TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés
Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatást igénylő rövidített neve
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15725534-2-04

Statisztikai szám:

15725534-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725536

Minősítési kód:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő

Igen

Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5

Helyrajzi szám:
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Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

A támogatást igénylő fióktelepe:
külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén
Helység

Irányítószám
Nincs kiválasztva
Régio
Nincs beállítva
Megye
Nincs beállítva
Kistérség
Nincs beállítva
Járás
Nincs beállítva
Közterület:

Házszám:
Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5

Helyrajzi szám:
Postafiók irányítószám:
Postafiók:
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Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai
Név:
Ribárszki Péter
Képviseleti jog
Nincs kiválasztva
Beosztás:
polgármester
Telefon:
66/589-300
Telefon (mobil):

Fax:
66/589-302
E-mail:
polhi@kondorosiktv.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai
Név:
Paulik Tamás
Beosztás:
beruházási osztályvezető
Telefon:
06 66/589-324
Telefon (mobil):
06 20/350-8867
Fax:

E-mail:
paulik.tamas@kondoros.hu

Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2018.01.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2020.08.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A projekt célja komplex, fedett és rendezett piaci infrastruktúra kialakítása, tekintettel arra, hogy Kondoros városában a jelenlegi piaci árusítóhely
infrastruktúrája elavult, rendezetlen, a kor követelményeinek nem felel meg. A pályázattal az önkormányzat támogatja a helyi gazdaság fejlesztését a
helyi gazdák, gazdálkodók piacra jutásán keresztül mindamellett, hogy megoldja a településen a piaci árusítóhely hiányának problémáját, illetve az
ezek által okozott negatív hatásokat. A beruházást követően biztosított lesz a helyi termelők, helyi piacra jutása. A projekt bemutatása: A tervezési
terület Kondoros város belterületén, a település központi részén, a 44-es számú főút mellett a Csabai úton található 2039, 2040 és 2044-es hrszú.
ingatlanok mellett valósulna meg. A 2039 és 2040-es hrszú ingatlanok jelenleg nem a pályázó tulajdonában vannak, azokat támogatói döntést
követően kíván megvásárolni a pályázó. Ezen két ingatlanon kerül kiépítésre az új piac területet (Felhívás 3.1.1. pont – Helyi termelők helyi termékek
piacra jutásának támogatása). A 2044-es hrszú ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdona, itt kerülne kiépítésre a parkoló, amely kiegészítésre kerül az
elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésével is (a felhívás szerinti „B” típusú (normál) töltőberendezéssel
lesz felszerelve). A terv célja olyan korszerű piac létrehozása, mely funkcionálisan és városképileg is megfelel a város fejlesztési koncepciójának.
Meg kell oldani az új piac épület kialakult településszerkezetbe történő szerves integrálását. A piac környezetében „városi tér” kialakítása közterületi
kapcsolatokkal, zöldfelületekkel, a piac funkciójából adódó gépjármű forgalom, rakodás, parkolás megoldása. A piacon egyidejűleg max. 50-60
fő/óra forgalomra lehet számítani. Ezen adat figyelembevételével a rendelet szerint kell az illemhelyek és akadálymentes illemhelyek számát az
egészségügyi követelmények megtartásával biztosítani. A piacon forgalmazott termékskála 10%-ban iparcikk és ruhanemű, a többi főleg őstermelői
hűtést nem igénylő élelmiszer, valamint zöldség, gyümölcs, palánta, virágok. A piaci terület kb. 500 m2 legyen, a zárt, fedett területre tervezendő
kereskedői és vendéglátói funkciók az alábbi helyiségeket tartalmazzák: 3 db, 20-25 m2-es üzlethelyiséget elsősorban a fokozott higiéniai igényeket
kielégítő termékeknek (pl. tőkehús, tej és tejtermékek, sütőipari termékek, élőhal árusítás). A fedett területen zárt helyiségben kell elhelyezni a
nyilvános illemhelyeket, és a piac gondnokság funkcionális helyiségeit (1db piacfelügyelői iroda, nyilvános illemhely női, ffi, akadálymentes).
Szabadtéri (nyitott-fedett standok) kereskedői elárusító helyek tervezése is feladat. A fedett/szabadtéri piactéren vandálbiztos kivitelű árusító
asztalokat kell elhelyezni, az összes asztalszám a piacon 45-50 db legyen. A településen működő, önkormányzati tulajdonú szolgáltatók közül fogja
egy társulás végezni majd a kialakított piaci infrastruktúra üzemeltetését is, megvalósítást követően, annak érdekében, hogy a létrehozott ingatlan a
lehető leghatékonyabban legyen üzemeltetve, fenntartva. Az előzetes igényfelmérés és piackutatás alapján a fejlesztést a településen és a
térségben tevékenykedő egyesületek, valamint a szomszédos települések gazdálkodói, kistermelői is támogatják. A fejlesztési elképzelés
nagymértékben támogatja Kondoros Város azon hosszú távú elképzelését, miszerint egy az üzleti, az állami, a non-profit szféra és Kondoros lakosai
közötti együttműködés mentén olyan élhetőbb városi környezet kerül kialakításra, ahol a befektetések és az infrastrukturális beruházások révén
egyszerre valósul meg a fenntartható gazdaság növekedése, a természeti erőforrások hatékony felhasználása és az életminőség javulása. Ezen
hatás közvetetten a vidéki életminőség javítását növeli és hozzájárul a helyi identitás növeléséhez is. A társadalmi tőke növelése alapvető cél ezen
vidékies területeken. A vidéki településeken elérhető életminőség növelése (mely a helyben elérhető életszínvonalon, munkalehetőségeken,
jövedelemszerzési lehetőségeken túlmutat) a lakosság helyben tartásának egyik alapvető feltétele. A lokális gazdaságfejlesztési célt szolgáló
intézkedések javítják a helyi vállalkozások versenyképességét. Ez hosszú távon pozitív hatást gyakorol a környezettudatos fogyasztóim magatartás
és az egészséges életmód elterjesztésére, valamint növeli a vidéki gazdaság jövedelemtermelő képességét is. A projekt eredményeként lehetőség
nyílik helyi termékek, többlettermékek forgalmazására, amely a helyi kereskedelem fellendülését nagymértékben támogatja és javítja a vidéki
gazdaság jövedelemtermelő képességét. A fejlesztések révén javul a helyi termel ők és kisvállalkozások működési környezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve-teremtést eredményezhet, és hozzájárulhat a települ és, a térség versenyképesség javításához.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak
megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Csabai utca
Házszám:

11

Helyrajzi szám:

2039

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tér
Házszám:
Helyrajzi szám:

2044

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Csabai utca
Házszám:

11/1

Helyrajzi szám:

2040

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
1. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.01.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A projektmenedzsment szervezet (projektmenedzser és pénzügyi vezetővel ) elkezdi a működését. Elkészülnek az építéshez kapcsolódóan a
műszaki dokumentumok (engedélyes terv, kiviteli terv, részletes költségvetés). A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása végett a
kedvezményezett honlapján megjelenik egy tájékoztató a projekt fő ismérveiről ,illetve egy tájékoztató tábla is elhelyezésre kerül a megvalósítás
helyszínén. Elkészül a fejlesztéshez kapcsolódó előzetes tanulmány, üzleti terv. Mindemellett a rehabilitációs szakmérnök is bevonásra kerül , már a
tervezési folyamatba.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

4800000
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Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
2. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Tulajdonviszonyok rendezése. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektbe betervezett 2. mérföldkő végéig a nevezett ingatlanok 100%
önkormányzati tulajdonba kerül. Per-igény és tehermentességéről szóló dokumentumok benyújtásra kerülnek. Az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában
foglaltaknak megfelelően a rendezett tulajdonviszonyok legkésőbb a 2. mérföldkő eléréséig bemutatásra kerülnek.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

3850000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
3. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.01.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Kivitelező kiválasztása megtörténik, az építési beruházás ezt követően kezdődik. Folyamatos
projektmenedzsment tevékenység és nyilvánosság biztosítása.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

1850000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
4. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.04.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes kivitelező elkezdi az építési munkálatokat. A műszaki ellenőr kiválasztása megtörténik.
Rehabilitációs szakmérnök felügyeli a beruházást. Az építés a 25%-os készültségi szintet eléri . A projektmenedzsment tevékenysége és a kötelező
nyilvánosság biztosítása folyamatos.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

43179807

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
5. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Az építés az 50%-os készültségi szintet eléri .A műszaki ellenőr ellenőrzi , a rehabilitációs szakmérnök felügyeli a beruházást. A projektmenedzsment
tevékenysége és a kötelező nyilvánosság biztosítása folyamatos.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

43179807
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Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
6. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Az építés az 75%-os készültségi szintet eléri .A műszaki ellenőr ellenőrzi , a rehabilitációs szakmérnök felügyeli a beruházást. A projektmenedzsment
tevékenysége és a kötelező nyilvánosság biztosítása folyamatos.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

