
 

 

 

 

A PÁLYÁZATOK ADMINISZTRATÍV ELLENŐRZÉSE SORÁN AZONOSÍTOTT 
LEGGYAKORIBB HIBÁK  

 
PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY – TARTALOM: 
 

- Nem minden (kötelező) mező került két nyelven kitöltésre (a közvetlen kimenet megnevezése / 

a beruházás összefoglalója a beruházás munkacsomagban / a közvetlen kimenet leírása a 

végrehajtás MCS-ben / a tevékenység bemutatása /célok a kommunikációs munkacsomagban 

/ a tevékenység címe). 

 

- A Pályázati Formanyomtatvány nem minden (kötelező) mezője került kitöltésre (az Előkészítés 

munkacsomagban a résztvevő partnerek nem kerültek meghatározásra / a Projekt 

összefoglaló nem került mindhárom nyelven kitöltésre / az indikatív költségvetési összeg a 

munkacsomagokban hiányzott; a célcsoportok nem kerültek kitöltésre).  

 

- A Vezető Partner székhelye programterületen kívüli volt.  

 

- A pályázati csomag dokumentumaiban bemutatott információk ellentmondásokat 

tartalmaztak. A Pályázati Formanyomtatványban a PP feltűntette, hogy van beruházása, 

miközben a Projektpartneri Nyilatkozatban azt jelölte, hogy nincs beruházása.  

 

- A Pályázati Formanyomtatvány nem minden (kötelező) mezője került kitöltésre. 

 

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY – KÖLTSÉGVETÉS: 
 

- A költségvetési rész nem kétnyelvűen került kitöltésre.   

 

- A költségvetési rész nem teljesen került kitöltésre (az irodai és adminisztrációs költségek 

nincsenek összhangban a Nyílt Pályázati Felhívás követelményeivel / a költségvetési sorok 

leírása nincs kitöltve (nincs további alábontás) / a Projekt Partnerek hozzájárulása nem került 

meghatározásra / minden partner költségvetése csak angol nyelven szerepel). 

 

 

MELLÉKLETEK: 
 

- A kötelező mellékletek nem kerültek benyújtásra (a Vezető Partner Projektpartneri Nyilatkozata 

nem került benyújtásra). 

- A kötelező mellékletek nem kerültek teljes mértékben kitöltésre (a Projektpartneri nyilatkozat 

4. részében a state aid/de-minimis hozzájárulás/pontok nem kerültek megjelölésre).   

- A Vezető Partner nemzeti hozzájárulása nem biztosított: az önerő összege a Projektpartneri 

Nyilatkozatban kevesebb, mint a teljes költség kötelező 15%-a, így a pénzügyi 

konstrukció/forrásösszetétel nem volt megfelelő.   

- A PP önereje sem a Projektpartneri Nyilatkozatban sem a Pályázati Formanyomtatványban 

nem volt elegendő. 

- A kötelező mellékletek nem kerültek teljes körűen kitöltésre.  



 

 

 

 

- A mellékletekben a dátumok nem a valóságnak megfelelően szerepeltek (az engedélyek nem 

álltak rendelkezésre a pályázat benyújtásának napján). 

 

TANÁCS: Azt javasoljuk, hogy ne írjon a szövegmezőkbe olyan karaktereket, mint a per jel (/), mert 

előfordulhat, hogy elfelejti a megfelelő információt beírni és a rendszer nem tudja figyelmeztetni 

Önt arra, hogy valami hiányzik. A számítógép a  per jelet (/) is úgy érzékeli, hogy a szövegmező 

kitöltésre került. Ehelyett azt javasoljuk, hogy egyből a megfelelő adatokat vigye be a rendszerbe.  

 
 

 


