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TIszrelr TÁMoGAToTT!

Az NKA IsMERETTEn:rszrÉs És xÖRruyrzerxulrÚnn roLlÉetuMn döntése alapján A
MAGyAR ÉnrruqIsÉc Hrlyze-r-És öruÉnrÉrr#sr- rrr,lxnxÁ:ú pRoGRAMSoRozAT
UeCVRt-ÓSÍrÁSa pályázati céIra 2a2a. Lz. 22-én 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támo-
gatási szerződést kötöttünk Önökkel.

Az összeget 2O2t,02. 05. napon 11713005-20419888-00000000 számú bankszámlájukra át-
utaltuk.

A pályázati támogatás felhasználási feltételeit tartalmaző szerződésünk idevonatkozó pontja
alapján a teljesítésről szóló szakmai beszámolót Za22. 06. 30., és pénzügyi elszámolást 2022.
06, 30. napig tartoztak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtani.

A pénzügyi elszámolást az alábbi miatt nem áll módunkban elfogadnil
. A Támogatási szerződés 7. pontja értelmében a ,,Kétszázezer forint értékhatárt meg-

haladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést
kizárólag Írásban köthet, amely dokumentumot a Támogatott a pénzügyi elszámoIáshoz
köteles feltölteni." Kérjúk, h Önök és az Andorka R. E. Konferencia
zött létrejött megállapodást csatolni ene

A Támogatási szerződés 17. pontja rezsi elszámolásának lehetőségét kifejezette
Kérjük az elszámolni kívánt 70,000 Ft-ot más számlával pótolni szíveskedjenek.

a

a Az elszámolás 9., 10., tételei esetében nem az eredeti számlán történt a záradéko-

Hiánypótlási határidő:
A pénzügyi hiánypótlás

lás,

u h a sz n á l ói Fi ők/ ? ály áza to k/a d ott pály ázat/ P én zü g yi
elszámolás benyújtása/H iányp s nyomógomb alatt tehető meg, A pénzügyi hiánypótlást az
Új, aláírt elszámoló lap visszatöltésével és a ,,Hiánypótlás benyújtása" gombra kattintva tudják
véglegesíteni.

Szakmai 
'rriánypóttás 

esetén az űj beszámolót a Felhasználói Fiők/Pálvázatok/adott pályá-
zatlSzakmai beszámoló benyújtása/Hiánypótlás menüpont alatt kell feltölteni,

Székhely: 1085 Buelapest, Gyaiai Pál utca 13,
Telephely: 1 143 Budapest, Szobnínc utca 6-8.

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. 128.
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