségének biztosítása az
állampolgárok minden rétege számára.
A 2007. évi keret szűkössége miatt a fő preferenciaszempont az idei évben a rászorultság, a
hátrányos helyzet javítása, az esélyegyenlőség jegyében.

3

2008-tól kezdődően az eTanácsadói tevékenység támogatására számos pályázati lehetőség fog nyílni, mind az
eMOP, mind a különböző nemzeti operatív programok keretében. Ezen pályázatokra való jelentkezéshez az
eMagyarország hálózati tagok számára az eMagyarország centrum szakmai tanácsadást fog biztosítani.

A 2008-2011. években azonban a GKM több milliárd forintot tervez támogatás formájában a fenti
célok elérése érdekében szétosztani. A 2008-2011. években meghirdetett pályázatokon
előnyként lesz értékelve a programban a 2007. évtől való részvétel.
1.2. Célcsoport
Az eMagyarország 2.0 Program olyan szervezetek (végső kedvezményezettek) támogatását
célozza, amelyek a program által egy egységes rendszerhez csatlakozva segítik az internet alapú
elektronikus ügyintézést és tágabb értelemben véve is az elektronikus kultúra és alkalmazások
használatának terjedését.
A támogatandók körébe elsősorban a pályázati szempontoknak megfelelő elektronikus
szolgáltatást nyújtó, illetve azt a későbbiekben megvalósító ’e-pontok’ (telepítési helyek)
fenntartói tartoznak4:





Kiemelten kezelendők: hátrányos helyzetű kistérségek települései, illetve hátrányos
helyzetű települések (lásd 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 3. és 4. sz. mellékleteiben
szereplő 48, illetve 47 kistérséghez tartozó települések, valamint a 240/2006. (XI.30.)
Korm. rendelet mellékletét képező, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében szereplő települések. (továbbiakban
együttesen: hátrányos helyzetű települések) intézményei.
Minden egyéb településen: a többfunkciós közösségi terek keretében eddigiekben létesült
e-pontok fenntartói (Önkormányzatok, közművelődési5 és szociális intézmények,
könyvtárak, klubok, oktatási intézmények, teleházak, stb.).
Azon közintézmények, melyek rendelkeznek olyan térrel, melyek integrált közösségi
szolgáltató térként való működés irányába képesek fejlődni és ott információs társadalmi
szolgáltatást is nyújtani (az e-pontok működtetése szempontjából ez a társadalmi
szempontból megfelelő elhelyezés és egyben a költséghatékony fenntartás kulcsa).

Megjegyzés: Azon 5000 fő alatti települések intézményei, melyek részt vesznek / fognak
venni az FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében finanszírozott „Integrált
közösségi terek létrehozásáért” indult programban, előnyben részesülnek mind a jelen,
mind az eMOP következő pályázatainak elbírálása során.
1.3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 280 millió forint a
2007. évre.
1.4. Támogatott pályázatok várható száma
A rendelkezésre álló források alapján mintegy 1000, a meghatározott kritériumoknak megfelelő
eMagyarország pont támogatása lehetséges 2007-ben.
2. A PÁLYÁZÓK KÖRE6 ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA
Önrész vállalása nélkül, telepítési helyenként pályázhatnak szervezetek az alábbiak szerint:
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6

Telepítési hely (e-pont): a szolgáltatás nyújtásának fizikai helye, címe
Önkormányzat, Művelődési ház meghatározása a mellékletben található

Tekintettel arra, hogy a 2.1 pont értelmében nem biztos, hogy mindegyik szervezet jogi személynek minősül, ezért a nem jogi
személyiségű pályázni kívánók helyett a fenntartó jogi személy tud csak pályázni. Ezért a fenntartó jogi személy a többi
szervezeti egység képviseletében és nevében jogosult több, de szervezeti egységenként csak egy és legfeljebb három
pályázatot is benyújtani.



Korábban ITP-15, ITP-16, ITP-3 pályázatok nyerteseiként vagy más jogcímen
eMagyarország pontként jelenleg is működő vagy korábban működött közösségi
internet-szolgáltató helyek, amelyek a Közháló program vagy egyéb más
internetszolgáltatás révén biztosított internet-hozzáféréssel rendelkeznek és megfelelnek
az egyéb feltételeknek.



