
Ellenőrzést végzők / Osoby vykonávajúce kontrolu
Bakó Ágnes Balogh Judit Biriki Arianna Michal Kmec Viera Sláviková Török Zsolt

(HU,ENG) (HU,ENG) (HU,ENG) (SK,ENG) (SK,ENG) (HU,SK,ENG)

09.00-09.30
10.00-10.30 Rácz József

11.00-11.30 EKTF

13.30-14.00 EKTF

14.30-15.00 DINPI

szabad idöpont voľný termín
foglalt idöpont obsadený termín

Figyelem:

Upozornenie:

HUSK 0901 pályázati felhívás formanyomtatványainak előzetes formai vizsgálatának lehetséges időpontjai / 
Termíny formálnej kontroly Žiadostí o NFP pred oficiálnym podaním v rámci 2. výzvy - HUSK 0901

Előzetes formai ellenőrzés = lehetőség nyílik a formai hibák kiszűrésére, amennyiben hibát talál az ellenőrző munkatárs, lehetőség nyílik a 

dokumentumok szankciók (kizárás) nélküli javítására, beszerzésére és a megszabott határidőn belül hivatalos benyújtására. Minden 

projekt elképzelés esetében 1 lehetőség biztosított az előzetes ellenőrzésre.

Amennyiben szeretné igénybe venni az adott lehetőséget, kérjük a hu-skjts@vati.hu címre jelezze a kívánt ellenőrzést végző személy 

nevét és lehetséges időpontot. Kérjük, vegye figyelembe az adott munkatárs nyelvtudását is. A táblázat minden délután 16.00 órakor lesz 

frissítve. Az egyeztetett dőpont e-mailben lesz visszaigazolva. / Ak máte záujem o formálnu kontrolu pred oficiálnym podaním 
Žiadosti o NFP, odošlite e-mail na adresu hu-skjts@vati.hu v ktorom uvediete meno požadovanej osoby na vykonanie kontroly a 
navrhovaný termín stretnutia. Pri výbere osoby je potrebné zohľadniť jazykové znalosti. Tabuľka sa bude aktualizovať denne po 
16:00 hod. Termín stretnutia bude potvrdený emailom.

24.09.2009

Formálna kontrola = možnosť predložiť Žiadosť o NFP na formálnu kontrolu pred jej oficiálnym podaním. Ak sa pri predbežnej 
kontrole zistí formálny nedostatok, žiadateľ bude mať možnosť bez znevýhodnenia (vylúčenia) odstrániť zistený nedostatok a 
následne opravenú ŽoNFP predložiť v stanovenom termíne (najneskôr poštou v deň oficiálnej uzávierky). ŽoNFP s prílohami 
môže byž predložená len na formálnu kontrolu výlučne 1X!

Prosím žiadateľov, aby nás kontaktovali výhradne s kompletne pripravenými žiadosťami o NFP (vyplnený formulár o NFP + 
povinné prílohy). Nedostatočne pripravené žiadosti o NFP nie sú vhodné na formálnu kontrolu. 

Kérjük a pályázókat, hogy csak formailag (kitöltött nyomtatvány+szükséges mellékletek) előkészített pályázati nyomtatványokkal 

keressenek fel bennünket. A formailag nem előkészített nyomtatványok előzetes formai ellenőrzésre alkalmatlanok.


