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NYÍLT PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ MÓDOSÍTÁSA
BŰNMEGELŐZÉSI TÁRGYÚ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet alapján 2017. április 26. napján
nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban.
Támogató az Ávr. 67. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel a közbiztonság
megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a
bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében működő sikeres
és hatékony projekt megvalósításokra a pályázati kiírás és útmutató V. fejezetét, XVII. fejezet
1. és 2. pontjait, valamint a XIX. fejezet2) b., 5) és 10) d. pontjait az alábbiak szerint
módosítja:
„V. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A támogatási időszak kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2017. szeptember 1.,
befejező időpontja nem lehet későbbi, mint 2018. november 30. Felhívjuk a figyelmét,
hogy a projekt megvalósítása a támogatási döntés meghozatala előtt csak saját
felelősségre kezdhető meg.”
„XVII.
A TÁMOGATÁS ÉS A SAJÁT FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSE
1.

A támogatás felhasználásának szakmai ellenőrzésére a projekt lebonyolítása
alatt (közbenső helyszíni ellenőrzés) és a szakmai beszámoló értékelésekor kerül
sor.
A pályázati programok szakmai része valamennyi esetben a szakmai beszámoló
elkészítésével zárul. A szakmai beszámoló elkészítésének végső határideje a
támogatási jognyilatkozatban meghatározott projekt befejezését követő 30. nap,
de legkésőbb 2018. december 30. A szakmai beszámoló elkészítésének
szempontjait a Támogató határozza meg.

2.

A támogatás és a saját forrás felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére a
pénzügyi elszámolás elektronikusan, valamint a Támogató által meghatározott
részeinek papír alapon a Támogatóhoz történő beérkezését követően kerül sor.
A pályázónak pénzügyi elszámolást kell készítenie a projekt megvalósításának
ténylegesen felmerült költségeiről. A pénzügyi elszámolást a támogatási
jognyilatkozatban meghatározott projekt befejezését követő 30. napig, de
legkésőbb 2018. december 30-ig kell elkészíteni.”
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„XIX. RÉSZLETES ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ
2) A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
b) Projektadatok
A projektnek egyedi címet kell adni, illetve a projekt kezdete dátum nem lehet
korábbi, mint 2017. szeptember 1. a projekt vége dátum későbbi, mint 2018.
november 30. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és
településadatát kell megadni.
5) Támogatási feltételek
A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett jognyilatkozatával a támogatási
jognyilatkozattól való elállásra jogosult akkor, ha a támogatási jognyilatkozatban
rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított három hónapon belül a projekt
megvalósítása a kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.
A projekt megvalósítása csak a pályázati kiírás és útmutatóban, valamint a
támogatási jognyilatkozatban meghatározott befejezési határidőig – tehát legkésőbb
2018. november 30-ig – lehetséges. A megvalósítás során keletkező bizonylatok,
számlák teljesítési dátuma nem haladhatja meg a támogatási jognyilatkozat szerint
meghatározott befejezési határidőt.
10) A beszámoló elkészítése
d) A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának tényleges költségeiről a
projekt megvalósítását követően pénzügyi elszámolást is készítenie kell. A
pénzügyi elszámolás elkészítésének határideje a támogatási jognyilatkozatban
meghatározott projekt befejezését követő 30. nap, de legkésőbb 2018.
december 30.”
A 2017. április 26. napján „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban kihirdetett
nyílt pályázati kiírás és útmutató módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
formában hatályban maradnak. Jelen módosítás a „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítására” tárgyban kihirdetett nyílt pályázati kiírás és útmutató elválaszthatatlan
részét képezi, és azzal együtt érvényes.
A módosítás dátuma: 2018. március 2.
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