A Közháló programban részt vevő, ezáltal támogatott Közháló internet-hozzáféréssel
rendelkező
közösségi szolgáltató helyet működtető közintézmények, melyek
megfelelnek az egyéb feltételeknek és amelyek készek az eMagyarország programba is
bekapcsolódva közösségi internet-szolgáltató helyként működni.



Korábban a Közháló és az eMagyarország program révén támogatásban nem
részesült közösségi szolgáltató helyet működtető közintézmények, melyek megfelelnek
az egyéb feltételeknek és amelyek készek és képesek az eMagyarország programba
bekapcsolódva közösségi internet-szolgáltató helyként működni, hiszen a telepítési hely
piaci internet-szolgáltató által lefedett területen található.

A fentiek értelmében új eMagyarország pont létesítésére tehát csak közintézmények (lásd
Mellékletek 6. pont) pályázhatnak.
2.1. Jogi forma, és funkcionalitás/rendeltetés
Azon szervezetek pályázhatnak, amelyek:
 Önkormányzatok (illetve azok fenntartásában működnek)7;
 Társadalmi szervezetek8 (kivéve biztosító egyesületet és politikai pártot, valamint a
munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket);
 Alapítványok9;
 Közhasznú társaságok vagy 2007. július 1. után alapított nonprofit gazdasági
társaságok10;
 Kamarák11.
2.2. Méret, és egyéb infrastruktúra
Kötelező követelmények
7

Lásd a mellékletben
Lásd Ptk. 61-62. § (2) bekezdését, az 1989. évi II. törvény 4. § (1) bekezdését, 3. § (1) bekezdését.
9
Lásd Ptk. 74/A. §-74/F. §-ok.
10
Lásd Ptk. 57. §-60. §, 2006. évi IV. törvény 365. §-át.
A kht-k 2007. július 1-jét követő 2 éven belül társasági szerződésük módosításával nonprofit kft-ként
működhetnek tovább, vagy más nonprofit gazdasági társasággá alakulhatnak át, vagy jogutód nélküli
megszűnésüket határozhatják el, melyet 2009. június 30-ig kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni. 2007. július 1.
után közhasznú társaság már nem alapítható, ezen időponttól kezdődően bármely társasági formában közhasznú
szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság hozható létre.
11
Lásd Ptk. 65. §, a kamarák köztestületi formában működnek, a köztestület alapítását törvény rendeli el a Ptk.
65. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel. Köztestület egyébként csak közcélok érdekében hozható
létre olyan feladatra, amelyet korábban állam vagy helyi önkormányzat látott el vagy kellett volna ellátnia. A
kamarák a köztestületek egyik leglényegesebb fajtáját képviselik, az egyes kamarákra vonatkozó törvények nem
egyformán rendelkeznek a kamara, mint köztestület létrejöttéről, így különösen a bírósági nyilvántartásba
vételről (lásd 1995. évi CXIV. törvény 42. § (5) bek., 1996. évi LVVIII. törvény 11. § (6) bek., 1999. évi CXXI.
törvény, 1994. évi LI. törvény, 1998. évi XI. törvény 12. §, 1997. évi XLVI. törvény, 1997. évi LV. törvény,
1995. évi CXIV. törvény).
8

