Kiemelt Projekt Felhívás
a
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-3.1.4/2015
„Kiemelt természetvédelmi fejlesztések”
című
konstrukcióhoz

érvényes: 2015. november 17-től

Tartalom
A.

B.

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE ................................................................ 4
A1.

Alapvető cél és háttér információ ........................................................................ 4

A2.

Részcélok ............................................................................................................ 5

A3.

Rendelkezésre álló forrás .................................................................................... 6

A4.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás ........................................... 6

A5.

Támogatás formája ............................................................................................. 6

A6.

Támogatás mértéke ............................................................................................ 7

A7.

Támogatás összege ............................................................................................. 7

PÁLYÁZÓK KÖRE ........................................................................................... 8
B1. A pályázók körének meghatározása ....................................................................... 8
B2. Méret ..................................................................................................................... 8
B3. Székhely ................................................................................................................ 8
B4. Iparág .................................................................................................................... 8
B5. Típus ...................................................................................................................... 8
B6. Kizáró okok ............................................................................................................ 8

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA .................................................................................. 9
C1. Támogatható tevékenységek ................................................................................. 9
C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés keretében ............................ 9
C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás keretében ......................... 9
C2. Nem támogatható tevékenységek ........................................................................ 11
C3. Elszámolható költségek ....................................................................................... 11
C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során ......................................... 12
C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során ...................................... 16
C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások ....................................... 21
C4. Nem elszámolható költségek ............................................................................... 22
C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) ................................................. 22
C6. Projekt iparági korlátozása .................................................................................. 22
C7. Projekt területi korlátozása ................................................................................. 22
C8. A projekt megkezdése .......................................................................................... 22
C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje ......................... 22
C10. Fenntartási kötelezettség .................................................................................. 23
C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése ......................... 23
C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban .................................... 23

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK.................... 25

E.

D1.

Az önerő összetétele ......................................................................................... 25

D2.

Egyéb pénzügyi eszközök .................................................................................. 25

D3.

Biztosítékok köre .............................................................................................. 25

D4.

Előleg igénylése ................................................................................................ 25

D5.

Egyéb feltételek ................................................................................................ 25

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK .................................................................... 26
E.1 KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI KRITÉRIUMOK ............................................................ 28
E2. Monitoring mutatók.............................................................................................. 28

2

F.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK ............................................................... 29
F1. A kiemelt projekt felhívás felfüggesztése és megszüntetése ................................ 29
F2. A kiemelt projektek benyújtásának módja, helye és határideje ........................... 29
F3. A kiemelt projekt benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókHiba!
nem létezik.

A

könyvjelző

F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) ............................. 31
F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat ......................................................... 31
F6. Kifogás ................................................................................................................. 32
F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata .................................................. 32
F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések ........... 32
F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések.......................................................................... 32
F10. Vonatkozó speciális jogszabályok indikatív listája ............................................. 33
F11. Fogalomjegyzék ................................................................................................. 33
F12 Csatolandó mellékletek listája............................................................................. 35
F13. A kiemelt projekt felhívás mellékletei ................................................................ 38

3

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen Kiemelt projekt felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a
konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban
meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett –, jelen
konstrukcióra is vonatkoznak.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.

A1.Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció fő célja egyes védett természeti területek és élőhelyek, valamint védett és
közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
A hazai jogszabályok (kiemelten az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) és az
uniós természetvédelmi irányelvek alapján is hazánk fontos feladata a védett természeti és
Natura 2000 területek kedvező természeti állapotának elérése és fenntartása, valamint a
védett és közösségi jelentőségű fajok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése.
A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek, az élőhelyek természetközeli
állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek
számtalan fajtáját ismeri a gyakorlati természetvédelem.
A biológiai sokféleség és komponenseinek védelme a területek rehabilitációján,
rekonstrukcióján, fenntartható használatán és kezelésén, az ehhez szükséges
eszközrendszer kialakításán keresztül érhető el, összhangban a táj, a természet, a
biodiverzitás, és az ökológiai rendszerek védelmével. Ebben fontos szerepe van a helyi
jelentőségű természetvédelmi területeknek, melyek gyakran nyújtanak védelmet
természetvédelmi szempontból értékes, védett, fokozottan védett, Natura 2000 jelölő fajok
számára. A biológiai sokféleség megőrzésében meghatározó szerepe lehet a mesterségesen
kialakított élőhelyeknek, a korábban ipari célokra létrehozott hatvani cukorgyári tavak is jó
példái lehetnek ennek.
A védett történeti kertek tulajdonképpen speciális élőhelyek, amelyek más szempontból is
kiemelkedő értékek, az ember és természet viszonyának élő múzeumai. Történeti kertnek
nevezzük a történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemlékhez
kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti
alkotást, zöldfelületet, illetőleg parkot.
A konstrukció célja védett történeti kertek (kizárólag helyi vagy országos védettséget
élvező), kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállítása is. A történeti
kertek az adott térség tájökológiai, domborzati, hidrológiai, botanikai sajátosságaihoz
igazodva hoznak létre a diverzitás megőrzését szolgáló értéket.
A kiemelt projekt felhívásban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak,
az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza.
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A2.Részcélok
1. Élőhely-védelem és -helyreállítás
Az élőhelyvédelem egy adott élőhely jelenlegi állapotának védelmére, helyreállítására és
fenntartására irányul, továbbá a területen előforduló bizonyos állat- és/vagy növényfajok,
vagy a teljes életközösség megőrzésének érdekében végrehajtott beruházásokat foglalja
magában.
Az élőhely-helyreállítás (rekonstrukció, rehabilitáció) olyan beavatkozás, amely egy kevéssé
vagy közepesen degradált terület helyreállítását célozza, többnyire a természetes
folyamatok felerősítése segítségével. Ebbe a projektcsoportba tartoznak a kisebb élőhelyátalakítással járó fejlesztések.
„A hatvani Cukorgyári tó természetvédelmi fejlesztése”
A beruházás célja a tavak 20 ha-os területén természetvédelmi szempontból kedvezőbb
állapot kialakítása, mely mozaikosságából adódóan biztosítja a biodiverzitás megőrzését, és
gátolja a záró fás társulás kialakulását. Ennek megőrzését segíti a terület látogatásának
korlátozása, illetve kísérettel történő engedélyezése. A tanösvény kialakítása és
madármegfigyelő helyek telepítése hozzájárulnak a szemléletformálás érvényesítéséhez. Az
invazív fajok irtása mellett az őshonos fajok betelepítése segíti a természetvédelmi
szempontból értékes állapot gyors kialakulását és fenntartását.
„A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának biztosítása”
A Rétközi-tó a Felső-Tisza vidék 26 éve épült legnagyobb jelentőségű tározója. A tó területe
és a tómellék egyben természetvédelmi terület. Mozaikos szerkezete kitűnő lehetőséget
biztosít a gazdag élővilág megtelepedéséhez; a környék legnagyobb vonuló vízimadár
állományának táplálkozó és pihenőhelye, ezzel jelentős szerepet tölt be az egész
Felsőszabolcsi térség élővilága szempontjából. Napjainkra a tómeder fokozatosan kiszáradt,
a feltöltődött, mely nemcsak a tó saját életközösségét, hanem az egész környezet élővilágát
negatívan befolyásolta. A projekt célja, hogy a tározótér kotrásával, a felesleges (káros)
iszapmennyiség eltávolításával, a vízpótlás biztosításával, és a műtárgyaknak a tározó
vizének biztonságos megfogása érdekében történő felújításával elkerülhetővé váljon a
korábbi évtizedekben elképzelhetetlennek tűnő, a tó kiszáradása által eredményezett
ökológiai degradálódás megismétlődése.
„A kisvárdai Nádas tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása”
A Nádas tó a „Kisvárdai gyepek különleges természetmegőrzési, a HUHN20113 számon
nyilvántartott Natura2000 terület” része. A használaton kívüli, tőzeges gyomos nádas
növényzettel teljesen benőtt terület kezelésének célja, hogy a egy természetközelibb,
vízparti/mocsári növényzetű élőhely helyreállítása történjen meg. A célkitűzés, hogy a jelölő
fajok, úgymint a vöröshasú unka, a mocsári teknős, illetve a vidra természetes élőhelyeiken
megmaradhassanak, a természetes biológiai sokféleség fennmaradása biztosított legyen.
Ezen fajok állományának fenntartásához szükséges azok vízigényének kielégítése, melyet
megfelelő módon történő vízrendezéssel lehet elérni. A tó jelenlegi állapotában
feliszapolódott, és jellemzően teljes területét nádas borítja, vízutánpótlása nem megoldott. A
fennálló vízhiány miatt az eredeti vízi, vízparti növényvilág degradálódott, az invazív és
ruderális fajok túlszaporodtak. Jelen állapotában a fentebb leírt célkitűzéseknek nem tud
eleget tenni. A projekt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a tőmeder vízzáró rétegig
való kotrása, az évek során felhalmozódott iszapmennyiség eltávolítása. Az iszap a tó körül
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kerül elhelyezésre, illetve a tóban szigetek kialítására kerül felhasználásra, mely tovább
növeli a terület mozaikosságát, búvóhelyül szolgálva a jelölő fajoknak és pihenőhelyként
szolgálva a területen megjelenő madaraknak. A kotrást megelőzően a nádas és a tó
területén megjelent invazív fajok eltávolítása történik meg. A Natura 2000 fenntartási
tervnek megfelelően a tó területének 30%-n a nádas övezet meghagyásra kerül.

