REZSI2022
Segédanyag a pályázati eljárás
formai követelményeinek
betartásához
Leggyakoribb típushibák
A pályázó által csatolt igazolások (NAV,
helyi önkormányzati, Artisjus és Mahasz)
a pályázat beadási napjához képest 30
napnál nem régebbiek, azonban a
pályázat beadási határnapján (a beadási
időszak utolsó napján) már 30 napon
túliak.
Amennyiben a pályázó az adózók
köztartozásmentes adatbázisából
lekérhető kivonattal igazolja köztartozás
mentességét, a pályázat beadási
határnapja már nem esik bele az
igazoláson feltüntetett érvényességi
időszakba.

Amire figyelni kell
Az ÁPF 15.1. b), c), d) és e) pontjának értelmében a pályázat beadási
határnapján (a beadási időszak utolsó napján) nem lehetnek 30 napnál
régebbiek a pályázati kérelemhez csatolt igazolások:
1. forduló: 2021. november 16-ai dátumnál nem régebbi!
2. forduló: 2022. január 25-ei dátumnál nem régebbi!
3. forduló: 2022. március 22-ei dátumnál nem régebbi!
4. forduló: 2022. május 10-ei dátumnál nem régebbi!
Külön kiemelendő, hogy a NAV köztartozásmentes adatbázisából
lekért igazolásnál is eleget kell tenni a beadási határnapos feltételnek,
vagyis a beadási időszak utolsó napjának az igazoláson feltüntetett
érvényességi időszakon belül kell lennie.

A pályázó nem a megfelelő
bankszámlaszámra utalja a pályázati díj
összegét, kevesebb pályázati díjat utal, a
határidőt követően utalja a pályázati díjat.

Az ÁPF 15.1. k) pontjának értelmében a honlapon az eljárási
információk között található hatályos pályázati díj táblázat alapján
kiszámolt összeget kell átutalnia, a
10032000-00280226-00000017
számú bankszámlaszámra, a pályázat beadási időszakának utolsó
napjáig.

A pályázó által becsatolt igazolásokon
(NAV, helyi önkormányzati, Artisjus és
Mahasz) nem látszik a kiállító intézmény
pecsétje és a kiállító aláírása, elektronikus
dokumentum esetén elektronikus aláírása,
nem állapítható meg a kiállítás időpontja.

Az ÁPF 15.1. f) pontjának értelmében figyelnie kell a szkenneléskor,
illetve a melléklet csatolásakor, hogy jól látható legyen a
dokumentumon az aláírás, vagy elektronikus aláírás, az
elektronikus időbélyegzőn olvasható legyen a kiállítás dátuma.

A pályázó nem csatol valamely kötelező
igazolást, vagy nem a hatóság által
kiállított igazolást csatolja a pályázati
kérelemhez.

Az ÁPF 15.1. b), d) és e) pontjainak értelmében a NAV, helyi
önkormányzat, Artisjus és Mahasz által kiállított igazolásokat kell
csatolni a pályázati kérelemhez.

A pályázónak Médiatanáccsal szemben
lejárt fizetési kötelezettsége van.

Az ÁPF 15.1. h) pontjának értelmében a pályázónak ne legyen
tartozása a Médiatanáccsal szemben.

A pályázó nem jogosult a pályázat
benyújtására a pályázati eljárásban, vagy
fordulóban.

Az ÁPF 15.1. a) és m) pontjának értelmében a pályázat benyújtásakor a
REZSI2022 pályázati felhívás 3.1. pontjában felsorolt valamennyi
követelménynek meg kell felelnie.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a
pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt
valamennyi feltételnek.