Csak azon pontok támogatása pályázható önmaguk vagy a fenntartó által, amelyek:
 nyilvános közösségi térben üzemelnek,
 rendelkeznek min. 1 személyi számítógéppel, amely az eMagyarország program
feladatainak ellátására van vagy lesz üzembe helyezve,
 rendelkeznek Közhálóval vagy az eMagyarország végpontja számára min. 4 Mbit
sávszélességgel rendelkező, nagysebességű internettel, (A jelen támogatás NEM
igényelhető internet kapcsolat létesítésére, és a meglévő kapcsolat költségeinek
fedezésére)
 lehetőségük van biztosítani a megfelelő humánkapacitást:
o rendelkeznek olyan felsőfokú végzettségű, vagy OKJ-s IT-mentor végzettségű
munkatárssal, aki eTanácsadó, Információs Társadalmi Tanácsadói képzésen már
részt vett,
o vagy vállalják, hogy felsőfokú vagy OKJ-s IT-mentor végzettségű munkatársukat
beiskolázzák a jövőben az eTanácsadói képzésre,
o vagy vállalják, bármilyen szerződéses formában minimum egy, a fenti
feltételeknek megfelelő humánerőforrás biztosítását az eMagyarország feladatok
ellátására.
Előnyt élveznek:
 a hátrányos helyzetű települések12,
 a többfunkciós (integrált) közösségi terek,
 azok az eMagyarország pontok, amelyek 5 fő befogadására és képzésére alkalmas,
elkülönült (csak eMagyarország pontként működő) helyiséggel, bútorzattal rendelkeznek,
 mozgássérültek részére akadálymentesített az épület,
 a hardver és szoftver infrastruktúrájuk lehetővé teszi a fogyatékkal élők számára (siketek,
némák, gyengénlátók, stb.) is az internet használatát,
 azok a pályázók (eMagyarország pontok), amelyek korábbi felmérések és monitoringadatok alapján pozitív kooperációs és társadalmi szerepvállalási attitűddel rendelkeznek.13
 azok a pályázók, akik az eMagyarország hálózatához abban az esetben is csatlakozni
kívánnak, ha pénzügyi támogatásban jelen pályázat keretében nem részesülnek, és akik az
ehhez szükséges feltételeket teljesítik,
 azok a pályázók, akik az FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében
finanszírozott „Integrált közösségi terek létrehozásáért” indult programban részt vesznek /
fognak venni.
2.3. Székhely
Jelen pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon
nyilvántartásba vett, Magyarországon székhellyel rendelkező a 2.1. és 2.2. pont alatt
meghatározott szervezetek pályázhatnak.
2.4. Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

12
13



aki, vagy amely nem rendelkezik bírósági bejegyzéssel és adószámmal;



aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;

Lásd a melléklet 6. Fogalmak pontjában hivatkozott Kormányrendeleteket.

Az elmúlt években több felmérés is készült e téren, valamint a korábbi támogatások során az eMagyarország
pontok működéséről is rendelkezésre állnak monitoring adatok. Ezek felhasználásával értékeljük a kooperációs
készséget és pozitív attitűdöt.



aki, vagy amely a pályázat, illetve támogatási igény benyújtását megelőző három naptári
éven belül a Magyar Köztársaság államháztartásának alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, a strukturális alapokból, illetőleg a 11/2001. (IV. 24.)
MeHVM rendelettel szabályozott célelőirányzatból juttatott támogatással
összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak
részben tett eleget, kivéve a vis maior esetét;



akinek, vagy amelynek a magyar hatóságok felé lejárt esedékességű és meg nem fizetett
adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha annak megfizetésére
fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott;



mint foglalkoztató részére, akivel, vagy amellyel szemben a magyar hatóságok a
kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogerősen munkaügyi vagy
munkabiztonsági bírságot szabtak ki;



aki, vagy amely olyan tevékenységéhez kéri a támogatást, amelyre a szükséges hatósági
engedéllyel nem rendelkezik, illetve az Eht14-ben előírt bejelentési kötelezettségének
(amennyiben releváns) nem tett eleget;



aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;



akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai,
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat
benyújtásakor;



aki, vagy amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat
befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről,
hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92.
§ (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6)
bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a
támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra
kerül.

2.5. Beszámolási kötelezettség
A pályázó vállalja, hogy az eMagyarország 2.0 program keretében a GKM támogatásával
megvalósuló projektjével kapcsolatban eleget tesz a támogatási szerződésben előírt
egyszerűsített pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségének. A szakmai és pénzügyi
beszámoló a közreműködő szervezethez történő beérkezésének határideje 2008. január 31.
2.6. Minden pályázónak telepítési helyenként vállalnia kell
1. A támogatási szerződés aláírásának napjától számított 1 évig az eMagyarország Pont
követelményeinek megfelelő, nyilvános, többfunkciós közösségi internet-használat
szolgáltatás nyújtását, legalább 1 db, olyan korszerű személyi számítógépen, melynek
felszereltsége lehetővé teszi a Közháló vagy egyéb min. 4 Mbit sávszélességű internet
kapcsolat működtetését,
2. Az eszközök elhelyezésére és működtetésére, szolgáltatások nyújtására alkalmas
infrastruktúrát, bútorzatot, és olyan (kizárólag Magyarország területén lévő) közösségi
helyiséget (telepítési hely), mely nem lehet lakáscélú ingatlan, és ahol nem
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Eht: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

