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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fertőd városban 2015-2016-ben megvalósuló
idegenforgalmi fejlesztések támogatására
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Fertőd város
területén 2015-2016-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására, az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati
rendelettel létrehozott 3.450.000,- Ft összegű Idegenforgalmi Alap (Szálláshelyek
támogatása) terhére, az alábbiak szerint:
Az előirányzatok felhasználása vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell
alkalmazni:
•

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.);

•

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (a továbbiakban: Számviteli törvény);

•

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt;

•

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban Áht.);

•

az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendeletet.

1. A támogatás célja
A Fertőd Város területén működő
vendégéjszakák számának növelése.

kereskedelmi

szálláshelyeken

eltöltött

Támogatás adható
a. a vendégéjszakák számának növelését eredményező szálláshely
létesítési, korszerűsítési, illetőleg bővítési fejlesztésekre;
b. a
szálláshelyek
kapacitás-kihasználtságát
segítő
marketing
tevékenységekre;
c. a szálláshelyeket övező közterületek rendezésére (különösen:
parkosításra, utcabútorok elhelyezésére); valamint
d. a
szálláshelyeken
tartózkodás
időtartamát
meghosszabbító
kínálatbővítésre
(különösen:
medence
kialakítása,
felújítása,
korszerűsítése, élményelemekkel felszerelése).
2. Pályázók köre
A Fertőd város közigazgatási területén kereskedelmi szálláshelyet, illetve fizető
szálláshelyet működtető gazdasági társaságok, költségvetési szervek, egyéni
vállalkozók és természetes magánszemélyek.

2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2016. évi Idegenforgalmi Alap pályázat

3. A támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatás.
4. Saját forrás
A saját forrás a támogatás és a teljes beruházási költség közötti különbözet. A
fejlesztés megvalósításához a pályázóknak legalább 50% saját forrással kell
rendelkezniük.
5. Nem nyújtható támogatás
Nem nyújtható támogatás
•

ha a pályázó a 4. pont szerinti saját forrást hitelt érdemlően nem igazolja;

•

ha a pályázó az Ávr. 81. §-ban előírt követelményeket nem elégíti ki;

81. § (1) Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
a)
nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint
nyilatkozik, vagy
e) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.
•

ha a pályázó nem elégíti ki a pályázat tartalmi követelményeit a hiánypótlás után.

Nem pályázhat az a vállalkozás, amely:
a.
b.

c.

IFA hátralékkal rendelkezik;
a költségvetés bármely alrendszeréből juttatott támogatásra
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeinek – a pályázat
benyújtását megelőző három éven belül – nem tett eleget;
60 napon túli köztartozása van (nem vitatott vagy bíróság által
megállapított jogerős adó-vagy adók módjára behajtható
köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság a szervezet
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett).

3

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2016. évi Idegenforgalmi Alap pályázat

6. A támogatás mértéke
A fejlesztésekhez 5.000,- Ft minimális támogatás igényelhető.
A legnagyobb adható támogatás 1.000.000,- Ft.
7. A támogatási intenzitás:
7.1. A támogatás mértéke legfeljebb a fejlesztés elismerhető költségeinek 50%-a.
7.2. Amennyiben a célja fejlesztés, nyereségorientált tevékenységet szolgál részben,
vagy egészben, az ahhoz igénybevett támogatás kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L sorozat 379/5 2006. december 28.) szerint nyújtható.
7.3. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az
adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de
minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
7.4. A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
maghatározott mértékét.
8. Pályázati általános feltételek
8.1. A támogatás Fertőd Város Önkormányzatának pályázati felhívása alapján
igényelhető.
8.2. A támogatásról Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 25.) önkormányzati
rendeletben elkülönített előirányzat terhére.
8.3. Egy adott fejlesztéshez az előirányzatokból csak egyszer adható támogatás.
8.4. A pályázat benyújtása előtt legfeljebb 2015. május 1-e után megkezdett
fejlesztéshez adható támogatás.
8.5. A fejlesztés megkezdési időpontjának:
a. építéssel járó fejlesztés esetén az építési naplóba történő első
bejegyzés napját, ennek hiányában a vásárlást igazoló okmányon
feltüntetett napot,
b. építéssel nem járó fejlesztés esetén a vásárlást igazoló okmányon
feltüntetett napot,
c. immateriális javak beszerzése esetén a megrendelés elküldésének,
alkotása esetén a megvalósításról szóló szerződés aláírásának napját,
d. egyéb esetekben a szerződés vagy megrendelés aláírásának napját
kell tekinteni.
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8.6. A beruházásnak a megkezdéstől számított 1 éven belül meg kell valósulnia.
8.7. A pályázatot pályázati adatlapon, az ott megnevezett dokumentumokkal kell
benyújtani.
8.8. Amennyiben a támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási
döntést hozó előzetes jóváhagyásával történő elidegenítésre, bérbe, illetve
használatba adására a szolgáltatási, a működtetési és az egyéb kötelezettségek
más által történő átvállalásával kerül sor, úgy a támogatást nem kell
visszafizetni az adott előirányzat javára, azonban a támogatási szerződésben a
kötelezettségek átvállalását rögzíteni kell.
8.9. Amennyiben a támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási
döntést hozó előzetes jóváhagyásával történő elidegenítésre, bérbe, illetve
használatba adására a szolgáltatási, a működtetési és az egyéb kötelezettségek
más által történő átvállalása nélkül történik, úgy az igénybe vett támogatást a
jóváhagyás időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben
kell visszafizetni az előirányzat javára.
9.

