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Írásbeli kérdés

„Elhúzódó pályázatok!" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A GVOP - 2004-2.1 .1 pályázat fő célkitűzése a műszaki-technológiai fejlesztést szolgáló

korszerű, lehetőleg új (max . 3 éves) gépek beszerzése, és leginkább az ezekhez szükséges
ingatlanépítés, -bővítés, licenc és know-how vásárlás .

Több olyan pályázóval is találkoztam, hogy bár 2004 végén beadták pályázatukat, azonban a
mai napig nem kapták meg az odaígért támogatást .

Egy vállalat 2004 . őszén kívánt egy projektet indítani, melyhez a fent megnevezett támogatást
kívánta igénybe venni . 2004. augusztusban be is nyújtotta pályázatát, s meg is kapta a
befogadó nyilatkozatot szeptemberben, majd a támogató levelet 2004 . októberben. A
szerződések megérkezése után azokat aláírva - a szükséges dokumentumokkal, igazolásokkal,
biztosítékokkal együtt - 2004. decemberben visszaküldte az iratokat, hogy 'á támogató aláírja,
s indulhasson a projekt .

A vállalat 2005 . augusztusban kapott egy levelet, melyben hiánypótlásra szólították fel .

Okként egy 2005 . áprilisban hozott visszamenő hatályú rendeletet fogalmaztak meg . (Az új

szabályzás szerint magasabb biztosítékot követeltek, ugyanis az eredeti - 2004. évi -

feltételeknek megfelelő 120%-os biztosíték nem volt elegendő, további 20%-ot követeltek .)



A határidőt betartva visszaküldték a dokumentációt, melyre 2006 . 'januárban kapták meg a

támogató által is aláírt szerződéseket . A vállalat 2004 . őszén kívánta megvalósítani a

projektet, azonban a támogatást a mai napig nem kapta kézhez .

Tisztelt Miniszter úr!

1 . Mivel magyarázza, hogy több mint 2 év alatt nem sikerült a minisztériumnak sikeresen
lebonyolítania a fenni említett pályázatot?

2. Miért az állampolgárokat büntetik a minisztérium lassúságával?

3 . Ön szerint kielégítően működik-e a GVOP - 2004-2.1 .1 pályázat? Milyen megoldást

javasol e visszás helyzet megoldására?

4. Az elhúzódó procedúra miatt sok pályázó kerül bajba . Hogyan kárpótolják őket a

kitolt határidők miatt?

Várom szíves válaszát!

Budapest, 2006 . február 9 .

Dr . Szabó Erika
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