működtetnek játékkaszinót és nem végzik a 93.05.12.4. SZJ kódszámon besorolt
tevékenységet (szexuális szolgáltatás).
3. Az eMagyarország pont végpontja számára min. 4 Mbit sávszélességű internet
biztosítását, azokon a pontokon, ahol Közháló nélkül történik a szolgáltatás.
4. Az e-Közszolgáltatások használatát, valamint az ehhez kapcsolódó eTanácsadói
szolgáltatás költségtérítésmentes biztosítását a telepítési hely minden, a szolgáltatás
részét képező számítógépén.
5. A támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül megkezdi a telepítési hely
eMagyarország pontként történő üzemeltetését, a nyitva tartás, az ingyenes
szolgáltatások felsorolásának, valamint a nem ingyenes szolgáltatások árainak jól
látható helyen történő kifüggesztésével.
6. A pályázatában vállalt nyitvatartási idő betartását, amely nem lehet kevesebb, mint heti
24 óra és amelyből heti legalább 4 órának hétvégére (szombat, vasárnap) és heti
minimum 8 órának az általánosan elfogadott munkaidő utánra (16 és 20 óra közé) kell
esnie.
7. Nyitvatartási időben a szolgáltatásokat minden igénybevevő számára korlátozás nélkül
lehetővé kell tenni, és segítésükre egy képzett munkatársat15 (alkalmazott, megbízott)
kell biztosítani.
8. A szolgáltató hely címének, elérhetőségének, nyitvatartási idejének, eTanácsadó
kontakt adatainak, valamint az egyéb, esetlegesen nem ingyenes szolgáltatások árainak
az eMagyarország Portálon (www.emagyarorszag.hu) történő közzétételét és az
adatok karbantartását.
10. Telepítési helyenként minimum 1 fő felsőfokú vagy OKJ-s IT Mentor végzettséggel
rendelkező munkatárs vagy megbízott részvételét a központilag szervezett, 60 órás
eTanácsadó, Információs Társadalmi Tanácsadó képzésen, amennyiben ilyen
képzettséggel bíró munkatárssal/megbízottal még nem rendelkeznek. Telepítési
helyenként akár több fő részvétele is lehetséges az eTanácsadó tanfolyamon.
11. Szolgáltatási statisztikák biztosítását a támogató vagy megbízottja részére az alábbiak
szerint:



monitoring szoftver telepítése minden munkaállomáson,
negyedéves statisztikai adatszolgáltatás a központi üzemeltetésű honlapon
(www.emagyarorszag.hu) elérhető kérdőívnek megfelelően.

12. Az együttműködést az eMagyarország Centrummal, ami az egységes hálózati
működésben, az elektronikus és személyes monitoring rendszer elfogadásában és
alkalmazásában, a tapasztalatok megosztásában, képzésekben való részvételben, és a
rendszer továbbfejlesztésében való aktív részvételben nyilvánul meg.
2.7. Egyéb kötelezettségvállalás

15

eTanácsadó képzettséggel rendelkező munkatárs

A pályázó vállalja, hogy az eMagyarország program keretében a GKM támogatásával
megvalósuló projektjével kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban feltüntetésre kerül a
GKM (és/vagy a program) logója, valamint az alábbi szöveg: „A programot a GKM támogatta”.

3. PROJEKTTARTALOM
A pályázatokban telepítési helyenként egyszeri, bruttó 280.000,- Forint pénzbeli támogatásra
lehet pályázni, amely felhasználható infokommunikációs eszközök (hardver és szoftver)
beszerzésére, és/vagy a helyi eTanácsadó feladatfinaszírozás keretében történő díjazására.
A nyertes pályázóknak az alábbiak egységesen állnak a rendelkezésükre, a megvalósítás
során:







60 órás, térítésmentes eTanácsadó, Információs Társadalmi Tanácsadó képzés, amelynek
keretében a központi oktatásban részesülő munkatársak információs társadalmi
szolgáltatásokat, kiemelten az Ügyfélkapun át elérhető elektronikus közigazgatási
szolgáltatások ügysegédleti ismereteit sajátíthatják el.
Térítésmentesen rendelkezésre bocsátott monitoring szoftver, amelynek segítségével a
pályázó eleget tud tenni a szerződésben vállalt adatszolgáltatási kötelezettségnek.
eMagyarország Centrum szolgáltatásai:
o állandó ügyfélszolgálat az eMagyarország hálózati pontok számára,
o IT helpdesk,
o jogi, szakmai, és pénzügyi tanácsadás,
o az eMagyarország portálon intranet szolgáltatások (tudásbázis, fórum,
hírlevél),
o konzorciumok, partner kapcsolatok kialakításának koordinálása,
o releváns pályázatokban való részvételhez tanácsadás.
Az eMagyarország védjegy használata.

Az eMagyarország hálózatban való részvételt kérhetik azon szervezetek is, amelyek nem kérnek
pénzügyi támogatást, de az eMagyarország hálózathoz kívánnak csatlakozni. Ez esetben őket is
megilletik az előzőekben felsorolt nem pénzügyi támogatások, amennyiben vállalják az
eMagyarország védjegy használatával járó kötelezettségeket.
A pénzügyi pályázat beadásakor kérjük megjelölni, hogy amennyiben a pénzügyi keretek korlátai
miatt a pályázó ez évben nem részesülhet támogatásban, abban az esetben is kíván-e
Magyarország pontként működni.
Az eMagyarország hálózatban való működésre ez esetben is szerződést köt a Támogató a
működtetést vállaló fenntartóval.
(Megjegyzés: A 2008-ban benyújtandó pályázatok elbírálásakor előnyben fognak részesülni azon
pontok, amelyek bármilyen szerződéses keretben vállalták az eMagyarország hálózatban való
működés feltételeit!)
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.16
16

A Rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a szervezeti alárendeltségébe, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező több szervezeti egység képviseletében és

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint, pontozással történik:
 Támogatási (pályázati) célokkal való összhang;
 Hátrányos helyzetű települések;
 Integrált (többfunkciós) közösségi tér;
 Humáninfrastruktúra biztosítása (eTanácsadó);
 5 fő befogadására és lakossági oktatásra alkalmas helység;
 Mozgássérültek számára akadálymentesített telepítési hely;
 Akadálymentesítés a fogyatékkal élők (pl. siketek, némák, gyengénlátók, stb.)
számára;
 Kooperációs készség a korábbi monitoring adatok alapján.
 az eMagyarország hálózatához abban az esetben is csatlakozni kívánnak, ha
pénzügyi támogatásban jelen pályázat keretében nem részesülnek, de az ehhez
szükséges feltételeket teljesítik,
 Az FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Terve keretében finanszírozott
„Integrált közösségi terek létrehozásáért” indult programban való (vagy
tervezett) részvétel.
3.1. Támogatott tevékenységek köre
Nyilvános, többfunkciós (integrált) közösségi térben olyan elektronikus szolgáltatások
nyújtása, amelyek lakossági, illetve KKV célcsoportok esetében elősegítik társadalmi, illetve
gazdasági szempontból fontos digitális tartalmak és elektronikus közszolgáltatások
igénybevételéhez szükséges:






motiváció erősítését,
nyitottság növelését,
a lehetséges előnyök tudatosítását,
ismeretek megszerzését,
a felhasználói képzettség javulását.

A program kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások igénybevételénél képzett
szakemberek segítsék a lakosságot, illetve a KKV szektor szereplőit.
3.2. Nem támogatható tevékenységek köre
A támogatható tevékenységek közé nem besorolható tevékenységek nem támogathatóak.
3.3. Elszámolható költségek köre
Elszámolhatóak a pályázatban szereplő projekt megvalósításával közvetlenül összefüggő
költségek:
I. Személyi jellegű ráfordítások
Kizárólag az eMagyarország szolgáltatások megvalósítása érdekében feladatfinanszírozás alapon
biztosított juttatás (alkalmazásban vagy szerződéses keretben) a támogatási időszak alatt.
II. Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése

nevében – jogosult több – de szervezeti egységenként csak egy-egy és legfeljebb öt – pályázatot is benyújtani, de
egy pályázatban csak egy támogatási jogcím szerepelhet.

