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Ez a partnerségi keretmegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) a következő felek 
között jött létre:

egyrészről:

az Európai Unió (a továbbiakban: EU), képviselője: az Európai Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság vagy támogatást nyújtó hatóság),

valamint

másrészről:

1. a „koordinátor”:

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
(rövid név: GYMSMÖ), PIC-kód: 892563640, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 3.

Ellenkező értelmű utalás hiányában a „kedvezményezett” vagy a „kedvezményezettek” 
kifejezés a koordinátorra és (adott esetben) a kapcsolódó szervezetekre is utal.

Ha egyetlen kedvezményezett írja alá a partnerségi keretmegállapodást (a továbbiakban: 
egyetlen kedvezményezettelJcgtött pagnerségüeretmegállapodás), a „koordinátorra” vagy a 
„kedvezményezettekre” vonatkozó valamennyi rendelkezést értelemszerűen a 
kedvezményezettre vonatkozónak kell tekinteni.

A fent megjelölt felek közös megegyezéssel kötik e megállapodást.

E megállapodás és a csatlakozási formanyomtatványok aláírásával a kedvezményezettek 
elfogadják a partnerséget, és vállalják, hogy a partnerségi keretmegállapodással és a

1 A Bizottság C(2019) 8514 határozata (2019. november 28.) a 2020. évi, finanszírozási határozatnak 
minősülő kommunikációs munkaprogram elfogadásáról.
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támogatási megállapodásokkal összhangban végrehajtják a megállapodást, valamint a 
koordinátor által a nevükben kötött támogatási megállapodásokat, az azokban meghatározott 
valamennyi kötelezettségnek és feltételnek megfelelően.

E megállapodás a következő részekből áll:

A megállapodás feltételei 

1. melléklet: Tevékenységterv

1. A. melléklet: Pályázati felhívás

1 .B. melléklet: Pályázati űrlap III. fejezet 1. rész

2. melléklet: Tárgytalan

3. melléklet: Csatlakozási formanyomtatványok (adott esetben)2

A portál referenciadokumentumokat bemutató oldalán közzétett mintadokumentum alapján.
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ADATLAP

1. Projekt fpartnerségi keretmegállapodási

A projekt száma: 101035182

A projekt neve: EUROPE DIRECT Györ-Moson-Sopron 

A projekt neve rövidítve: ED GYMS

Pályázati felhívás: ED-HUNGARY-2020 

Téma: ED-HUNGARY-2020 

Tevékenységtípus: ED keretpartnerségek 

Támogatást nyújtó hatóság: Európai Bizottság - EU

Az EU finanszírozási és pályázati („Funding & Tenders”) portálján keresztül kezelt támogatás: Nem 

A projekt kezdő dátuma: 2021. május 1.

A projekt záró dátuma: 2025. december 31.

A projekt időtartama: 56 hónap

2. Résztvevők

A résztvevők listája:

Szám

Fel
ada
tkö
r

Rövid
név Hivatalos név Ország PIC-kód Belépés

időpontja
Kilépés

időpontja

1.

koo
rdin
átor

GYMS
MÖ

Győr-Moson- 
Sopron Megyei 
Önkormányzat

Magyarország
892563640

2021.május 1.
2025.

december
31.
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1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. CIKK - A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Ez a megállapodás hosszú távú együttműködést hoz létre (a továbbiakban: keretpartnerség)
uniós támogatások odaítélése céljából.

2. CIKK - FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

Tevékenységek: a partnerségi keretmegállapodás keretében odaítélt egyedi támogatások 
révén megvalósított projektek.

Támogatások: a partnerségi keretmegállapodás keretében odaítélt egyedi támogatások.

Résztvevők: a tevékenységben kedvezményezettként, kapcsolódó szervezetként vagy
társult partnerként részt vevő szervezetek.

Kedvezményezettek: az e megállapodást (közvetlenül vagy csatlakozási formanyomtatvány 
révén) aláíró jogalanyok.

Kapcsolódó szervezetek: az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet3 - az Unió költségvetési 
rendelete - 187. cikke értelmében a kedvezményezetthez kapcsolódó 
szervezetek, amelyek a kedvezményezettekéhez hasonló jogokkal és 
kötelezettségekkel vesznek részt a partnerségi keretmegállapodás keretében 
végrehajtott tevékenységekben (tehát vonatkozik rájuk a tevékenység 
feladatainak végrehajtására vonatkozó kötelezettség, valamint a költségek 
felszámításához és a hozzájárulások igényléséhez való jog).

Társult partnerek: olyan szervezetek, amelyek részt vesznek a partnerségi keretmegállapodás 
keretében végrehajtott tevékenységekben, de nem jogosultak költségek 
felszámítására vagy hozzájárulás igénylésére.