2. Védett történeti kert megőrzése és helyreállítása
A részcél célja védett történeti kertek értékeinek megőrzése, a természetközelinek
tekinthető társulások, növényegyüttesek kedvező (természeti) állapotának fenntartása,
valamint a sérült, degradált élőhelyeinek rendezése, rekonstrukciója, a hozzájuk kapcsolódó
természeti értékek regenerációjának elősegítése. Emellett olyan tevékenységek, illetve ezek
káros hatásainak mérséklése, megszüntetése, melyek veszélyeztetik a természeti és
kultúrtörténeti értékeket. Cél a kert természeti értékeinek, szerkezeti elemeinek védelme és
a hitelesség kritériumának megfelelő helyreállítása, rekonstrukcióját és fejlesztését szolgálja
az infrastruktúra korszerűsítése és költségkímélő megoldások megvalósítása.

„Kisvárdai várkert rekonstrukciója”
A kisvárdai vár történeti várkertjének helyreállításának és fejlesztésének célja, hogy
kerttörténeti tudományos dokumentáció alapján a kert 19. század végi, 20. század eleji
stílusjegyeit helyreállítsa a természetvédelmi szempontok érvényesülésével párhuzamosan.

„A kápolnásnyéki Dabasi Halász kastély történeti kertjének rekonstrukciója”
A Halász-kastély és kertje 2011 óta élvez műemléki védettséget, de a park jelenlegi állapota
nem méltó az egykoron volt nemesi kúria fényéhez. A projekt célja a kert egykori
szerkezetének a lehetőségekhez képest történeti hűsséggel történő visszaállítása, az
úthálózat kialakítása és felújítása, a növényzet megújítása.

A3.Rendelkezésre álló forrás
1 803 millió Ft

A4.A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás
Kiemelt projekt-kiválasztási eljárás.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.

A5.Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
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Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia
Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012 (VI. 8.) NFM rendeletben szabályozott állami
támogatásnak.

A6.Támogatás mértéke

A támogatás mértéke (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%.
A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs
díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal
számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a
projekt elszámolható költségeinek összegét!

A7.Támogatás összege
Az elnyerhető maximális támogatás mértéke:
„A hatvani Cukorgyári tó természetvédelmi fejlesztése” – 186 873 256 Ft.
„A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának biztosítása”- 1 115 943 140
Ft
„Kisvárdai várkert rekonstrukciója” - 150 millió Ft.
„A kisvárdai Nádas tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása” – 200 millió Ft
„A kápolnásnyéki Dabasi Halász kastély történeti kertjének rekonstrukciója” – 150 millió Ft

7

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. Kisvárda Város Önkormányzata
2. ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Döge Község Önkormányzata
Kékcse Község Önkormányzata
Kisvárda Város Önkormányzata
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG)
3-7. pontban jelölt pályázók konzorciuma
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány

B2. Méret
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.

B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutató.

B4. Iparág
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.

B5. Típus
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.

B6. Kizáró okok
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
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C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés keretében
A projekt-előkészítés során a támogatható tevékenység a

Projekt-előkészítés.
A projekt-előkészítés során elszámolható költségeket a felhívás C.3.1 fejezet tartalmazza.

C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás keretében
A projekt-megvalósítás során elszámolható költségeket a C.3.2 fejezet tartalmazza.
Támogatható szakmai tevékenységek köre:
1. Élőhely-védelem, -helyreállítás

o A veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelmét szolgáló
beruházások (pl. inváziós és termőhelyidegen fajok irtása, védőkerítés létesítése, vagy
elbontása, védőnövényzet telepítése);

o A bolygatott és roncsolt élőhelyek helyreállítása (erdős, vizes, gyepes élőhelyek
kialakítása, rekonstrukciója);

o A kedvező, magasabb természetvédelmi értékű élőhely kialakulását elősegítő
szukcessziós folyamatok támogatása;

o Az adott élőhely fennmaradását veszélyeztető, kedvezőtlen szukcessziós folyamatok (a

növényzetnek a zárótársulás irányában történő átalakulása) szükség szerinti
visszaszorítása a természetvédelmi szempontból értékesebb élőhely fenntartása
érdekében (pl. tavak feltöltődésének megakadályozása);

o Az élőhely kialakítását, kialakulását segítő, a terület természetes, természetközeli

állapotának
elérését,
megőrzését,
javítását
szolgáló
védőművek,
műszaki
létesítmények, vízháztartást szabályozó műtárgyak, infrastruktúrák (vízkormányzó
művek, árkok, kiépítése, az ökológiai vízpótlást elősegítő beruházások, támfalak,
csatornák stb.) elhelyezése, felújítása, szükség esetén felszámolása; partfalhelyreállítás, mederrendezés, mederkotrás, felesleges iszap eltávolítása, tó aljzatának
tisztítása,
szellőztetése,
vízi
műtárgyak
felújítása/létesítése,
vízátöblítés,
vízkormányzás megvalósítása, , halak számára ívóhely kialakítása, növénytelepítés,
ívóhely természetes élőhellyé alakítása, stb.)

o Az élőhelyek koherenciáját biztosító és segítő növénytelepítések (facsoportok, fasorok
létesítése, cserjésítés, természetes mezsgyék kialakítása);

o A védett természeti területeket és/vagy Natura 2000 területeket összekötő, a fajok
migrációját segítő
rekonstrukciók;

vagy

az

élőhelyek
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konnektivitását

biztosító

fejlesztések,

o a védett és/vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének eszközökkel történő
fejlesztése (pl. fészekodúk, madáretetők, peleodúk, búvóhelyek kihelyezése)

2. Védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása
Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan,
kerttörténeti kutatás, értékelés és javaslatok alapján

megalapozott

o a történeti kert jellegzetes stílusjegyeit, egyéb szerkezeti elemeit megőrző, helyreállító
rekonstrukció (pl.: gyalogoshíd, szökőkút helyreállítása) (max. 20%)

o a park, kert szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények elbontása és a
degradált felületek rekultivációja

o a

kert növényállományának rekonstrukciója,
beavatkozásként ápolási munkák

növénytelepítés,

o talajjavítás, pótlás, talajcsere megfelelő indoklás mellett
o nem szilárd, szórt burkolatú sétautak felújítása,

nyomvonal

irtás,

egyszeri

rekonstrukciója

(gyöngykavics, murva, mulcs borítással) (max. 10%)

o vízügyi létesítmények helyreállítása (korábban létező tó, patakmeder újbóli kialakítása

is természetközeli módon, a természetvédelmi szempontoknak maximális figyelembe
vételével, víztisztító, mésztelenítő beszerzése vagy meglévő felújítása)

o a védett értékek megóvásához szükséges és indokolt beruházások (pl.: egyszerű
drótkerítés)

o különleges növényállomány túlélését biztosító beruházások (pl. fagyöngy irtása,
csonkok eltávolítása, a szerkezeti összefüggéseket zavaró növényzet eltávolítása)

o hiányos, kipusztult lágy- és fásszárú növényanyag pótlása, fejlesztése
o az élőhely kedvező vízháztartásának javítása a helyi adottságokhoz igazodva,
vízutánpótlás biztosítása meglévő öntözőrendszer felújításával, vagy a rekonstrukcióval
érintett területek megőrzését szolgáló új öntözőrendszer kiépítésével

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:

o Környezettudatosság erősítése a szemléletformálás eszközrendszerével, valamint

ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítása, kizárólag a projekthez kapcsolódóan;
Természetvédelmi célú tanösvények kialakítása, felújítása (maximálisan a projekt
teljes költségvetésének 10 %-os mértékéig);

o Az adott beruházási elem eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó

természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése (maximálisan a projekt teljes
költségvetésének 5%-os mértékéig);

o a projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés (max. 10%)

Továbbá:
A fenti részcélokon belül felsorolt támogatható tevékenységek kombinációja
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C2. Nem támogatható tevékenységek
Élőhely-rekonstrukciókhoz kapcsolódóan különösen az alábbiak:

o
o
o
o
o
o
o
o

Új halastó, horgásztó kialakítása, meglévő horgásztó felújítása
Kizárólag turisztikai, gazdasági igényeket kielégítő beruházások
Kizárólag az élőhely folyamatos fenntartását szolgáló tevékenységek,
Állattartáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása
Állattartáshoz kapcsolódó létesítmények kialakítása, felújítása
Őshonos növényfajok irtása (néhány egyed is csak külön indoklással)
Nem őshonos növényfajok telepítése
Út, feltáróút, függőút létesítése, felújítása, kivéve ha a projekt keretében kialakított
infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges

o Vadászati és vadgazdálkodást szolgáló eszközök, berendezések vásárlása, kialakítása

Védett történeti kertek
különösen az alábbiak

megőrzéséhez

és

helyreállításához

kapcsolódóan

o Kizárólag turisztikai jellegű beruházás
o Fenntartás, folyamatos kezelés, egynyári növények kiültetése
o A kert természetvédelmi rekonstrukciójához nem kapcsolható

tevékenységek,
beruházások (pl.: kerti világítás fejlesztése-kiépítése, automata kapunyitó rendszer,
térfigyelő kamerák, elektronikus védelmi rendszerek)

o Szilárd burkolatú utak, felületek létesítése, burkolat javítása
o Műemlékvédelmi kerítés, díszkerítés, díszkapu műemléki rekonstrukciója
o Új épület/építmény létesítése. Újjáépítés, amennyiben az eredeti funkciótól eltérő célt
szolgál (pl. üvegház, magbank, nevelőház, labor)

o Gyümölcsös és veteményes kert felújítása (kivéve, ha az igazolhatóan a történeti
kertek stílusjegyeinek megőrzését szolgálja)

o
o
o
o

Haltelepítés
Kizárólag akadálymentesítési célú beruházások
Nyírott, öntözött gyep (pázsit) öntözőrendszerének kiépítése
A történeti kertek jellegzetes stílusjegyeit megváltoztató, a szerkezetét/megjelenését
zavaró beavatkozások

C3. Elszámolható költségek
Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati
útmutatóban találhatóak.
Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minősül elszámolható
költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség!
Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a
kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.
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Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes NAV Igazgatóság nyilatkozatának
előzetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezettől nem várható el, hogy minden
esetben egyértelműen meg tudja állapítani az ÁFA levonás lehetőségét.

C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során
A projekt-előkészítési szakaszban a következő – C.1.1 pontban felsorolt támogatható
tevékenységgel
összhangban
lévő
–költségkategóriákra,
projektelemekre
igényelhető támogatás (a költségkategóriák felsorolása teljes körű, azaz nem bővíthető):.
A projekt elszámolható költségeinek max. 6%-áig számolhatók el az előkészítési költségek.
Az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Szerződés aláírását követően számolhatóak el.
Költségkategóriák:
1. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések,
felszerelések, járművek, beruházások, felújítások
2. Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások,
egyéb szolgáltatások
3. Személyi jellegű ráfordítások / Bérköltség, személyi jellegű egyéb
költség, bérjárulék
Projektelemek:
A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az
elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető):
1.

Tárgyi

eszközök

/

ingatlanok,

gépek,

műszaki

és

egyéb

berendezések,

felszerelések, járművek, beruházások, felújítások
Beruházásként vehető figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz
beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz
üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig,
rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévő tárgyi eszköz
bővítését,
rendeltetésének
megváltoztatását,
átalakítását,
élettartamának,
teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, a hozzákapcsolható
egyéb tevékenységekkel együtt (ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, stb.).
Felújítások között elszámolt tételek esetén szintén a számviteli törvény előírásait kell
figyelembe venni.


Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja:
 Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet
keretében,
 a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján /KBT szerint/
 vegyes rendszerben
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
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általános menedzsment feladatok ellátása
pénzügyi tanácsadás
jogi szakértő díja
műszaki szakértő díja
megvalósítási projektdokumentáció elkészítésének költsége

Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 Közbeszerzési tanácsadó díja
 Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának
előkészítésre vonatkozóan
 Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának
megvalósításra vonatkozóan



költsége

a

projekt-

költsége

a

projekt-

Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás értékébe
bekerül/
Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek:
 MT: Megvalósíthatósági tanulmány, ennek részeként CBA: Költséghaszon elemzés
 Terület-előkészítéshez,
rendezéshez
kapcsolódó
tanulmányok,
vizsgálatok (pl.: lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái, előzetes
régészeti
felmérés,
kulturális
örökségvédelmi
hatástanulmány,
talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérés, távérzékeléses
felmérés, terület-igénybevételi terv, művelési ágváltáshoz, művelési
ágból való kivonáshoz szükséges tervek, kerttörténeti tudományos
dokumentáció)
 Hatástanulmány, hatásvizsgálat (pl. előzetes vizsgálati dokumentáció)
 Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes
indoklással van lehetőség



Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési
költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a
tervező feladata.
Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek:
 Elvi engedélyes tervek
 Tervellenőr1
 Vízjogi létesítési engedélyes tervek
 Építési engedélyes tervek
 Kiviteli tervek
1

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
szerint definiált tervellenőr költségének elszámolása abban a fordulóban lehetséges,
amely fordulóban az adott kiviteli szintű terv készül.
A tervellenőr költsége az ellenőrizendő tervek alapján építendő művek becsült nettó,
elszámolható építési költségének legfeljebb 0,3 %-a, és nem lehet több, mint az
ellenőrzött tervek tervezésére elszámolt költség 7 %-a.
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Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van
lehetőség

Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/


Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.