Infokommunikációs eszközök (hardver és szoftver) beszerzési költsége – kizárólag új eszköz
beszerzése támogatható.
Hardvernek ill. szoftvernek tekinthető, minden olyan eszköz, amelyek az eMagyarország ponttal
kapcsolatos feladatok ellátását szolgálja. Így pl. hardver a személyi számítógép, a laptop, ezek
tartozékai, a monitor, a nyomtató, a multifunkcionális gép, a kivetítő, ezek tartozékai, stb.
III. ÁFA:
Kizárólag a pályázó által vissza nem igényelhető ÁFA számolható el költségként.
3.4. Nem elszámolható költségek köre
Semmilyen egyéb, a 3.3. pontban nem szereplő költségek nem elszámolhatóak.
3.5. Projekt területi szűkítése
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag Magyarország területén megvalósuló projektek
támogathatóak.
3.6. Projektkezdés ideje
A telepítési helynek eMagyarország pontként történő üzemeltetését, a pályázatban vállalt
kötelezettségeket a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül meg kell kezdeni.
3.7. Pénzügyi elszámolás végső határideje
A nyertes pályázó pénzügyi és szakmai elszámolásának határideje 2008. január 31., a központi
honlapon (www.emagyarorszag.hu) megtalálható beszámolási minta alapján.
3.8. Fenntartási kötelezettség
A projekt keretében megvalósított beruházást a pályázónak a támogatási szerződés megkötésétől
számított 1 évig fenn kell tartania. A fenntartási időszak alatt a beruházás tárgyát képező eszköz
bérbe nem adható, el nem idegeníthető.
Az eMagyarország pályázat további kiírása évenként fog történni. A következő pályázatokban
kizárólag azok a pályázók vehetnek részt, akik minden beszámolási és szolgáltatási
kötelezettségüknek eleget tesznek.
3.9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban


Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban.



Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt
eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar rendeleteknek; továbbá amelyhez a pályázó legkésőbb a támogatási
szerződés megkötéséig nem rendelkezik az esetlegesen szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.



Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó használt
eszközt kíván beszerezni.



Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás
által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.



Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás
által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt
értékesíti.



Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia.

4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
4.1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő állami támogatás. A támogatás utófinanszírozással történik, a ténylegesen
felmerült költségek igazolása után.
4.2. Támogatás összege
Az igényelhető támogatás összege maximum bruttó (ÁFA-val, ill. személyi jellegű ráfordítás
esetén a járulékokkal együttesen) 280 ezer forint.
A támogatással kapcsolatban felmerülő 3.3 pontban részletezett költségek a Pályázati felhívás
megjelentetésének napjától, azaz 2007. szeptember 04. (teljesítés dátuma) számolhatók el.
A Számviteli törvény előírásainak megfelelően kiállított számláknak a kedvezményezett nevére
kell szóljanak.
4.3. Biztosítékok köre
A fejlesztés megvalósításához az eMagyarország 2.0 program keretében nyújtott támogatás
esetén, a szerződéskötés feltételeként a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nem ír elő
biztosítékadási kötelezettséget.
A támogatásból beszerzésre kerülő minden eszköz vonatkozásában minden kedvezményezettnek,
minimum a beszerzett eszköz értékének megfelelő, minimum a fenntartási idő végéig tartó
vagyonbiztosítást kell kötnie, mely biztosítás kedvezményezettjeként a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumot kell megjelölni.
A támogatás kedvezményezettje a Támogatási Szerződés megkötéséhez köteles valamennyi,
Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi
bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot.
4.4. Egyéb feltételek
Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás
Felhívjuk a pályázók figyelmét a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt
megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a
közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás
lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a
kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős.
5. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

5.1. A kiválasztás során használt értékelőlap
Adminisztratív feltételek
Kritérium megnevezése

Amennyiben nem felel meg a pályázó az adott
kritériumnak

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a
Pályázati Adatlapon nyújtható be.

Elutasítás

A pályázat a pályázati kiírásban előírtaknak
megfelelően az Adatlap minden kérdésére
hiánytalanul választ ad.