3 A fogalommeghatározás tekintetében lásd az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, 

_az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, 
Valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet TiaTályon kifaiI helyezéséről szóló, 2018ľjulius 18-i (EU, 
Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (az Unió költségvetési rendelete) (HL L 193., 
2018.7.30., 1. o.) 187. cikkét: „Kapcsolódó szervezetek [...]:
(a) egyedüli kedvezményezettet alkotó szervezetek [(amennyiben több szervezet is megfelel a vissza nem 

térítendő támogatás odaítélésére vonatkozó feltételeknek, és ezek együttesen egy szervezetet alkotnak, 
úgy ezt a szervezetet egyedüli kedvezményezettként lehet kezelni, többek között abban az esetben, ha a 
szervezetet kifejezetten a vissza nem térítendő támogatás által finanszírozandó tevékenység 
végrehajtására hozzák létre)];

(b) a jogosultsági feltételeknek megfelelő azon szervezetek, amelyek nincsenek a 136. cikk (1) 
bekezdésében és a 141. cikk (1) bekezdésében említett helyzetek egyikében sem, és amelyek egy olyan 
kapcsolatban - különösen jogi vagy tőkekapcsolatban - állnak a kedvezményezettel, amely nem az 
adott tevékenységre korlátozódik, és nem kizárólag az adott tevékenység végrehajtása céljából jött 
létre.”
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Portál: az EU finanszírozási és pályázati („Funding & Tenders”) portálja; az
Európai Bizottság gondozásában álló, az Európai Bizottság és más uniós 
intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek finanszírozási 
programjainak (támogatások, közbeszerzések, díjak stb.) kezelésére használt 
elektronikus portál és információcsere-rendszer.

2. FEJEZET PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS

3. CIKK - PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS

3.1. Partnerségi keretmegállapodás - Tevékenységterv

A partnerségi keretmegállapodást az: 101035182 - ED GYMS projektre kötik meg (a 
továbbiakban: partnerségi keretmegállapodás).

A partnerségi keretmegállapodás céljait és a keretében folytatandó tevékenységeket az 1. 
mellékletben található „tevékenységterv” rögzíti.

3.2. Támogatások odaítélése - Támogatási megállapodások

A támogatást nyújtó hatóság támogatást nyújthat a tevékenységtervben meghatározott 
tevékenységek megvalósításához.

A támogatás elnyerésére irányuló pályázatokat a pályázati felhívás közzétételét követően 
bírálják el.

A kedvezményezettek nem kötelesek pályázatot benyújtani.

A támogatást nyújtó hatóság a pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott 
eljárásoknak és odaítélési szempontoknak megfelelően értékeli, majd ezt követően határoz a 
támogatás odaítéléséről.

Ha a támogatást nyújtó hatóság úgy határoz, hogy támogatást nyújt a kedvezményezetteknek, 
támogatási megállapodás megkötését fogja javasolni.

A partnerségi keretmegállapodás keretében megköthető támogatási megállapodások típusa:

- Europe Direct átalányösszeg-hozzájárulás (a portálon közzétetteknek megfelelően).
A partnerségi keretmegállapodás keretében kötött valamennyi támogatási megállapodás arra 
kötelezi a kedvezményezetteket, hogy elfogadják a támogatási és vállalják, hogy a támogatási 
megállapodásnak megfelelően, az abban megállapított valamennyi kötelezettség teljesítésével 
és valamennyi feltétel betartásával saját felelősségi körükben végrehajtják a tevékenységeket.

4. CIKK - IDŐTARTAM ÉS KEZDŐ DÁTUM

A partnerségi keretmegállapodás időtartamát és kezdő dátumát az adatlap tartalmazza (lásd az 
adatlap 1. pontját). Ez az időtartam nem hosszabbítható meg.

A partnerségi keretmegállapodás keretében kötött valamennyi támogatási megállapodást a 
keretmegállapodás lejárta előtt kell aláírni.
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3. FEJEZET A PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

5. CIKK - KONZORCIUM: KEDVEZMÉNYEZETTEK ÉS EGYÉB RÉSZTVEVŐK 

TÁRGYTALAN.

6. CIKK - A PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS MEGFELELŐ
VÉGREHAJTÁSA

A kedvezményezetteknek a partnerségi keretmegállapodást annak célkitűzéseit tiszteletben 
tartva, az 1. mellékletben leírtaknak megfelelően kell végrehajtaniuk, továbbá törekedniük 
kell e célkitűzések teljesítésére a partnerségi keretmegállapodás keretében odaítélt 
támogatások végrehajtása során is.

