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Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint
konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az
összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.
1.

Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Operatív Program (a továbbiakban:
KEHOP) Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint
szemléletformálás tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett
2016.06.29. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.09.21. napon kelt támogató

döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem
térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező
érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat,
beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a
Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a
támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek
csatolásra a Szerződéshez.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a
továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató
általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.
2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
2.1.
A Szerződés tárgya a „Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás JászNagykun-Szolnok Megyében.” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a
továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor,
ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz
benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő
azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a
Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.
2.2.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott
mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a
Megvalósítás során pedig Jász-Nagykun-Szolnok alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a
Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3.
A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem
térítendő támogatást nyújt.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok
keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a
továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.
3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: 2016.08.01.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3.
A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: a 3.
számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.
A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció
elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.
Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a
Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles
visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
3.4.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.29.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.01.28.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1
pontja tartalmazza.
4.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1.

A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége 30 000 000 Ft, azaz
harmincmillió forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint.
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1.
melléklete tartalmazza.
4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.
4.4.

A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,
Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek
elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1.
pontban leírtakra.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az
eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató
projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.
4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege
A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
116. §-a tartalmazza.
4.5.2. Kifizetési igénylés
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési
igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.
4.6.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból.
30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak.
5.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott
határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.
5.2.

A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat,
amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett
kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton
történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a
Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.
5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:
a) együttműködni a Támogatóval,
b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő
útján részt venni,
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a
projektdokumentáció kidolgozásához,
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.
5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató
szakmai támogatását kérni,
c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.
5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli

tervezési eljárásokat.,
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek
teljesülését igazoló dokumentációt,
c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.
6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott,
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és
köteles felhasználni.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4
pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
7.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
8.

Záró rendelkezések

8.1.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés,
valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF
szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
8.2.
A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről,
postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg,
változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
8.3.
A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a
fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.
8.4.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy
ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
8.5.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
8.6.
A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k)

kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan
cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan része.
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Kedvezményezett
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT

……….…………
Támogató

P.H.
P.H.
Kelt Budapest, 201… év ………… hónap … napján.
Kelt …………, 201… év ………… hónap … napján.
Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00005
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1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

JÁSZProjekt
Közbeszerzési Közbeszerzési
NAGYKU megalapozás költségek
költségek
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT
JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

Honlap
létrehozása

Nettó egységár
(Ft)

Men
Nettó egységárra Bruttó egységár nyis
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

236 221

63 779

300 000

1

300 000

300 000

1 913 386

516 614

2 430 000

1

2 430 000

2 430 000

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

Megnevezés

Nettó egységár
(Ft)

Men
Nettó egységárra Bruttó egységár nyis
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

Klímaplatform
működtetése

590 551

159 449

750 000

1

750 000

750 000

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

Megvalósíthat
ósági
Tanulmány
elkészítése

1 181 103

318 897

1 500 000

1

1 500 000

1 500 000

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

Megyei
Klímastratégia
i kidolgozása

6 220 473

1 679 527

7 900 000

1

7 900 000

7 900 000

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

Szemléletform
áló akciók
lebonyolítása

6 181 102

1 668 898

7 850 000

1

7 850 000

7 850 000

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Megnevezés
Tájékoztató
kiadványok
elkészítése

Nettó egységár
(Ft)

Men
Nettó egységárra Bruttó egységár nyis
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

944 882

255 118

1 200 000

1

1 200 000

1 200 000

Projektmened Projektmened
zsment
zsment
személyi
költség
jellegű
ráfordítása

159 449

0

159 449

1

159 449

159 449

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Projektmened Projektmened
zsment
zsment
személyi
költség
jellegű
ráfordítása

590 551

0

590 551

1

590 551

590 551

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT

Szakmai
Platform
megvalósításh titkárság
oz kapcsolódó működtetése
személyi
jellegű
ráfordítás

1 556 220

0

1 556 220

1

1 556 220

1 556 220

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

JÁSZProjekt
NAGYKU megvalósítás
NSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORM
ÁNYZAT
Összesen:

Költségtípus

Megnevezés

Szakmai
Platform
megvalósításh titkárság
oz kapcsolódó működtetése
személyi
jellegű
ráfordítás

Nettó egységár
(Ft)

Men
Nettó egységárra Bruttó egységár nyis
jutó ÁFA (Ft)
(Ft)
ég
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

5 763 780

0

5 763 780

1

5 763 780

5 763 780

25 337 718

4 662 282

4 662 282

-

30 000 000

30 000 000
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2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források

(Ft)

I. saját forrás

0

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása

0

I/2. partnerek hozzájárulása

0

I/3. bankhitel

0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás

0

II. egyéb támogatás

0

III. a támogatási
támogatás

konstrukció

keretében

megítélt

Projekt elszámolható költsége
IV.
a
támogatást
hozzájárulása
Projekt teljes költsége

igénylő

30 000 000
30 000 000

nem

elszámolható

0
30 000 000
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Mérföldkő megnevezése

1

2016.09.30.

