
 
 

3. sz melléklet SBG-2021 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

és FELHÍVÁS NYILATKOZATTÉTELRE 

 

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. december 20. 0:00 órával „a rendelkezésre álló költségvetési 

kiadásai előirányzat kimerülésének veszélye” indokra hivatkozva felfüggesztett SBG-2019 

kódszámú „Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség borászatainak és gasztronómiai 

helyszíneinek fejlesztésére” megnevezésű pályázati felhívásunkat a jelzett forráshiányra 

hivatkozva a mai napi hatállyal visszavonjuk, illetve töröljük. 

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy az SBG-2019 kódszámú pályázati felhívás célját és a 

támogatást igénylők körét tekintve azonos tartalommal, SBG-2021 kódszámon a „Sopron-

Fertő turisztikai térség borászatainak és gasztronómiai helyszíneinek fejlesztésére” 

megnevezésű új pályázati felhívást írt ki és tett közzé társaságunk. 

Az új felhívás elérhető társaságunk honlapján a következő link alatt: 

https://sopronfertonzrt.hu/palyazatok/sbg-2021-sopron-ferto-turisztikai-terseg-boraszatainak-

es-gasztronomiai-helyszineinek-fejlesztesere 

A fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a 2019. december 20. 0:00 óráig szabályosan 

benyújtott pályázatok az SBG-2021 kódszámú felhívás keretei között történő elbírálására a 

feltételek biztosítottak. 

Kérjük, hogy a csatolt pályázati nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, ill. legkésőbb 2021. 

április 10-ig részünkre elektronikus és egyidejűleg ajánlott küldeményként feladott postai 

úton történő megküldésével legyen szíves tájékoztatni bennünket a vonatkozó pályázatával 

kapcsolatos további szándékáról! 

Amennyiben fenntartási szándékáról nyilatkozik a csatolt nyilatkozatban, akkor annak postai 

úton társaságunkhoz történő beérkezésének napja számít az új pályázati felhívás keretében 

benyújtott pályázata beérkezési dátumának. 

Amennyiben nyilatkozatát határidőre nem vagy nem szabályosan juttatja el társaságunkhoz, 

akkor azt úgy tekintjük, hogy korábbi pályázatát nem tartja fenn, és nem kívánja, hogy az 

értékelésre kerüljön. Természetesen az SBG-2021 pályázatban kiírt feltételek mellett 

határidőn belül van lehetősége új pályázat benyújtására ebben az esetben is. 

Nyilatkozattételi és képviseleti jogának igazolása céljából legyen szíves nyilatkozatához 

csatolni  

• a pályázó 30 napnál nemrégebbi cég-, ill. bírósági kivonatát; 

• aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját; 
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A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket, ill. további tájékoztatás kérését írásban – email-ben 
vagy postai úton - tegyék meg felénk! 
Telefonon nem áll módunkban tájékoztatást adni. Köszönjük a megértésüket! 
 
Postacím: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., 9400 Sopron, Új utca 4. 
Email: sbgpalyazat@sopronfertonzrt.hu 
 
Sopron, 2021. március 9. 
 

 
Tisztelettel: 
 

        Kárpáti Béla Imre 
               vezérigazgató  

 


