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TÁMOGATÓI OKIRAT
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület működési területére meghirdetett,
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 kódszámú, Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület - Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek
kialakítása című felhívás alapján Kemestaródfa Községi Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2018.03.05 17:24:22 időpontban 1919349592
iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 1919349592 iratazonosító számú támogatási kérelmet

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő finanszírozása.

A támogatási kérelemmel elért összpontszám: 89
A Helyi Bírálóbizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám: 70

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 2 799 998 Ft , azaz kettőmillióhétszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.08.01.
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A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának
napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.
A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 3 111 110 Ft, azaz hárommillió-egyszáztizenegyezer-egyszáztíz forint.
A Támogatás intenzitása: 90,00 %
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb
1 400 000 -Ft.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 399 999 Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc
forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 6. mellékletben meghatározott indikátorok és az 1. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az
indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.
Indokolás

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Helyi Akciócsoportnál.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
Közbeszerzési tájékoztatás
Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre
megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (3) bekezdésében
meghatározott összegek valamelyikét - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a kedvezményezettnek
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a
Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles
eljárni!
Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden, a Kbt. 5.§ (3) bekezdésében meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó
összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!
Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési kötelezettsége áll fenn az Irányító Hatóság felé. A
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható.
Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányító Hatóság közleményeiből.
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Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja az Okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett
mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenített
ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat
hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.
Budapest, 2019. április 08.

Támogató
dr.Viski József
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet - Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
A projekt műszaki-szakmai tartalmára és eredményeire vonatkozó feltételeket a felhívás 3.4 pontja tartalmazza.
2. melléklet - Jogkövetkezmények
A Jogkövetkezményeket a felhívás Jogkövetkezmények c. melléklete tartalmazza.
3. melléklet - A Projekt forrásai
A Projekt teljes költsége összesen (Ft):
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):
Támogatás összege (Ft):
Önerő (Ft):
Saját forrás (Ft):
Egyéb támogatás (Ft):
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):

3 595 082
3 111 110
483 972
2 799 998
795 084
795 084
0
483 972
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek
Mérföldkő Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
Megvalósítani tervezett eredmény
sorszáma
leírása
1

2018.12.31.

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
Eredmény megnevezése
sorszáma
1

A szabadtéri kültéri többfunkciós kemence
elkészül. Továbbá a föléje tervezett fedés is
készen lesz.

A kemence felépítése megtörténik. A fedés
elkészül. A számlát a kivitelező kiállította,
melyet utalással kiegyenlítettünk. A teljesítési
igazolás a kezünkben van, a műszaki átadás
átvétel megtörténik.

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)
2 800 000

Eredmény leírása

Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

A kemence felépítése megtörtént. A fedés
elkészült. A számlát a kivitelező kiállította,
melyet utalással kiegyenlítettünk. A teljesítési
igazolás a kezünkben van, a használatba vételi
engedély a kezünkben van. .

A kivitelezés során minden rendben lezajlott. Az
építési és felmérési napló rendesen vezetésre
került. A műszaki ellenőr rendben talált mindent.
A használatba vételi engedély a kezünkben
lesz. Az építésügyi hivatal mindent rendben
talált. Készülünk a kemence próbaüzemére.
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5. melléklet - A Projekt költségvetése
Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási
hely sorszáma
01

Település
Kemestaródfa

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése
Szabadtéri közösségi színterek
kialakítása, építése
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Közterület neve

Közterület
típusa

Házszám

Fő

út

1

Blokk-azonosító

Helyrajzi szám
306/2

Megvalósítási hely
sorszáma
01

Tevékenység azonosító

Támogatási jogcím/kategória

0101

-

01

0102

-
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Támogatott költségek
Tevékenység
azonosító

Megnevezés

Költség típus

Mennyiség

Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

Költség korlát típusa

Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

2

0101

1

Sikeres pályázat esetén Építéshez kapcsolódó
2018 második felében költségek
Kemestaródfa község
központjában a volt iskolai
homokozó helyén egy
szabadtéri közösségi tér
és egy több funkcióval
ellátott sütő-főző kemence
kerülne kialakításra. Ezzel
lezárulna a kemestaródfai
faluközpont felújításának
folyamata. A munkálatok
során először a kemence
kerülne felállításra. A
kemencének 3 funkciója
lesz. Egyrészt
hagyományos
sütőkemence, ahol
elsősorban húsételeket
lehet elkészíteni. A
kemence egyik oldalán
kialakításra kerülne egy
bográcsozó rész, ahol
bográcsban lehetne főzni
a különböző leveseket. A
másik oldalon pedig egy
olyan

1

db

E1

2 827 624 Építéshez kapcsolódó
költségek

2 449 693

661 417

90

Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.

Oldal: 9

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket (pl.: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is meg kell valósítani.
Támogatott építés munkaneme
Tevékenység
azonosító

Építés
sorszáma

Munkanem
kódja

Munkanem megnevezése

Munkanemre tervezett
beruházási költség (Ft)

Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján
támogatható nettó költsége (Ft)

0101

1

33

Falazás és egyéb kőműves
munkák

974 721

974 721

0101

1

21

Irtás, föld- és sziklamunka

104 422

104 422

0101

1

23

Síkalapozás

270 750

270 750

0101

1

31

Helyszíni beton és vasbeton
munkák

168 240

168 240

0101

1

44

Asztalosszerkezetek
elhelyezése

210 000

210 000

0101

1

41

Tetőfedés

189 000

189 000

0101

1

43

Bádogozás

83 748

83 748

0101

1

35

Ácsmunka

611 747

611 747

0101

1

62

Kőburkolat készítése

214 996

214 996

6. melléklet - A Projekt indikátorai
A felhívásban foglalt indikátorok Kedvezményezett által vállalt értékeit a támogatási kérelem tartalmazza.
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
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9. melléklet - Pontozás részletezése
A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 89
A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont

Maximálisan adható
részpontszám
10

Elért részpontszám

A fejlesztésnek helyt adó település lélekszáma

10

10

A fejlesztés megvalósítása a Helyi Akciócsoport területén székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező vállalkozás (ok) bevonásával valósul meg

10

4

A fejlesztés megvalósítása és működtetése szférák közötti együttműködés keretében
valósul meg

20

20

Projektterv minősége

30

26

Projektterv minősége / I.3. A fejlesztés célja és tartalma

5

5

Projektterv minősége / II. A fejlesztés várható hatásai eredményei

5

4

Projektterv minősége / III. A tervezett fejlesztés a Helyi Fejlesztési Stratégiához és a
konkrét intézkedéshez való illeszkedésének ismertetése

5

5

Projektterv minősége / IV. A fejlesztés kockázatai

2

2

Projektterv minősége / V. Fenntartás

3

1

Projektterv minősége / VI. Kommunikáció

5

4

Projektterv minősége / I.1. A fejlesztés helye szerinti település bemutatása

2

2

Projektterv minősége / I.2. A fejlesztés szükségessége

3

3

Az igényelt támogatási összegen felül a vállalt, a projekthez kapcsolódó többlet önerő
nagysága

20

20

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján

9

