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TÁMOGATÓI OKIRAT
Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), Környezet
és Energia Operatív Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 2015.06.10-én meghirdetett
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”
című
pályázati kiírására beérkezett „MRI berendezés cseréje a Soproni Gyógyközpontban ” című,
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0021 azonosító számú pályázatot (továbbiakban: Pályázat), elbírálta
és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
1. Kedvezményezett adatai
Név: SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.
Nyilvántartási szám: 209/2003. (VI. 26.) Kgy. hat.
Adószám: 15367716-2-08
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00324254-30005132
2. Okirat tárgya
A támogatás tárgya az „MRI berendezés cseréje a Soproni Gyógyközpontban” című, KEOP5.6.0/E/15-2015-0021 azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített
projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása.
A Kedvezményezett 499 301 000 Ft, azaz négyszázkilencvenkilencmillió-háromszázegyezer
forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Projekt
végrehajtására fordítani.
Támogatás intenzitása: 100 %.
Támogatás jogcíme:
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM
rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás nem
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
3. Projekt adatai
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015.05.15., a megvalósítás határideje
2015.11.30.
A fenti időpontokat a benyújtott pályázat és a Támogatói Okirat megkötésének feltételeiként
benyújtott dokumentumokban foglaltak alapján állapítottam meg.
A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége 499 301 000 Ft, azaz
négyszázkilencvenkilencmillió-háromszázegyezer forint.
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A Projekt elszámolható költségeit és azok finanszírozási formáit a 2. számú melléklet
tartalmazza.
Utófinanszírozású projektelemekre a Kedvezményezett támogatási előleget igényelhet, melynek
mértéke nem haladhatja meg a pályázatra megítélt támogatási összeg mértékét, tehát a
támogatási összeg 100%-át.
Az IH által a Kedvezményezett részére folyósított támogatási előlegek teljes összegének
felhasználását 2015. december 15-ig kiegyenlített szállítói számlákkal szükséges igazolni.
Ha a Kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igényléséig nem számol el az előleg teljes
összegével, az el nem számolt előleget a Kedvezményezettől az egységes működési
kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet XV. Fejezet szabályai szerint vissza kell
követelni.
A záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. december 15. Az ezt
követően mégis felmerült valamennyi költséget a Kedvezményezett saját forrásból kell, hogy
állja.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a 4. számú melléklet szerinti
„Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF), továbbá a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megtartására.
Kedvezményezett és Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót
jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
A Kedvezményezett és a Támogató nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő, joghatást
nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) telefon, telefax,
elektronikus levelezés útján lehetséges.
Jelen Okirat 2 oldalon készült. A jelen Okirathoz csatolt 4 db melléklet és a jelen Okirathoz nem
csatolt, de a jelen Okiratban, a Pályázatban, vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek az Okirat
elválaszthatatlan részét képezik. A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon
található meg.
Kelt: Budapest, 2015.10.08.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Mellékletek:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:

Nyilatkozat projekt befejezési határidejéről
Nyilatkozat a projekt elszámolható költségelemeinek finanszírozási formájáról
Előlegigénylési kérelem sablon
Általános Szerződési Feltételek

3. sz. melléklet
…… számú előleg igénylési kérelem
Az előleg igénylési kérelem benyújtásának időpontja (év/hó/nap):
A támogatói okirat hivatkozási száma:
A projekt címe:

………………

………………

………………

A (Fő)Kedvezményezett neve és címe:

………………

Kapcsolattartó neve:……………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó telefonszáma:………………..…

e-mail címe:……………………………………..

Hiánypótlás után ismételten benyújtott Előleg igénylési kérelem:

IGEN

 NEM

Tisztelt Irányító Hatóság!
Ezúton benyújtom előleg igénylési kérelmemet a fenti támogatói okiratban rögzítettek szerint.
Az igényelt előleg összeg:……………………………………………………..……. Ft.
Az előleg igénylés elfogadásának és folyósításának feltétele, hogy a támogatói okiratban
meghatározott biztosítékok a felhívásban és jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre
álljanak.

A biztosítékok meglétének igazolására a kérelemhez a következő dokumentumo(ka)t
csatoltam:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Az előleget a következő bankszámlaszámra kérem átutalni:
Bank megnevezése:…………………………………………………………………………………………………..

Tisztelettel:
…………………………………….
P. H.
Kelt:……………………….., ……………..