Elutasítás

A pályázó által a benyújtási határidővel
kapcsolatos feltételek betartása.

Elutasítás

Előírt dokumentumok, nyilatkozatok csatolása
a pályázat anyagához.

Hiánypótlás

Jogosultsági feltételek
Kritérium megnevezése

Amennyiben nem felel meg a pályázó az adott
kritériumnak

A pályázat tartalma a pályázati felhívásban
megfogalmazott célokkal összhangban van.

Elutasítás

A pályázóra a 2.4. pontban található kizáró
okok valamelyike fennáll.

Elutasítás

Értékelési szempontok

17

Szempont

Adatforrás

1.

Pályázati célokkal való
összhang

Pályázat

2.

Hátrányos helyzetű település17

Hivatkozott
jogszabályi hely

3.

Többfunkciós közösségi tér18

Pályázat

4.

Személyzet rendelkezésre
állása19

Pályázat

Pontszám
1-10
1-10
0: nem
10: igen
1:egyfunkció
5: 2-3 funkció
10: 3-nál több
funkció
5: nincs, de
vállalja a

Súlyszám
30
20
10
10

Hátrányos helyzetű települések (lásd korábban hivatkozott jogszabályok).eMagyarország
A közösségi térben nem csak eMagyarország pont szolgáltatásai érhetők el, hanem további, egy vagy több más
közösségi szolgáltatások is vagy ez irányba képesek és akarnak fejlődni
19
Biztosítja a hozzáértő, eTanácsadó tanfolyamot végzett személyzetet a nyitvatartási időben (vagy már
rendelkezik vele, vagy vállalja, hogy az elindulásra rendelkezni fog)
18

képzésben való
részvételt
10: van, és
képzett
0: nem
5: nem, de
tervezik
10: igen
0: nem
5: nem, de
tervezik
10: igen

5

0 : 5 vagy nincs
adat
4:4
6:3
8:2
10 : 1

5

Pályázat

0: nem
10: igen

5

Pályázat

0: nem
10: igen

5

Pályázat

0: nem
10: igen

5

5.

A telepítési hely mozgássérültek
részére akadálymentesített

Pályázat

6.

A telepítési hely
akadálymentesített siketek,
némák, gyengénlátók számára

Pályázat

7.

8.

9.

10.

Együttműködési hajlandóság
korábbi monitoring adatok
alapján
A nyilvános közösségi tér 5 fő
befogadására alkalmas,
bútorzattal ellátott
Az FVM Új Magyarország
Vidékfejlesztés Terv integrált
közösségi terek programjára
jelentkezik
Amennyiben pénzügyi
támogatásban nem részesül, az
eMagyarország hálózatban
akkor is részt kíván venni, az
ehhez szükséges feltételeket
teljesíti
Maximális pontszám

Monitoring
adatbázis

5

1000 pont

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a
pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 350 pontot. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a 350 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!
A pályazó azonban amennyiben pályázatát tartalmilag és formailag megfelelően nyújtotta
be, a min. követelményeknek megfelel, és a 350 pontot elérte, úgy a pályázati adatlapon
igényelt támogatási összegre, de legfeljebb 280 ezer forintra jogosult.
A benyújtott pályázatok hiánypótlására egy ízben, a hiánypótlásra felszólító értesítés
kézhezvételét követő 8 munkanapon belül van lehetőség. A hiánypótlásra biztosított határidő
elmulasztása a pályázó kizárását vonja maga után.
A pályázatok értékelésére a pályázat beérkezésétől számított 45 napon belül, egy ízben történő
hiánypótlás esetén pedig 60 napon belül kerül sor. A támogatási döntésről a pályázókat postai
úton értesíti a közreműködő szervezet.
5.2. A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukcióval szembeni eredmény-elvárás, hogy az eMagyarország 2.0 program működése
nyomán emelkedjen az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti
társadalmi nyitottság a lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások körében.
5.3. Monitoring mutatók
A program eredményességét az alábbi monitoring módszerekkel kívánjuk megítélni/mérni:
 Elektronikus monitoring szoftver által mérhető adatok (monitoring kézikönyv szerint),
 Helyszíni monitoring,
 Egyedi kérdőív (negyedéves gyakorisággal).