A tájékoztatás, nyilvánosság költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti
túl a pályázati felhívásban meghatározott értékeket.
A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja.



Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető.
Egyéb projektelemen belül elszámolható:
 Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési
költségeknek
 Művelési ágból kivonás, illetve művelési ágváltás hatósági díja, ahhoz
kapcsolódó költségek
 Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/
 Egyéb hatósági díjak, illetékek

2. Anyagjellegű ráfordítások / anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb
szolgáltatások
Az itt elszámolt költségek összege a beruházás értékébe nem kerül be.


Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Ezen a soron a vállalkozói szerződés(ek)
menedzsment elszámolására van lehetőség

(Kbt. szerinti)

keretében

kialakított

Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadás
 jogi szakértő díja
 műszaki szakértő díja
 megvalósítási projektdokumentáció elkészítésének költsége



Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 Közbeszerzési tanácsadó díja
 Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának
előkészítésre vonatkozóan
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költsége

a

projekt-





Közbeszerzési dokumentáció
megvalósításra vonatkozóan

kidolgozásának

költsége

a

projekt-

Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás értékébe
nem kerül be/
Tanulmányok és vizsgálatok a projektelemen belül elszámolható költségek:
 RMT: Részletes megvalósíthatósági tanulmány, ennek részeként CBA:
Költség-haszon elemzés
 Terület-előkészítéshez,
rendezéshez
kapcsolódó
tanulmányok,
vizsgálatok (pl.: lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái, kulturális
örökségvédelmi
hatástanulmány,
talajmechanikai
szakvélemény,
geodéziai felmérés, távérzékeléses felmérés, terület-igénybevételi terv,
művelési ágváltáshoz, művelési ágból való kivonáshoz szükséges
tervek, kerttörténeti tudományos dokumentáció)
 Hatástanulmány, hatásvizsgálat (pl. előzetes vizsgálati dokumentáció)
 Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes
indoklással van lehetőség



Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési
költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a
tervező feladata.
Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek:
 Elvi engedélyes tervek

Tervellenőr2
 Vízjogi létesítési engedélyes tervek
 Építési engedélyes tervek
 Kiviteli tervek
 Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van
lehetőség



Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/


Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.

A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja.


Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/

2

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
szerint definiált tervellenőr költségének elszámolása abban a fordulóban lehetséges,
amely fordulóban az adott kiviteli szintű terv készül.
A tervellenőr költsége az ellenőrizendő tervek alapján építendő művek becsült nettó,
elszámolható építési költségének legfeljebb 0,3 %-a, és nem lehet több, mint az
ellenőrzött tervek tervezésére elszámolt költség 7 %-a.
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Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető.
Egyéb projektelemen belül elszámolható:
 Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési
költségeknek
 Művelési ágból kivonás, illetve művelési ágváltás hatósági díja, illetve
ahhoz kapcsolódó költségek
 Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/
 Egyéb hatósági díjak, illetékek
3. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség,
bérjárulék
Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a
munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegű
egyéb költség és bérjárulék számolhatók el.


Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége
számolható el.
A projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegű egyéb költsége és
bérjáruléka számolható el.
Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerződés megkötésekor
rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegű egyéb költsége
és bérjáruléka számolható el.
Új projektmenedzsment tagok személyi jellegű költségének elszámolása csak az erre
vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követően lehetséges.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadás
 jogi szakértő díja
 műszaki szakértő díja
 megvalósítási projektdokumentáció elkészítésének költsége
A projektmenedzsment személyi
utófinanszírozással történhet.

jellegű

költségének

elszámolása

kizárólag

C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során
A projekt-megvalósítási szakaszban a következő – C.1.2. pontban felsorolt támogatható
tevékenységekkel összhangban lévő –költségkategóriákra, projektelemekre
igényelhető kizárólag támogatás.
A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az
elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető):
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.
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1.

Tárgyi

eszközök

/

ingatlanok,

gépek,

műszaki

és

egyéb

berendezések,

felszerelések, járművek, beruházások, felújítások
Beruházásként vehető figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz
beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz
üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig,
rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévő tárgyi eszköz
bővítését,
rendeltetésének
megváltoztatását,
átalakítását,
élettartamának,
teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, a hozzákapcsolható
egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, stb.)
Felújítások között elszámolt tételek esetén szintén a számviteli törvény előírásait kell
figyelembe venni.


Terület-előkészítés, területrendezés /amennyiben összege a beruházás értékébe
bekerül/
Itt számolható el:
 a megelőző és mentő régészeti feltárás, régészeti felügyelet, régészeti
leletmentés
 lőszermentesítés,
 irtási munkák (pl. bozótirtás, szárzúzás, vegyszeres kezelés,
rekonstrukciós kaszálás, kéreghántás)
 növénytelepítés (pl. gyeptelepítés, facsoportok, facsemeték telepítése)
 talajmunka költsége (pl. tárcsázás, talaj előkészítés)
 szemléletformálás eszközrendszere, ismeretterjesztő infrastruktúra,
tanösvény kialakítása



Sajátos technológiai műveletek /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Ezen a projektelemen belül számolható el a:
 sajátos technológiai művelethez kapcsolódó szállítási költség
 mederkotrás költsége
 egyéb sajátos technológiai műveletek költsége csak
indoklással számolható el



részletes

Építési munkák
Ezen a projektelemen belül számolható el a:
 bontás (pl. épületek, műtárgyak, vezetékek elbontása)
 felújítás (pl. vízkormányzó műtárgyak felújítása)
 átalakítás (pl. meglévő épület, építmény átalakítása funkcióváltással)
 építés (pl. új töltésépítés, új műtárgyépítés, új szádfalépítés)
 próbaüzem



Eszközbeszerzés
Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz
leltárában.
Ezen a projektelemen belül számolható el a:
 Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések beszerzésének,
 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége (kis értékű tárgyi
eszköz elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség)
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Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja:
o Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében,
o a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján /KBT szerint/
o vegyes rendszerben
A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
C3.2. fejezetben szereplő táblázatban megadott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadás
 jogi szakértő díja
 műszaki szakértő díja



Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 Közbeszerzési tanácsadó díja



Tanulmányok és vizsgálatok készítése /amennyiben összege a beruházás
értékébe bekerül/
 Egyéb tanulmány, vizsgálat – csak külön indoklással



Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek:
 Műszaki ellenőr
 Mérnök felügyelet (pl. tervezői művezetés)



Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/


Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.

A tájékoztatás, nyilvánosság költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti
túl a pályázati felhívásban meghatározott értékeket.
A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja.


Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető.
Egyéb projektelemen belül elszámolható:
 Üzemeltetési, használatbavételi engedélyek költségei,
 Művelési ágból kivonás, művelési ágváltás hatósági díja és az ahhoz
kapcsolódó költségek
 Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/
 Egyéb hatósági díjak, illetékek (pl. területszerzéshez, tulajdonjog
bejegyzéséhez kapcsolódó illetékek)
 Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési
költségeknek
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Szemléletformálás eszközrendszere,
kialakításához kapcsolódó kiadványok

ismeretterjesztő

infrastruktúra

2. Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb
szolgáltatások


Terület-előkészítés, területrendezés /amennyiben összege a beruházás értékébe
nem kerül be/
Itt számolható el:
 a megelőző és mentő régészeti feltárás, régészeti felügyelet, régészeti
leletmentés
 lőszermentesítés,
 irtási munkák (pl. bozótirtás, szárzúzás, vegyszeres kezelés,
rekonstrukciós kaszálás, kéreghántás)
 növénytelepítés (pl. gyeptelepítés, facsoportok, facsemeték telepítése)
 talajmunka költsége (pl. tárcsázás, talaj előkészítés, partél rendezése)



Sajátos technológiai műveletek /amennyiben összege a beruházás értékébe nem
kerül be/
Ezen a projektelemen belül számolható el a:
 sajátos technológiai művelethez kapcsolódó szállítási költség
 mederkotrás költsége
 egyéb sajátos technológiai műveletek költsége csak
indoklással számolható el



részletes

Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Ezen a soron a vállalkozói szerződés(ek)
menedzsment elszámolására van lehetőség

/Kbt.

szerint/

keretében

kialakított

A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
C.3.2. fejezetben szereplő táblázatban megadott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadás
 jogi szakértő díja
 műszaki szakértő díja


Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 Közbeszerzési tanácsadó díja



Tanulmányok és vizsgálatok készítése /amennyiben összege a beruházás
értékébe nem kerül be/




Egyéb tanulmány, vizsgálat – csak külön indoklással

Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek:
 Műszaki ellenőr
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Mérnök felügyelet (pl. tervezői művezetés)

Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/


Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.

