4. számú melléklet
Helyi fejlesztések támogatása
Jogkövetkezmények
1. A Támogató az ÁSZF 7.4.1. pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
a) a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, kivéve, ha olyan
jogosultsági feltételről van szó, amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása
érdekében be kell következnie;
b) a Kedvezményezett a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
legalább 80%-át nem teljesíti.
2. A Támogató az ÁSZF 7.4.2. pontjában foglaltak mellett jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt
támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben a Kedvezményezett nem tesz
eleget valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt kötelezettségvállalásnak, így különösen:
a) a műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni;
b) a helyi felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontjában írt elvárások nem teljesítése esetén a
hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2%-a visszafizetendő.
3. Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények
Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt – vagy a projekt
megvalósítását követő fenntartási időszak alatti ellenőrzések során – megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban
rögzített támogatási összeg visszafizetésére:
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Tartalmi értékelési szempont

Valamennyi értékelési szempont
esetén

„B” oszlop

Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám
a jogosulatlanul igénybevett
Valamennyi jogosulatlanul
többletpont hiányában nem érte
igénybevett többletpont
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hatályos támogatói okiratban
okiratban meghatározott
meghatározott támogatási
támogatási összeg 0,5%összeg 1%-a
a

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan
igénybevétel, úgy az „A” oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely

eredményezheti a Helyi Bíráló Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá
csökkenést, mely esetben a „B” oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.
4. Amennyiben a Kedvezményezett az 1-3. pontokban nevesített eseteken túl, további
szabálytalanságot követ el, az a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint lefolytatott
szabálytalansági eljárás eredményeképpen, a támogatás egy részének vagy egészének
visszavonását eredményezheti.