A kedvezményezettek a következő kérdésekben kötelesek kölcsönös együttműködésen, 
illetőleg rendszeres és átlátható információcserén alapuló kapcsolatot fenntartani a támogatást 
nyújtó hatósággal:

- a tevékenységterv és a támogatások végrehajtása és nyomon követése, valamint

- minden más olyan, e partnerségi keretmegállapodással összefüggő kérdés, amely 
kölcsönös érdeklődésre tart számot.

4. FEJEZET FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS

7. CIKK - A PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS FELFÜGGESZTÉSE

Kellően indokolt esetben bármely fél kérelmezheti a partnerségi keretmegállapodás 
felfüggesztését.

A megállapodást felfüggeszteni szándékozó félnek módosítási kérelmet kell benyújtania (lásd 
a 10. cikket), amely tartalmazza az alábbiakat:

indoklás;

- a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja (ez az időpont megelőzheti a módosítási 
kérelem benyújtásának napját); valamint

a végrehajtás folytatásának várható időpontja.

"Mrfelfüggesztés a módosításban megjelölt napon lép hatályba. · -» -

Amint a körülmények lehetővé teszik a végrehajtás folytatását, a koordinátor köteles 
haladéktalanul kérelmezni a megállapodás ismételt módosítását annak érdekében, hogy 
meghatározzák a felfüggesztés megszüntetésének napját, a folytatás napját (ez a felfüggesztés 
megszüntetésének napját követő nap), meghosszabbítsák a partnerség időtartamát és 
elvégezzék a partnerségnek az új helyzethez való hozzáigazításához szükséges további 
változtatásokat (lásd a 10. cikket), kivéve, ha a partnerséget megszüntették (lásd a 8. cikket). 
A felfüggesztés megszüntetésének napját a módosítás határozza meg. Ez az időpont 
megelőzheti a módosítási kérelem benyújtásának napját.
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8. CIKK - A PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS VAGY A
KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZVÉTELÉNEK MEGSZÜNTETÉSE

8.1. A megállapodás megszüntetése

Kellően indokolt esetben bármely fél kérelmezheti a partnerségi keretmegállapodás 
megszüntetését.

A megállapodást megszüntetni szándékozó félnek módosítási kérelmet kell benyújtania (lásd 
a 10. cikket), amely tartalmazza az alábbiakat:

- indoklás; valamint

a megszüntetés hatálybalépésének napja („megszüntetés napja”), amelynek a 
módosítási kérelem benyújtásának napjánál későbbre kell esnie.

A megszüntetés a módosításban megjelölt napon lép hatályba.

A megszüntetés nem mentesíti a feleket a partnerségi keretmegállapodás keretében 
folyamatban lévő támogatási megállapodások szerinti kötelezettségeik alól, kivéve, ha a 
támogatási megállapodásokat is megszüntették.

Egyik fél sem követelhet kártérítést a másik fél általi megszüntetés miatt.

8.2. A kedvezményezett részvételének megszüntetése 

TÁRGYTALAN.

5. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. CIKK - A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikációt a támogatási megállapodásokban meghatározott szabályok és eljárások 
szerint kell folytatni.

10. CIKK - MÓDOSÍTÁSOK

A felek a támogatási megállapodásokban meghatározott szabályok és eljárások szerint 
kérelmezhetnek módosítást.

1 LdCIKK^ ÚJ KEDVEZMÉNYEZETTEK CSATLAKOZÁSA ÉS HOZZÁADÁSA A 
MEGÁLLAPODÁSHOZ

TÁRGYTALAN.

12. CIKK - A MEGÁLLAPODÁS ÁTRUHÁZÁSA

Az egyetlen kedvezményezettel kötött partnerségi keretmegállapodások a támogatási 
megállapodásokban meghatározott szabályok és eljárások szerint átruházhatók.

13. CIKK - ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

Az alkalmazandó jogra és a vitarendezésre a támogatási megállapodásokban meghatározott 
szabályok és eljárások vonatkoznak.
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14. CIKK - HATÁLYBALÉPÉS

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a támogatást nyújtó hatóság vagy 
koordinátor aláírja, attól függően, hogy melyik van később.

ALÁÍRÁSOK 
a koordinátor részéről

Németh Zoltán 
Elnök

Kelt. Győrben, 2 D2J, < Л/.

a támogatást nyújtó hatóság részéről

Dr. Zupkó Gábor 
Képviseletvezető

Kelt. Budapesten,

Készült magyar nyelven Készült magyar nyelven
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1. MELLÉKLET

TEVÉKENYSÉGTERV 

1.А. MELLÉKLET - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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