A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja.


Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető.
Egyéb projektelemen belül elszámolható:
 Üzemeltetési, használatbavételi engedélyek hatósági díjai
 Művelési ágból kivonás, művelési ágváltás hatósági díja és ahhoz
kapcsolódó költségek
 Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/
 Egyéb hatósági díjak, illetékek (pl. területszerzéshez, tulajdonjog
bejegyzéséhez kapcsolódó illetékek)
 Szemléletformálás eszközrendszere, ismeretterjesztő infrastruktúra
kialakítása, szemléletformáláshoz, ismeretterjesztéshez kapcsolódó
kiadványok
 Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési
költségeknek

3. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség,
bérjárulék
Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a
munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegű
egyéb költség és bérjárulék számolhatók el.


Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége
számolható el.
Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerződés megkötésekor
rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegű egyéb költsége
és bérjáruléka számolható el.
Új projektmenedzsment tagok személyi jellegű költségének elszámolása csak
az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetően lehetséges.
A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
C3.2. fejezetben szereplő táblázatban megadott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadás
 jogi szakértő díja
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 műszaki szakértő díja
A projektmenedzsment személyi jellegű
utófinanszírozással történhet.

költségének

elszámolása

kizárólag

Az elszámolható költségek maximális összege
A
projektmegvalósítás
projektelemeinek/támogatható
tevékenységeinek
maximális
elszámolható költsége a megvalósítási projekt tervezett elszámolható költségeinek
arányában
Projektelem/támogatható
tevékenység megnevezése

Tervezett elszámolható
költség aránya az
összköltséghez

Projekt-előkészítés

6%

Projektmenedzsment

5%

Monitoring eszközök
beszerzése

5%

Eszközbeszerzés

10 %

Mérnöki feladatok

4%

Tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok

1%

Kerítésrendszerek bontása

10 %

Szemléletformálás
eszközrendszere,
ismeretterjesztő
infrastruktúra kialakítása,
Természetvédelmi célú
tanösvények kialakítása,
felújítása

10 %

Nem szilárd, szórt burkolatú
sétautak felújítása,
nyomvonal rekonstrukciója

10 %

A történeti kert jellegzetes
stílusjegyeit, egyéb
szerkezeti elemeit megőrző,
helyreállító rekonstrukció

20 %

C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások
Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.
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C4. Nem elszámolható költségek
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható
költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek
közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A
konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az
alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:



Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei.
A beruházás megvalósításához nem szükséges, fenntartási célt szolgáló
eszközbeszerzés

A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban.

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.

C6. Projekt iparági korlátozása
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.

C7. Projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási területe Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régiót.

C8. A projekt megkezdése
Projekt előkészítése keretében
A projekt megkezdésének minősül a projekt bármely olyan tevékenységére vonatkozó
beszerzési/közbeszerzési eljárás megindítása, amelyre a pályázó támogatást igényelt.
A projekt előkészítési tevékenységek a pályázat benyújtása előtt is megkezdhetők.
Projekt megvalósítása keretében
A projekt megkezdésének minősül a projekt bármely olyan tevékenységére vonatkozó
beszerzési/közbeszerzési eljárás megindítása, amelyre a pályázó támogatást igényelt.
Saját felelősségre a támogatási döntés előtt a beruházás megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások elindíthatók, valamint a megvalósítási munkálatok megkezdhetők.
Támogatás csak még be nem fejezett projektek esetében adható!

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje
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A projekt fizikai befejezésének határideje 2015. december 31. A záró elszámolási csomag
benyújtásának legkésőbbi időpontja 2016. január 15..
2015. október 31. után az Irányító Hatósághoz benyújtott elszámolás csak
utófinanszírozott számlákat tartalmazhat.
Amennyiben a projekthez kapcsolódó számlák 2015.december 31-ig nem kerülnek
a Kedvezményezett által kiegyenlítésre, azok finanszírozása támogatásból nem
lehetséges, Kedvezményezett saját erő bevonásával köteles azokat finanszírozni.
Az Irányító Hatóság lehetőséget biztosít 100%-os támogatási előleg kifizetésére a
2015. október 31. után benyújtandó számlák összegének erejéig.
A kifizetés feltétele a Támogatási Szerződés
közbeszerzések utóellenőrzésének lefolytatása.

hatályba

lépése,

valamint

a

C10. Fenntartási kötelezettség
Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a
Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.

C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban az egyfordulós pályázatok számára előírt
kötelezettségeket.

C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban
Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerződés
Általános Feltételei tartalmazzák.
További korlátozások:


Jelen kiírásra benyújtott projektterv más pályázati forrásból támogatásban csak abban az
esetben részesülhet, ha
o

a másik pályázati forrás nem EU pályázati forrás és

o

ugyanazon elszámolható költségek esetén az összes támogatás nem haladja meg
a 100%-ot, és



az Állami Támogatási szabályokat az összes igénybe vett támogatás alapján alkalmazza
pályázat



a pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a
rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges
árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit
kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a
23

projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén
kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni (amennyiben a
Kiemelt Projekt Felhívás másképp nem rendelkezik).
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés
Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.

D1.Az önerő összetétele
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

D2.

Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem értelmezhető.

D3.

Biztosítékok köre

Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

D4.

Előleg igénylése

Lásd jelen felhívás C.9. pontjában, valamint az Általános pályázati útmutatóban.

D5.

Egyéb feltételek

Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely:


az általános pályázati útmutatóban és jelen kiemelt felhívásban foglaltakat nem teljesíti



az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja



a projekt adatlapban található nyilatkozatokat nem, vagy nem teljes körűen teszi meg



az értékelési rendszerben szereplő bármely szempontnak nem felel meg



a megküldött támogató levélben közölt feltételeknek nem tesz eleget

Befogadási kritériumok:


A pályázó a megadott határidőn belül nyújtotta be a kiemelt projektet (a postára adás
dátuma, valamint a kiemelt projekt adatlap nyomtatott dátuma nem későbbi a
benyújtási határidőnél).



A kiemelt projektet a felhívásban előírt példányszámban nyújtották be.



A projekt adatlap elektronikus formában benyújtásra került.



Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető
támogatási összeget valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg az
útmutatóban jelölt maximális támogatási intenzitást.



A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által megfelelő módon
aláírásra került.



A támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.

Támogathatósági kritériumok:


A pályázat folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátott, összefűzött (pl.
dossziéban lefűzött, spirálozott) formában került benyújtásra



A támogatandó tevékenységek
meghatározottaknak



A projekt megvalósításának helye megfelel a kiemelt projekt felhívásban foglaltaknak



A pályázatot magyar nyelven nyújtották be



A benyújtott ütemterv megfelel a kiírásnak és a projekt a megadott határidőn belül
végrehajtható



A támogatást igénylő székhelye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak



A projekt adatlap valamennyi releváns rovata a megadott szempontok szerint került
kitöltésre



A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik.