6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
6.1. A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei
A pályázati felhívás 2007. szeptember 4. napján kerül meghirdetésre és 2007. október 15-én
kerül lezárásra. A megadott idő intervallumban a pályázatok benyújtása folyamatos.
6.2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható. A pályázati dokumentáció elérhető az eMagyarország honlapján
(www.emagyarorszag.hu).
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
Az adatlapokat hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok
csatolásával kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására
nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, valamint további 1 elektronikus
(e-mail) formában a következő címre kell beküldeni:
Közreműködő Szervezet: NT Nemzetközi Technológiai Kht.
GKM eMagyarország 2.0 Program
Kódszám: eMOP 2.0-2007
1398 Budapest, Pf. 570.
e-mail: emagyarorszag@ntkht.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott adatlapban található eltérés esetén a
nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az
elektronikus formájú adatlap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtására 2007. szeptember 04. napjától 2007. október 15. napjáig van
lehetőség.
6.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy:













A pályázat a pályázati adatlap és az előírt dokumentumok együttes beadásával
érvényes.
A pályázati adatlap kitöltésekor ügyelni kell a pályázati adatlap lapjain megadott
tartalmi és terjedelmi követelmények betartására.
A projekt adatlap formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására
nincs lehetőség.
A pályázatot magyar nyelven, a megadott pályázati adatlapon kell kitölteni.
A pályázati dokumentumokat a megjelölt helyeken hivatalos aláírással kell ellátni
(aláírás és pecsét; a bírósági kivonatban, alapító okiratban lévő szabályozással
megegyező módon).
A pályázati dokumentum minden további oldalát szignálni kell.
A pályázati dokumentumokat jelen útmutatóban megadott sorrendben kell csatolni.
A pályázat minden információt tartalmazó oldalát oldalszámmal kell ellátni.
A pályázatnak tartalmaznia kell oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket.
A nyomtatott formátumú pályázat kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött)
formában adható be.
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányon
egy nyomtatott nagy „E” betűt, a másolati példányokon egy nyomtatott nagy „M”
betűt kell szerepeltetni.
Az OTMR adatlap (lásd Mellékletek 5. pont) eredeti példányát a pályázat többi
mellékletével együtt le kell fűzni, még a másolati példányát külön borítékban (mely
boríték a pályázat többi dokumentumával együtt lefűzésre került) kell csatolni a
pályázathoz.

A pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésével eleget
tesz a rá vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek.
A kedvezményezett által a nyilvánossággal és a tájékoztatással kapcsolatos, kötelezően
alkalmazandó részletes szabályok a támogatási szerződésben találhatók.
6.4. Kapcsolattartás, információkérés
A konkrét pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre az NT Kht. által üzemeltetett
Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást, mely a 06-1-479-9000 vagy a 06-1-413-0157 telefonszámokon,
hétfőtől csütörtökig 09:00 – 16:00, pénteken 09:00 – 14:00 között hívható. Továbbá információ
kérhető az emagyarorszag@ntkht.hu e-mail címen vagy a 1398 Budapest, Pf. 570. levelezési
címen. A pályázati kiírással kapcsolatban segítséget talál még a www.emagyarorszag.hu
honlapon is.
6.5. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)
A pályázatok támogatásáról a GKM, a Közreműködő Szervezet által felkért szakértők, valamint a
Bíráló Bizottság javaslata alapján, a miniszter dönt.
6.6. A pályázó által benyújtandó mellékletek
Csatolandó dokumentum megnevezése
1. Pályázati adatlapok

Pályázathoz
csatolandó

Szerződéskötéshez
csatolandó

Eredeti

-

2. ÁFA-nyilatkozat

Eredeti

-

3. Egyéb nyilatkozat

Eredeti

-

1 eredeti és 1 másolati
példány

-

5. Alapító okirat

Pályázó képviselője
által hitelesített
másolat

-

6. A pályázó hivatalos képviselőjének
aláírási címpéldánya

Pályázó képviselője
által hitelesített
másolat

Eredeti vagy
közjegyző által
hitelesített másolat

4. OTMR adatlap
(Kérjük, hogy a másolati példányt tegye külön
borítékba, mely borítékot szintén fűzzön le a
pályázattal együtt!)

