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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhívására benyújtásra került az Innovatív 
iskolafejlesztés az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában című pályázati projekt.  
A projekt elszámolható költségei összesen: 82.713.641 Ft. Az igényelt támogatás 82.713.641 
Ft. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 01.14. 
A projekt fizikai befejezése: 2015. 01.12. 
2012. október 24-én érkezett az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-tól egy levél, 
miszerint a pályázatunk elutasításra került a befogadási kritériumok nem teljesítése miatt, 
vagyis az pályázó az önkormányzat jogi formája az útmutató B1 pontjában meghatározott 
KSH kódnak nem megfelelő.  
A pályázati kiírásban a KSH 321 – Helyi Önkormányzat szerepel, és a pályázatunkban is ezt a 
KSH kódszámot adtuk meg. Természetesen kifogást nyújtott be az önkormányzat a pályázat 
elutasítása miatt 2012. október 25-én. 
Várjuk a visszajelzésüket. 
Az alábbi kör email került napvilágra a pályázatokkal kapcsolatosan, amely esetleg indokolja 
az elutasítást: 

"Túljelentkezés miatt technikailag vallott kudarcot a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

„Innovatív iskolák fejlesztése” nevű pályázatának elbírálása – írja az Index. Az oktatáshoz 

kapcsolódó kiadásokra Közép-Magyarországon 1,3 milliárd forint volt a keret az ország többi 

részére 15,13 milliárd forintos keretet szabtak. A 376 közép-magyarországi pályázó 34 milliárd 

forintot igényelt, míg az ország többi részének 1181 pályázója 120 milliárd forintot szeretett volna 

megkapni. 

A hírportál értesülései szerint az eddigi legnépszerűbb TÁMOP-os pályázatot  a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség egyszerűsített módon kívánta lebonyolítani. A könnyítések értelmében a 

formailag helyes pályázatot benyújtó pályázó automatikusan megnyeri a megpályázott összeget, 

egészen a pályázati keret kiürülésének napjáig.  

A pályázati keret kiürülése napjáig mindenki nyerhetett volna, ám rögtön az első nap 

túljelentkezés volt, a szabályok szerint pedig a túljelentkezés napján benyújtott pályázatok 

érvénytelenek. A szokatlanul egyszerűen elnyerhető és szokatlanul nagy összegeket – iskolánként 

akár 300 millió forintot – biztosító pályázatok problémáinak megoldásán az NFÜ már dolgozik – 

mondta el az Indexnek Csepreghy Nándor, a szervezet szóvivője." 