Közbeszerzési eljárások lefolytatása, Projektmenedzsment
szervezet felállítása.

300 000

2

2016.11.30.

Megvalósíthatósági
leadása.

anyagának

750 000

3

2016.12.30.

Klíma Platform felállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány
jóváhagyása, elfogadása.

1 500 000

4

2017.09.29.

Klímastratégia tematikájának lefektetése és az egyeztetési
anyagának elkészítése, Honlap elkészítése, Szemléletformáló
akciók 50 %-os teljesítése, Platform titkárság időarányos
költségének elszámolása (9 hó).

16 395 000

5

2017.11.30.

Klímastratégia elfogadása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés által, Tájékoztató kiadványok elkészítése,
szemléletformáló akciók és kampányok lefolytatása.

8 475 000

6

2017.12.29.

A projekt fizikai befejezése, záró elszámolás benyújtása

2 580 000

A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege (Ft)

Eredmény leírása

Tanulmány

egyeztetési
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4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A pályázati forrásra a projektötlet benyújtását a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016
(II.29.) Korm. határozat 2. számú mellékletének 18. pontja jogosítja fel az Önkormányzatot.
A klimatológiai modellezés, a klímaváltozással szembeni területi sérülékenység-értékelés, az árvízi előrejelzés rendszerének fejlesztése, a vízkészletek
számbavételét célzó modellezés, a vizek állapotának ellenőrzésére irányuló monitoring-rendszer fejlesztése, valamint Magyarország III. Vízgyűjtő-gazdálkodási
Tervének elkészítése, az árvízi veszély-, és kockázati térképek, kockázat-kezelési tervek felülvizsgálata révén elegendő tudás áll majd rendelkezésre a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások - elsősorban a vízkészletek - védelméhez szükséges közép- és hosszútávú fejlesztési
szükségletek és a vízkárelhárítás érdekében szükséges intézkedések azonosításához, a megtett intézkedések hatásának vizsgálatához. A Víz Keretirányelv
előírásainak megfelelő monitoring rendszer fejlesztése által jelentősen csökken a „szürke”, és adathiányos felszíni víztestek száma, pontosabbá válik a felszíni és
felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a megyei klímastratégiák
kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs
intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
Főbb célcsoportok: a klímaváltozás szempontjából sérülékeny térségek lakossága, gazdasági szervezetei, közintézményei
Kiemelten a megyei klímavédelmi terv elkészítése, az ehhez kapcsolódós szemléletformáló akciók lefolytatása a megye egész területére vetítve és társadalmi
valamint piaci szereplői színtértől függetlenül, a tájékoztatás kapcsán honlap készítése és közel 2000 db kiadvány készítése a projekt keretében elkészült
klímavédelmi tervről. Klímavédelmi Platform felállítása és működtetése a fenntartási időszak alatt is.
A projekt megvalósítása során a projekt menedzsment feladatokat a jogszabályi feltételeknek is megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati
Hivatal fogja ellátni, célfeladat meghatározással. A szervezet célja, hogy az elkülönített állami alapok pályázati rendszeréből adódó feladatokat, a megye
társadalmi-gazdasági fejlődése, a területfejlesztési feladatok elvégzése érdekében alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet
lásson el, részt vegyen és elősegítse a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben meghatározott kormányzati, helyi önkormányzati, önkormányzati
területfejlesztési társulások feladatainak megvalósítását. Feladatkörei közé tartoznak:
- Együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt
társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint a megyei munkaügyi tanáccsal.

- A megye területén összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok és a gazdasági, civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit.
A projekthez kapcsolódó menedzsment feladatok ellátásában - mely a Közgyűlési Elnök és a címzetes Főjegyző felügyelete alatt történik -3 fő vesz részt, köztük
általános projektmenedzser, pénzügyi projektmenedzser és egy projektasszisztens is. Az általános projektmenedzseri feladatokat Páldi Tamás, a pénzügyi
projektmenedzsment feladatokat Kiss Józsefné és a projekt-asszisztens munkatárs Mészáros János személyében lett kijelölve. Szakmai önéletrajzuk csatolásra
került a pályázati felületen. A projektmenedzsment szervezet tevékenysége a projekt teljesen időtartama, továbbá annak fenntartási időszaka alatt folyamatos.
A projekt megvalósítása során a menedzsment feladatokat egy „Centralizált Projekt Menedzsment Egység\" fogja ellátni.
A projekt keretében tervezett fejlesztések megvalósítása során a projektgazda megtartja folyamatba épített ellenőrzési és jóváhagyási kötelezettségeit, a feladatok
elvégzését azonban az Önkormányzati Hivatalban dolgozó szakértőkre bízza. A projekt költségvetésében bér, valamint járulékok elszámolására kerül sor.
A projekt illeszkedik a KEHOP 1. prioritás tengelyének első specifikus célkitűzéséhez, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák
megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve ebbe nem csak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését, hanem egyben a
társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek,
követendő magatartás-minták megismertetéséhez. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a megyei klímastratégia kidolgozása révén bővülnek a
lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul az intézkedések hatékonysága.

