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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Bana Tibor (Jobbik) országgyűlési képviselő „Hátrányban vannak a konzorciumban indulók
a VP-6-7.4 .1 .1-16 kódszámú fejlesztési programban? ” című, K/14746. számú írásbeli választ

igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

Lázár Jáno s

Kövér László Elnök Úr
részére

Magyar Országgyű lés

Budapest
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MINISZTERELNÖKSÉ G

Bana Tibor országgyűlési képviselő részére

Jobbik képviselőcsoportja

Budapest
2017. április 19 .

PARLF-MIN/ 121 / 2 (2017)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett, „Hátrányban vannak a konzorciumban indulók a VP-6-7 .4 .1 .1-16

kódszántú fejlesztési programban?” című, K/14746. számú írásbeli kérdésére az alábbi

választ adom.

A témában benyújtott írásbeli kérdését köszönettel vettem, ahogy azt is, hogy előző
válaszomat hasznosnak találta . Általánosságban leszögezném, hogy sem a

Vidékfejlesztési Programban, sem más uniós operatív program keretében nincsene k

olyan pályázatok, amelyeknek bírálata másodlagos lenne . A bírálatok menetét

jogszabályokban rögzített, szigorú és objektív szempontok határozzák meg . Így első
kérdésére a válaszom - miszerint „félre lettek téve” a konzorciumi pályázatok -

határozottan az, hogy nem lettek félretéve.

A konzorciumoknak meg kell felelniük annak a kritériumnak, amelyet a 2014-2020

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatáso k

felhasználásának rendjér ől szóló 272/2014 . (XI. 5.) Korm. rendelet egyértelműen

meghatároz. Ezen jogszabály értelmében a konzorcium több kedvezményezett

támogatásával megvalósuló projektek esetében a részes felek (tagok) polgári jog i

szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttm űködése a projekt közö s

megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és erre

irányuló tevékenységük összehangolása céljából . Amennyiben a támogatási kérelme t

konzorciumi formában együttműködő igénylők nyújtották be és konzorciumuk megfelel

a fenti jogszabályi rendelkezésnek - és természetesen az egyéb jogosultsági feltételekne k

is - megkezdődik a pályázat tartalmi értékelése . A tartalmi értékelés során kapott pontok

alapján rangsor kerül felállításra és a rendelkezésre álló forrás erejéig nyertes pályázato k

kerülnek meghirdetésre. Ebből is következik második kérdésére a válasz, miszerint a

pályázati felhívás igenis figyelembe veszi egy pályázat hasznosságát, amelyet a

pályázóknak a Fenntartási és üzemeltetési tervben be is kellett mutatniuk .
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Tájékoztatom, hogy a beérkezett kérelmek jogosultsági ellen őrzése során világossá vált,

hogy egyes igénylők úgy nyújtottak be konzorciumban pályázatot, hogy az nem felel

meg a jogszabályban meghatározott kritériumoknak . Az ilyen kérelmek jogosulatlan

igénylésnek tekinthetők, ennek megfelelően elutasításra fognak kerülni . A jogosulatlan

részvétel miatti elutasításról szóló értesítések kiküldése folyamatos, eddig több mint 80 0

pályázó kapta meg azt.

Mindezek ellenére a jogosultsági ellenőrzésen megfelelt pályázatok támogatási igény e

továbbra is meghaladja a rendelkezésre álló keretet . Várhatóan még 2017. első félévben

minden pályázatról döntés fog születni.

Amennyiben további kérdése van, kérem, forduljon hozzám bizalommal .

Tisztelettel :

Lázár János
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