A papír alapon benyújtott nyilatkozatok az arra jogosult által, a megfelelő módon
aláírásra kerültek.



A kötelező mellékletek rendelkezésre állnak (ld. csatolt mellékletlista szerint).



Az elektronikus és nyomtatott eredeti példány megegyezik- nyilatkozat alapján.



Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyeznek.



A pályázó kiválasztott három esélyegyenlőségi intézkedést.



köre

megfelel

a

kiemelt

projekt

felhívásban

A pályázó kiválasztott három fenntartható fejlődési szempontot.



A dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak.



A projekt nem veszélyeztetheti a projekt cél/beavatkozási terület Natura 2000 jelölő
fajainak és élőhelyeinek állapotát.
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A pályázó a tevékenységekre, beavatkozásokra, illetve azok megvalósításának módjára
vonatkozóan a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóság támogató
nyilatkozatát csatolta.



A folyók, tavak vízkészlet-gazdálkodását jelentősen befolyásoló beavatkozásoknál a
pályázó a tevékenységekre, beavatkozásokra, illetve azok megvalósításának módjára
vonatkozóan a működési területe szerint érintett vízügyi igazgatóság nyilatkozatát
csatolta



A projekt célterülete védett természeti terület és/vagy Natura 2000 terület; (Indokolt
esetben a beavatkozási terület lehet nem védett/Natura 2000 terület, amennyiben a
célterület védett és/vagy Natura 2000 terület).



A célterület 100%-ban a pályázó vagyonkezelésében, vagy tulajdonában van, vagy
rendelkezik egy hosszú távú bérleti szerződéssel.



Amennyiben a beavatkozási terület más tulajdonában vagy vagyonkezelésében van, a
pályázó a tulajdonossal vagy vagyonkezelővel kötött együttműködési megállapodással
rendelkezik a beavatkozási területre vonatkozóan legalább a várható fenntartási
időszak végéig.



A kettős (természetvédelmi és műemlékvédelmi) oltalom alatt álló történeti kert
esetében a tevékenységekre, beavatkozásokra vonatkozó területileg illetékes
kormányhivatal egyetértő nyilatkozatát csatolták.

Tartalmi feltételek
Minősítés

Értékelési szempont
1.

A pályázó szervezet értékelése

1.2

A projektmenedzsment szervezet / személyek megfelelő
tapasztalattal rendelkeznek a projekt sikeres megvalósításához

1.3.

A pályázó (ha releváns: partnereivel együttesen) megfelelő
szakemberekkel rendelkezik a projekt megvalósításához.

2.

A projekt céljainak értékelése

2.1

A célok összhangja a kiemelt projekt kiírásban megfogalmazott
célokkal

2.2

A kitűzött célok reálitása és megalapozottsága

2.3

A
tervezett
tevékenységek
megfogalmazott célokkal

3.

Szakmai értékelés

3.1

A projektterv világos, logikusan felépített és részletezett,
valamint összhangban áll a kiemelt projekt felhívás szakmai
tartalmával

3.2

A tevékenységek kiválasztása megfelel a kiemelt projekt felhívás
C pontjában előírtaknak.

összhangja
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a

pályázatban

Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg

3.3

Pályázó kellő alapossággal elemezte a projekt végrehajtását
veszélyeztető kockázatokat, bemutatta a hatásuk csökkentésére
tervezett intézkedéseket

4.

Pénzügyi értékelés

4.1

Indokolt, reális, piaci áraknak megfelelően tervezett és a Kiemelt
projekt felhívásnak megfelelő költségelemek szerepelnek- a
költségvetési tervben

4.2

Átlátható, teljes, szakmailag megfelelő a költségtábla

4.3

A tervezett költségek összhangban vannak a tervezett
tevékenységekkel. Minden tevékenységhez rendeltek költséget és
minden költséghez tartozó tevékenység beazonosítható

5.

Ütemterv értékelése

5.1

Az ütemterv teljes, a határidők reálisak, tarthatóak a kapacitások
(projektmenedzsment, humán erőforrás, anyagi feltételek)
figyelembevételével.

6.

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok értékelése

6.1

A vállalások megfelelnek az elvárásoknak

Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg

A projektjavaslat megfelelt minősítést ér el, amennyiben a fenti táblázat valamennyi fő
szempontjának minősítése megfelelt, vagy részben megfelelt. „Részben megfelelt” minősítés
esetén a támogatási szerződésben rögzítendő feltételként szükséges a Megfelelt minősítést
elérni.

E.1 KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI KRITÉRIUMOK
A költség-hatékonysági szempontokat megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó
útmutató rendelkezései alapján kell bemutatni az MT-ben.

E2. Monitoring mutatók
A monitoring mutatók (indikátorok) választható listáját, mértékegységét a projekt adatlap és
annak kitöltési útmutatója tartalmazza.
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Élőhely
helyreállításával,
fejlesztésével érintett területek
nagysága (KEAT_20)

ha

Indikátor
típusa

Bázisérték

Célérték 2015

eredmény

0

ha
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F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

F1. A kiemelt projekt felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.

F2. A kiemelt projektek benyújtásának módja, helye és határideje
A kiemelt projektet (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban
előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD
lemezen), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1
eredeti példányban, a felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt
nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, a következő címre kell beküldeni.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
amennyiben
szükséges,
a
Környezeti
és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság a fent
meghatározottól eltérő formában is bekérhet bármely, a benyújtási kötelezettség körébe
tartozó dokumentumot.
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:
o

a pályázó nevét és címét

o

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság nevét és címét

o

a kiemelt projekt felhívás kódszámát (KEOP-3.1.4/15)

Kérjük, hogy az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt
projekt felhívás kódszámát (KEOP-3.1.4/15), a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az
adathordozó épségéről!
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető
minőségromlás van, ami az értékelést és döntéshozatalt érdemben befolyásolhatja, az
Irányító Hatóság kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is,
ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi
2020 Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:
Kék szám: 06-40-638-638
Elektronikus elérhetőség: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
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E-mail: palyazat@me.gov.hu
További információk: http://www.szechenyi2020.hu/
illetve http://palyazat.gov.hu/
A pályázatok benyújtása a kiemelt projekt felhívás megjelenésének, illetve az egyes
projektekre nézve releváns módosításának megjelenésének napjától lehetséges, a
megjelenéstől számított 10. napig. A kiemelt projekt értékelési folyamata a beérkezés
napjától kezdődik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiemelt projekt benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését.

F3. A

kiemelt
projekt
tudnivalók

benyújtásával

kapcsolatos

gyakorlati

Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.
Továbbá:


A Kiemelt Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Kiemelt
Projekt Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Kiemelt
Projekt Adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést
bevezetni.



A Kiemelt Projekt Adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Kiemelt Projekt Adatlap lapjain,
illetve a jelen útmutatóban megadott tartalmi követelmények pontos betartására.



Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.



A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A
Projekt Adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat
feldolgozására nincs lehetőség!

A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására csak indokolt
esetben van lehetőség.
Az F.4 – F.9 pontokat lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási
Szerződés Általános Feltételeiben.
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F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)
Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben,
valamint az esetleges konstrukció specifikus feltételeket alább.

F4.1. Érkeztetés
F4.2. Befogadás
F4.3. Támogathatóság vizsgálata
F4.4. A hiánypótlás rendje
F4.5. Tartalmi értékelés
F4.6. Két forduló közötti minőségbiztosítás (RMT, CBA)
Jelen kiemelt felhívás esetén nem releváns.

F4.7. Bírálat
F4.8. Döntés

F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat
F5.1. A Támogatói Okirat megkötésének feltételei
Jelen kiemelt felhívás esetén nem releváns.