Eredmény megnevezése

Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága

projektmenedzsment szervezet felállítása

A három fős projektmenedzsment
szervezet felállítása.

1

db

Nem releváns.

klímastratégiák kidolgozását támogató
módszertan elkészítése

Klímastratégiák
kidolgozását
támogató módszertan elkészítése.

1

db

Nem releváns.

megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása

Megyei Éghajlatváltozási Platform
létrehozása.

1

db

Nem releváns.

MT elkészítése

Megvalósíthatósági
elkészítése.

1

db

Nem releváns.

ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok
készítése

Tájékoztató
kiadványok
elkészítése és szórása.

2000

db

Nem releváns.

a megyei klímastratégiák elfogadása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Klímastratégia Közgyűlés általi
elfogadása.

1

db

Nem releváns.

Tanulmány
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5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

A Felhívás szerinti kötelező indikátor
Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában című projekt esetén: Klímastratégiával rendelkező települések
összesített lakosságszáma
Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása című projektek esetén: Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő
lakosság száma
Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő
Monitoring mutató
megnevezése
Klíma-alkalmazkodással
szemléletformálási akciókban
lakosság száma

aktívan

Bázisérték
dátuma
kapcsolatos
résztvevő

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

2017.12.29.

2 000

2 000

2 000
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6. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

1

1 A Konzorciumi Megállapodásta Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal
együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak
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7. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszá Közbeszerzési Feltételes Meghirdetés Szerződésk
mított
eljárás típusa közbeszerzé tervezett/tén
ötés
becsült
s
yleges
tervezett/tén
nettó érték
kezdete
yleges
(Ft)
dátuma

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Platform titkárság felállítása árajánlattok bekérésével
szolgáltatás/bér és járulék

590 511

590 511 Egyéb

-

-

2016.11.01.

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Projektmenedzsment szervezet
működtetése - járulék

159 449

159 449 Egyéb

-

-

2016.08.01.

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Platform titkárság működtetése járulék

1 556 220

1 556 220 Egyéb

-

-

2016.10.01.

Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszá Közbeszerzési Feltételes Meghirdetés Szerződésk
mított
eljárás típusa közbeszerzé tervezett/tén
ötés
becsült
s
yleges
tervezett/tén
nettó érték
kezdete
yleges
(Ft)
dátuma

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Tájékoztató kiadványok készítése három árajánlattal való kiválasztás

944 882

0 Egyéb

-

-

2017.10.15.

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Projektmenedzsment szervezet
működtetése bér

590 551

590 551 Egyéb

-

-

2016.08.01.

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Platform titkárság működtetése
bérelszámolás

5 763 780

5 763 780 Egyéb

-

-

2016.10.01.

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Szolgáltatás

Közbeszerzési eljárás lefolytatására
irányuló szolgáltatás - három
árajánlat bekérésével

236 221

0 Egyéb

-

-

2016.09.01.

Támogatást
igénylő

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT
JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT
JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT
JÁSZNAGYKUNSZOLNOK
MEGYEI
ÖNKORMÁNY
ZAT

Közbeszerzés
tárgya

Szolgáltatás

Megjegyzés

Összeszámítás végett kerül
kiírásra, Klímastratégiai
dokumentáció elkészítése.

Szolgáltatás

Összeszámítás végett kerül
kiírásra, Honlap kialakítása.

Szolgáltatás

Összeszámítás végett kerül
kiírásra, Szemléletformáló
események szervezése és
lebonyolítása.

Szolgáltatás

Összeszámítás végett kerül
kiírásra, MT készítése.

Közbeszerzés
becsült nettó
értéke (Ft)

Egybeszá Közbeszerzési Feltételes Meghirdetés Szerződésk
mított
eljárás típusa közbeszerzé tervezett/tén
ötés
becsült
s
yleges
tervezett/tén
nettó érték
kezdete
yleges
(Ft)
dátuma

6 220 473

Nemzeti
ért.határ 6 220 473 Meghívásos
gyorsított
(Kbt.2015)

-

-

2016.09.30.

1 913 386

Nemzeti
ért.határ 1 913 386 Meghívásos
gyorsított
(Kbt.2015)

-

-

2016.09.30.

6 181 102

Nemzeti
ért.határ 6 181 102 Meghívásos
gyorsított
(Kbt.2015)

-

-

2016.09.30.

1 181 103

Nemzeti
ért.határ 1 181 103 Meghívásos
gyorsított
(Kbt.2015)

-

-

2016.09.30.