43179807

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
7. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.04.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Az építés a 100%-os készültségi szintet eléri , így az építéssel kapcsolatos munkálatok befejeződnek. Ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőr és a
rehabilitációs szakmérnök tevékenysége is befejeződik a projekt ezen szakaszában. A marketing tevékenység elvégzésre kerül, az eszközbeszerzés
megvalósul. A projektmenedzsment tevékenysége és a kötelező nyilvánosság biztosítása folyamatos.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

49359808

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
8. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

8

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A projektmenedzsment tevékenysége és a kötelező nyilvánosság biztosítása folyamatos az utolsó mérföldkő teljesítésével véget ér. A TÉRKÉPTÉR
projekthez kapcsolódó tartalommal kerül feltöltésre továbbá megküldésre kerül a záró projekt sajtóközleménye és összegyűjtésre kerülnek a
sajtómegjelenések. A projekt pénzügyi, szakmai és fizikai befejezése megvalósul, záró kifizetési igénylés benyújtása megtörténik
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

5730000

9 / 17

Projekt előkészítettség
Igényfelmérés/piackutatás

Kész

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Kész

Integrált városfejlesztési stratégia

Nem releváns

Üzleti terv

Kész

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Együttműködési program

Nem releváns

Épületenergetikai tanúsítvány

Nem releváns

Egyéb dokumentumok

Nem releváns

Projekt előkészítettsége
A pályázat benyújtását megelőzően helyi igényfelmérés és helyzetelemzés történt meg, amely megalapozza a fejlesztési elképzeléseket, terveket. A
projekt előkészítése az egyetemes tervezésnek megfelelően történt. A projekt előkészítése során elkészült egy üzleti terv, amely megalapozza,
bemutatja és részletezi a pályázat tartalmát. A projekt fejlesztési és szakmai-műszaki előkészítő szakaszában (1. mérföldkő) készül el az
engedélyezési és kiviteli terv. A hatóságok és a lakosság a megvalósítási szakaszban folyamatosan tájékoztatva lesz. A kivitelezési
tervdokumentációk elkészítését követően megvalósul a közbeszerzési eljárás lebonyolítása majd, ugyanis a tervezett építési beruházás becsült
értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt. Kondoros város a 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járások között
nem található meg, ugyanis a Szarvasi járásban található település. Kondoros város nem tartozik bele a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet 2. sz.
mellékletében felsorolt társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések közé. Kondoros városa nem tartozik bele
a 27/2013. (II.12) Korm. rendelet 1. és 2. pontjában megtalálható szabad vállalkozási zónák települései közé. A projekt előkészítése során széles
körű helyzetelemzést és piackutatást követően, a különféle vásártartási szokások és az Önkormányzathoz beérkező lakossági, valamint helyi és
térségi termelői igények felmérésével kezdődött meg a beruházás egyes elemeinek tervezése. A projekt indokoltsága és gazdaságossági szempontú
alátámasztottsága, amely a támogatási kérelemhez csatolt Üzleti tervben került bemutatásra, többek közt a piacterek szükségességére hívj a fel a
figyelmet és megyei viszonylatban, mint hiányterületre kínál hosszú távú megoldást. A felhívás vonatkozó rendelkezései, a 3.4 pontban
meghatározott műszaki szakmai feltételek (különösen a támogatható tevékenységek, energiahatékonyság, akadálymentesítés, stb. vonatkozásában)
már a vázlattervek elkészítésekor figyelembevételre kerültek. A szükséges vázrajz, helyszínrajz, fotók rendelkezésre állnak. A projekt az
esélyegyenlőség jegyében figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, nem kirekesztő érvényű egyetlen társadalmi csoport
számára sem. A beruházás önállóan támogatható tevékenységet (3.1.1. A. pont a) alpont) és önállóan nem támogatható tevékenységet egyaránt
tartalmaz (3.1.2.1. a, c, d és e alpontok). A jelenleg is önkormányzati tulajdonban álló 2044-es hrszú ingatlan mellett a nem önkormányzati
tulajdonban álló 2039 és 2040-es hrszú ingatlanok vonatkozásában megkezdődtek a szükséges egyeztetések, a minősített értékbecslőtől származó
hivatalos értékbecslés a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra kerülnek. Összhangban a felhívás alapvető céljaival, a fejlesztés a helyi
termékek, helyi piacokra, esetünkben vásártérre történő hatékony eljuttatását szolgálja a helyi vállalkozások, a helyi gazdasági infrastruktúra
támogatásával. A projekt költségvetése reális, költséghatékony módon, a belső költségvetési korlátok figyelembevételével került összeállításra;
tevékenységei, mérföldkövei logikus egymásra épültséget tükröznek, a jelenleg még ki dolgozás alatt álló műszaki tartalma megalapozott. Az
esetleges kockázati tényezők kivédésére az Üzleti tervben javaslatot tesz. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. A műszaki és a majdani
üzemeltetési, fenntartási feltételeket szakértő intézményi háttér fogja biztosítja.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
25%-os készültségi szint
Mérföldkő sorszáma:

4

Eredmény leírása:
25%-os készültségi szinten a kivitelezés, műszaki ellenőrzés és rehabilitációs szakmérnök teljesítése folyamatos.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
teljesítés igazolások, fotódokumentáció, projektmenedzsment és nyilvánosság folyamatos
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Tulajdonviszonyok rendezése
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény leírása:
A megvásárlásra kerülő ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése: A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektbe betervezett 2. mérföldkő végéig
a nevezett ingatlan 100% önkormányzati tulajdonba kerül. Per-igény és tehermentességéről szóló dokumentumok benyújtásra kerülnek.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

2

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A két darab ingatlan tulajdonviszonya rendezésre kerül (megvásárlásra kerül a hrsz: 2039 és a hrsz 2040 alatti ingatlan)

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Záró kifizetési igénylés benyújtása
Mérföldkő sorszáma:

8

Eredmény leírása:
Projekt fizikai, szakmai, pénzügyi zárása. Projektmenedzsment tevékenység befejezése, nyilvánosság biztosításának a feladatainak ellátása.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
folyamatos projektmenedzsment, záró kifizetési igénylés benyújtása

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, nyertes ajánlattevő-kivitelező kiválasztása.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Közbeszerzési dokumentáció, Vállalkozási szerződés a kivitelezővel
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
100%-os készültségi szinten a kivitelezés
Mérföldkő sorszáma:

7

Eredmény leírása:
100%-os készültségi szinten a kivitelezés, műszaki ellenőrzés és rehabilitációs szakmérnök teljesítése befejeződik. Marketing tevékenység és
eszközbeszerzés megvalósul.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
teljesítés igazolások, fotódokumentáció, projektmenedzsment és nyilvánosság folyamatos, műszaki átadása a piacterületnek megtörténik.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Kiviteli terv, engedélyes tervek, költségvetés
Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:
Elkészülnek a kiviteli, engedélyes tervek, költségvetések, amely a beruházás alapvető, meghatározó dokumentumai lesznek. Felállításra kerül a
projektmenedzsment.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Elkészül az engedélyes, kiviteli terv.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
75 %-os készültségi szinten a kivitelezés
Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:
75%-os készültségi szinten a kivitelezés, műszaki ellenőrzés és rehabilitációs szakmérnök teljesítése folyamatos.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
teljesítés igazolások, fotódokumentáció, projektmenedzsment és nyilvánosság folyamatos

12 / 17

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
50%-os készültségi szinten a kivitelezés
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
50%-os készültségi szinten a kivitelezés, műszaki ellenőrzés és rehabilitációs szakmérnök teljesítése folyamatos.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
teljesítés igazolások, fotódokumentáció, projektmenedzsment és nyilvánosság folyamatos

Projektmenedzsment szervezet bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:
Projektmenedzsment szervezet
A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek
száma (fő):

2

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása
A projektmenedzsmenthez szakértői szolgáltatást kívánunk igénybe venni , amelyet 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet
számla ellenében fogja nyújtani a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének
3.8.2 pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembe vételével . A projektmenedzsment szervezet feladata, hogy
biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek segítségével a projekt zökkenőmentesen megvalósulhat. A projekt végrehajtását uniós pályázatok
lebonyolításában jelentős projektmenedzsmenti , valamint pénzügyi tapasztalattal és szaktudással rendelkező személyek látják el . A menedzsment
feladata a támogatási szerződés megkötésének koordinálása, mérföldkövekben leírt tevékenységek elvégzésének nyomon követése, teljesítések
ellenőrzése, beszerzések koordinálása, a beruházás kivitelezésének felügyelése, pénzügyi folyamatok működtetése, a projekt pénzügyi feladatainak
ellátása (szerződések, számlák kezelése és nyilvántartása, kifizetési kérelmek összeállítása), monitoring, kockázatfigyelés, projekt dokumentációk
(beszámolók, szerződésmódosítások, változás bejelentések) összeállítása, projekt pénzügyi és szakmai lezárása, fenntartásezelése mellett
folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel .

Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)
Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó
árbevétel
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)
Működés időtartama (év)
Tárgyi eszközök (Ft)
Immateriális javak (Ft)
Kamatráfordítás (Ft)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében
Utolsó előtti lezárt év
Évszám

2015

Utolsó lezárt év
2016
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Sajátos működési bevétel (Ft)

269131
000

301775
000

Mérlegfőösszeg (Ft)

594778
0000

623052
2185

Módosított pénzmaradvány (Ft)

456142
000

235010
207

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

331767
000

204137
000

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)

Nem

Nem

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám
Összes bevétel (Ft)
Adózás előtti eredmény (Ft)
Saját tőke (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

53700072-16045495-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája
Forrás megnevezése
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Projekt elszámolható költsége
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

Összeg [Ft]
0
0
0
0
0
195 129 229
195 129 229
13 650 000
208 779 229

%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
100,000000%
100,000000%
-

14 / 17

Költségek listája
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Ingatlan vásárlás költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
17 500 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
17 500 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
17 500 000
Elszámolható költség [Ft] 3 850 000
Nem elszámolható
13650000
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 850 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Ingatlanvásárlás költsége. A 2039 hrszú ingatlan vételára 11.500.000.-Ft, melyből a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett 3.850.000.-Ft
Részletezés
számolható el. A 2040-es hrszú ingatlan vételára 6.000.000.-Ft
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 850 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
1 850 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 850 000
Elszámolható költség [Ft] 1 850 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 850 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés

A kivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. Az eljárás lebonyolítására akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kerül megbízásra.

Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

2 150 000
0
2 150 000
1
2 150 000
2 150 000
0
100
2 150 000
0
0

A pályázat benyújtásához, előkészítéséhez kapcsolódó háttértanulmány, üzleti terv.

Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

3 000 000
0
3 000 000
1
3 000 000
3 000 000
0
100
3 000 000
0
0

A marketing stratégia magába foglalja a marketingterv készítését - kiemelve a helyi sajátosságokat, gaszrokulturális eseményeket
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Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
930 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
930 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
930 000
Elszámolható költség [Ft] 930 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 930 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság a Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. „KTK 2020”-ban előírt követelmények
Részletezés
és arculati elemek betartása mellett fog megvalósulni, a 150 millió forintot meghaladó szerződésben megítélt támogatási összegű infrastruktúra
fejlesztésekre vonatkozó előírások alapján.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 930 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
1 930 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 930 000
Elszámolható költség [Ft] 1 930 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 930 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Az építési beruházáshoz kapcsolódóan műszaki ellenőr fogja ellenőrizni a megvalósulást, megbízási szerződéssel foglalkoztatva.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
172 719 229
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
172 719 229
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
172 719 229
Elszámolható költség [Ft] 172 719 229
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 172 719 229
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A vásártér kialakításának költsége, az elektromos töltőhálózattal rendelkező parkoló kialakításának költségét is magába foglalja.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költségelem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
4 800 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
4 800 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
4 800 000
Elszámolható költség [Ft] 4 800 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 4 800 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Projektmenedzsment tevékenység: 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet látja el a projektmenedzsment feladatokat, egy
Részletezés
projektmenedzser és egy pénzügyi vezető személyében (a megvalósítás teljes időtartama alatt).

16 / 17

Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
2 500 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
2 500 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
2 500 000
Elszámolható költség [Ft] 2 500 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 500 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A projekt előkészítéséhez és az infrastrukturális beruházás elindításához szükséges műszaki tervdokumentáció költsége, amely tartalmazza az
Részletezés
engedélyezési, kivitelezési tervek és a költségvetés készítését is továbbá a helyszínrajzot, vázrajzot is.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
500 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
500 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
500 000
Elszámolható költség [Ft] 500 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 500 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A projekt előkészítése majd a megvalósítás során folyamatosan rehabilitációs szakmérnök lesz megbízva, aki az infrastruktúra fejlesztését az
Részletezés
akadálymentesítés előírásainak megfelelően ellenőrzi, koordinálja.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
900 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
900 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
900 000
Elszámolható költség [Ft] 900 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 900 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A projekt keretében eszközbeszerzés fog megvalósulni. A beszerzett eszközök akadálymentesítéshez szükséges (táblák, jelzések stb.) tájékoztató elemek
Részletezés
lesznek

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
Bázisérték dátuma
megnevezése
A nem pénzügyi
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2020.11.30.

1

1

1
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