F5.2 Támogatási szerződés
F5.3 A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei
A pályázati kiírásban foglaltaknak illetve az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási
Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek megfelelő pályázóval a támogatási szerződés a
beadástól számított 30 napon belül megköthető a Környezet és Energia Operatív Program
2011–2013. évi akcióterve 3. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében
kiemelt projektek előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről szóló Korm.
határozatokban előzetesen nevesített projektek megvalósításának támogatásának céljából.
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F5.4 A Támogatási Szerződés és a Támogatói Okirat módosítása

F6. Kifogás
F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
F7.1. Támogatási előleg igénylésének lehetősége

F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási
jelentések
F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések
F9.1. Projekt-lezáró ellenőrzés
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F10. Vonatkozó speciális jogszabályok indikatív listája















A Tanács 79/409/EGK (1979. április 2.) sz. irányelve a vadon élő madarak
védelméről
A Tanács 92/43/EK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek,
valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről
Az Európai Parlament és a Tanács 60/2000/EK (2000. október 23.) irányelve a
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból
jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet


Lásd még az Általános pályázati útmutató.

F11. Fogalomjegyzék
Beavatkozási terület: Az a terület, ahol a projekt keretében tervezett beavatkozás
történik, a beruházás megvalósul. A beavatkozási terület esetében nem szükséges, hogy az
védett/NATURA 2000 terület legyen, valamint az sem feltétel, hogy az a pályázó
tulajdonában és/vagy vagyonkezelésében álljon, vagy tartós bérleti szerződéssel
rendelkezzen az ingatlan vonatkozásában, de ebben az esetben együttműködési
megállapodást szükséges kötni a terület tulajdonosával/vagyonkezelőjével.
Célterület: Az a terület (élőhely, kert), amely a fejlesztés eredményeképpen jobb
természeti állapotba kerül, amelynek a rekonstrukciója vagy védelme megvalósul. (A projekt
megvalósítása során a célterület és a beavatkozási terület nem szükségszerűen esik egybe.)
Kerttörténeti tudományos dokumentáció: A helyreállítási koncepció megalapozásához, a
tervezett beavatkozások szükségességének alátámasztásához szükség van a kertek
történetének megismerésére. A kerttörténeti tudományos dokumentáció összegzi az alapos
történeti kutatás eredményeit és az azokon alapuló értékelést, valamint meghatározza és
indokolja a cselekvés irányát, a beavatkozások prioritásait. Javasolt tartalomjegyzéke:
o Bevezető – A dokumentáció célja, tárgya és aktualitása
o Kutatás
o A források bemutatása – Kutatástörténet, a kutatás helyszínei, módja
o Az építtető család, település bemutatása – Az építtetők kertművészeti
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kapcsolatai, jelentősége. Közpark vagy intézményi kert esetében a
településtörténeti, intézménytörténeti összefüggések
o A kert történeti adatai – A kert és a hozzá kapcsolódó épületek építéstörténeti
adatai részletes kronológiában, források megjelölésével. Tulajdonosok,
tervezők, kertészek felsorolása a létesítéstől napjainkig
o A kert állapotának változásai – Az építés előzményei, körülményei. A kert
története, szerkezetének, állapotának változásai, források megjelölésével.
o
A kert mai állapotának ismertetése és értékelése
o Jelenlegi jogi státusz, tulajdonviszonyok
o A kert jelenlegi kiterjedése, szerkezete és stílusjegyei, azok értékelése
o A kert elhelyezkedése, szerepe a település, régió zöldfelületi rendszerében
o Épületek, építmények állapota, funkciója
o A
növényállomány
ismertetése,
értékelése
(fennmaradt
történeti
növényállomány, pusztulás és telepítés az elmúlt évtizedekben)
o Vízügyi létesítmények (tavak, patakok, szökőkutak, kutak, öntözőrendszer,
szivattyú, víztorony stb.) állapota és értékelése
o A park egyéb elemeinek állapota és értékelése
o A park értékelése történeti szempontból – A kert helye a korszak hazai és
nemzetközi kertművészetében, a történeti kertek sorában
o Javaslatok – A park helyreállításának kérdései és feladatai
o Prioritások és módszerek
o Építmények (helyreállítandók, lebontandók)
o Növényállomány (irtás, kivágás, telepítés, fontossági és logikai sorrend
felállításával)
o Vízügyi létesítmények
o Egyéb elemek (pl. szobrok, kutak stb. helyreállítás módszerei és prioritásai)
o Gondozás, fenntartás feladatai – Építmények, növényállomány, vízügyi és
egyéb létesítményekre vonatkozóan
o Hasznosítási kérdések – Épület és a kert hasznosítási lehetőségei. A kert
szerkezeti kapcsolódásainak, szerepének (település, régió) javíthatósága
o Források, felhasznált irodalom jegyzéke
o Mellékletek – a kert kataszteri adatai, jelenlegi telekkönyvi adatok, interjúk a
kert korábbi állapotára visszaemlékezőkkel
o Képdokumentáció
o Archív képek, kerttervek, térképek, légifotók, fotográfiák, rajzok, képeslapok,
régi helyreállítási tervek stb., rendszerezve.
o A park mai állapotát dokumentáló képek, helyszínrajzok
Kerttörténeti tudományos dokumentációt – a forráskutatási, értékelési, javaslati rész
szakmai feladatai miatt különösen - javasolt, hogy kellően elmélyült kertművészet-történeti,
botanikai és műemlékvédelmi ismeretekkel, történeti kutatási tapasztalattal, forrásismerettel
egyaránt
rendelkező
személy
vagy
személyek
(pl.
tájépítészek,
esetleg
művészettörténészekkel közösen) végezzék.
Történeti kert: történeti és/vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemlékhez
kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti
alkotás, zöldfelület, illetőleg park. A kortárs kertművészetnél korábbi keltezésű fennmaradt
vagy rekonstruálható, egy vagy több régebbi kerttörténeti korszak stílusjegyeit magán viselő
kertművészeti alkotás (vagy annak önállóan értelmezhető maradványa), amely esztétikai
és/vagy kerttörténeti értékkel bír.
További általános fogalmakat lásd az Általános pályázati útmutatóban.
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F12 Csatolandó mellékletek listája
Általános
Csatolandó dokumentumok listája3 megvalósításra
1.

Kiemelt projekt adatlap, valamint ennek részeként összefoglaló táblázat az
elszámolható költségekről a megvalósításra vonatkozóan (költségvetési táblázat)

2.

Ütemezés tervező táblázat a felhívás mellékleteként szereplő formátumban.

3.

Aláírási címpéldány, vagy azzal egyenértékű, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum (pl.: banki aláírási karton jegyző által hitelesített példánya.)/Pályázó
által hitelesített másolat;

4.

Nyilatkozat arról, hogy a projekt nem veszélyezteti a projekt megvalósítási terület
Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát.

5.

Részletes megvalósíthatósági tanulmány és annak részekén egyszerűsített költséghaszon elemzés./Eredeti

6.

A támogatás ellenében felajánlott biztosítékok dokumentumai. (Csak Támogatási
Szerződés megkötésekor szükséges benyújtani, amennyiben a 358/2014 (XII.29)
Korm. rendeletértelmében nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.)

7.

Költségvetést alátámasztó mellékletek: tételes tervezői költségvetés és/vagy
árajánlat(ok), valamint ezek táblázatos összefoglalása hivatkozással az MT
Beruházási költségek becslése c. fejezetében szereplő adatokra. /Eredeti, vagy
pályázó által hitelesített másolat. Amennyiben egy adott beszerzés értéke nem
haladja meg a nettó 1 millió Ft-ot, abban az esetben nem szükséges költségvetést
alátámasztó melléklet benyújtása.
A projektmenedzser és a projekt megvalósításában közvetlenül részt vevők
önéletrajzai (csak belső menedzsment esetén), valamint a projektgazda és a
projektmenedzsment szervezeti ábrája;

8.

9.

10.

11.

A pályázó a tevékenységekre, beavatkozásokra, illetve azok megvalósításának
módjára vonatkozóan a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóság
támogató nyilatkozatát csatolta a mellékelt formanyomtatványon
A vízfolyások és tavak vízkészlet-gazdálkodását befolyásoló beavatkozásoknál a
pályázó a tevékenységekre, beavatkozásokra, illetve azok megvalósításának
módjára vonatkozóan a működési területe szerint érintett vízügyi igazgatóság
támogató nyilatkozatát csatolta
Engedélyeknek a pályázó által hitelesített másolati példánya.
Amennyiben nem szükséges engedély a tevékenység végzéséhez, akkor a pályázó,
vagy a tervező erről szóló nyilatkozata.

12.

Műszaki tervdokumentáció (kiviteli terv, ha van), vagy legalább műszaki tervvázlat

13.

Fotódokumentáció az érintett területek jelenlegi állapotáról

3

Másolati példányon szerepeljen „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg a pályázó nevében
aláírásra jogosult személy által hitelesítve (aláírás, bélyegző).
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Kötelező szakmai mellékletek listája
Élőhelyrekonstrukció részcél
Pályázati feltétel

Pályázat melléklete

A
célterület
100%-ban
a
pályázó
vagyonkezelésében vagy tulajdonában van
vagy rendelkezik hosszú távú bérleti
szerződéssel.

A pályázó által hitelesített, a megadott
formátumban
kitöltött
terület-kimutatási
táblázat.
(Amennyiben
releváns
bérleti
szerződés.)

Amennyiben a beavatkozási terület más
tulajdonában vagy vagyonkezelésében van,
a pályázó rendelkezik a tulajdonossal
kötött, legalább a várható fenntartási
időszak
végéig
szóló
együttműködési
megállapodással a beavatkozási területre
vonatkozóan.

Együttműködési megállapodás a beavatkozási
terület
tulajdonosával,
vagy
vagyonkezelőjével,
az
érintett
terület
helyrajzi-számainak megjelölésével

A célterület védett természeti terület

A pályázó által hitelesített, a megadott
formátumban
kitöltött
terület-kimutatási
táblázat

Térkép(ek) a projektterület(ek)ről

Színes, megfelelő méretarányú térkép(ek) a
projektterület(ek)ről
jelölve
a
célterület
és/vagy
beavatkozási
terület
pontos
lehatárolását,
a
különböző
védettségű
területrészeket és a beavatkozással érintett
természeti értékeket (az értékek neveit
feliratozva),
jelölésben
egymástól
megkülönböztetve. Ezen túlmenően a projekt
során
tervezett
beavatkozások
térképi
ábrázolása (pl. műtárgyak elhelyezkedése,
jelentősebb beavatkozások, pl. cserjeirtás
helyszíne); az élőhely-rekonstrukció különböző
fázisainak területi elhelyezkedése a főbb
vegetációtípusok
feltüntetésével
(jelenlegi
állapot, célállapot, esetleges köztes fázisok).

Igazolás, vagy szöveges indoklás arról,
hogy a terület-kimutatási táblázatban
feltüntetett
bejegyzés
(perfeljegyzés/teher/igény) nem érinti a
projekt
megvalósíthatóságát
és
fenntarthatóságát.

Igazolás, vagy szöveges indoklás arról, hogy a
terület-kimutatási
táblázatban
feltüntetett
bejegyzés (perfeljegyzés/teher/igény) nem
érinti a projekt megvalósíthatóságát és
fenntarthatóságát.
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Védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása részcél
Pályázati feltétel

Pályázat melléklete

A történeti kert egyedi jogszabállyal
országos vagy helyi jelentőségű védett
természeti terület;

A történeti kert természetvédelmi védettségét
igazoló jogszabály másolata.

A műemléki oltalom alatt is álló kert
esetében a kert műemléki védettségét vagy
műemléki környezet besorolását igazoló
jogszabály vagy tulajdoni lap másolata.

A műemléki oltalom alatt is álló kert esetében
a kert műemléki védettségét vagy műemléki
környezet besorolását igazoló jogszabály vagy
tulajdoni lap másolata.

A
tevékenységekre,
beavatkozásokra,
illetve megvalósításuk módjára vonatkozó
illetékes
nemzeti
park
igazgatósági
egyetértő nyilatkozatot csatolták;

A tevékenységekre, beavatkozásokra, illetve
megvalósításuk módjára vonatkozóan az
illetékes nemzeti park igazgatósági egyetértő
nyilatkozata az előírt formátumban eredeti
vagy a pályázó által hitelesített másolatban.

Kerttörténeti tudományos dokumentáció (A
Fogalomjegyzékben megadott tartalommal)

Kerttörténeti tudományos dokumentáció.

A
kettős
(természetvédelmi
és
műemlékvédelmi) oltalom alatt álló kertek
esetében
a
tevékenységekre,
beavatkozásokra
vonatkozó
illetékes
kormányhivatal
területi
irodájának
egyetértő nyilatkozatát csatolták.

A
kettős
(természetvédelmi
és
műemlékvédelmi) oltalom alatt álló kertek
esetében a tevékenységekre, beavatkozásokra
vonatkozóan illetékes kormányhivatal területi
irodájának egyetértő nyilatkozata.

Helyszínrajz

Helyrajzi számos helyszínrajz a tervezett
beavatkozásról
a
védett
területek
lehatárolásával (szerkezeti egységek és a
tervezett
beavatkozások
helyszínének
megjelölésével,
a
projektterület
lehatárolásával). Ha nincs változás, akkor
erről nyilatkozat.

Tervrajz

Műszaki tervdokumentáció (kiviteli terv, ha
van), vagy legalább műszaki tervvázlat,
látványterv.

Fotódokumentáció

Fotódokumentáció a kert jelenlegi állapotáról
(amennyiben ez nem része valamelyik
benyújtott tervnek vagy dokumentációnak).

A
célterület
100%-ban
a
pályázó
tulajdonában van, vagy rendelkezik hosszú
távú bérleti szerződéssel.

A
pályázó
által
aláírt,
a
megadott
formátumban kitöltött helyrajzi-számos lista,
valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
és földhivatali térképvázlat a beruházással
érintett ingatlanokról. (Amennyiben releváns
bérleti szerződés.)

Amennyiben a beavatkozási terület más
tulajdonában vagy vagyonkezelésében van,
a pályázó a tulajdonossal kötött, legalább a
várható fenntartási időszak végéig szóló
együttműködési
megállapodással
rendelkezik a beavatkozási területre.

Együttműködési megállapodás a beavatkozási
terület
tulajdonosával,
vagy
vagyonkezelőjével,
az
érintett
terület
helyrajzi-számainak
megjelölésével
és
a
tulajdoni lap(ok) a pályázó által hitelesített
másolatai.
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F13. A kiemelt projekt felhívás mellékletei
 Általános pályázati útmutató
 Projekt adatlap valamint ennek részeként összefoglaló táblázat az elszámolható
költségekről (külön előkészítés és megvalósítás)
 Útmutató pályázati adatlap kitöltéséhez
 Támogatási Szerződés sablon
 Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez
 Nyilatkozatminta támogató nyilatkozathoz
 Terület-kimutatási táblázat sablon
 Költségvetési táblázat sablon (Excel)
 MT pénzügyi segédtáblázat

 Ütemezés tervező sablon
 Költség-haszon elemzés útmutató
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