A támogatás szempontjából elismerhető költségek

A támogatás szempontjából elismerhető költségek a számviteli törvény 47. §-ában,
48. §-ában és 51. §-ában foglaltak szerint a tárgyi eszközök, immateriális javak
beszerzési árának, valamint a meglévő eszközök bővítése, rendeltetése
megváltoztatása, átalakítása előállítási költségeinek mértékéig.
10.

A fejlesztés céljának megítélése – csekély összegű támogatások szabályai

A fejlesztés végső céljának megítélése nem függ a pályázó személyétől, tehát
önkormányzati, illetve társulás által megvalósított fejlesztések is a hatálya alá
tartoznak.
Ilyen tevékenység különösen:
− közfürdők, strandok, uszodák fejlesztéséhez,
− turizmushoz, turisztikai szálláshelyek, turisztikai szolgáltatóegységek
fejlesztéséhez,
− sporttevékenység
gyakorlása
infrastrukturális
feltételrendszerének
megteremtéséhez, sportpályák, sportcsarnokok fejlesztéséhez - amennyiben
a sportlétesítmény nem kizárólag utánpótlás sport vagy ingyenes
tömegsport rendezvények tartására szolgál,
− egészségügyi gép, műszer beszerzéséhez - amennyiben a támogatással
beszerzett gép, műszer nem kizárólag egészségügyi alapellátás
szolgáltatását, kötelezően ellátandó önkormányzati feladat ellátását
biztosítja vagy nem ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást
biztosít – nyújtott támogatások.
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A fenti lista nem teljes körű felsorolás, más fejlesztési célokról a pályázó köteles
nyilatkozni, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységet részben vagy egészben fogja-e
nyereségorientált tevékenységre használni.
Abban az esetben, ha a fejlesztés a fenti tevékenységeket szolgálja, a támogatás a
vállalkozás részére, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. és 88. cikkének a
de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L sorozat 379/5 2006. december 28.) rendelkezései szerint adható.
11.

A támogatott elemekhez kötött szakmai követelmények, fogalmak

11.1.

beruházás: a számviteli törvény 3. §-a (4) bekezdésének 7. pontjában
meghatározott tevékenység;

11.2. fejlesztés: a beruházás és a felújítás;
11.3. felújítás: a számviteli törvény 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott tevékenység;
11.4.

12.

humán-infrastruktúrafejlesztés: az oktatás (alap- és középfokú oktatás), a
művelődés, az egészségügy, a szociális ellátás (szociális és családügy),
valamint a sport területén megvalósuló fejlesztés.

Pályázat elbírálása

12.1.

A pályázat befogadásának és érdemi bírálatra bocsátásának előfeltétele a
pályázati alapkövetelmények maradéktalan teljesítése. Mivel a pályázat
benyújtása nem jelenti automatikusan annak befogadását is, arról - esetleg a
hiánypótlás szükségességéről - a pályázat beérkezését követően írásbeli
értesítés küldésére kerül sor.

12.2.

A pályázatokat Fertőd Város Jegyzőjének (9431 Fertőd, Madách sétány 1.)
címezve kell benyújtani három példányban. A Jegyző és a Bíráló Bizottság
megvizsgálja a pályázatot és - hiányosság észlelése esetén - a pályázót
hiánypótlásra szólítja fel a pályázat benyújtását követő 15 napon belül.
A pályázó a hiánypótlásról a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon
belül gondoskodik a benyújtás szerinti példányszámban.

12.3.

A pályázat benyújtási időpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul
megfelelő pályázat beérkezése időpontját kell tekinteni. A pályázati
felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetén a beérkezés
időpontjának a hiánypótlás teljesítését kell tekinteni.

12.4.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy nem
megfelelően teljesíti azt, a jegyzőség a támogatási igényt nem továbbítja a
Bíráló bizottságnak.
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12.5.

A pályázatok elbírálásáról a Bíráló Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselőtestületet. A pályázatok elbírálásakor az igényeltnél kisebb összegű
támogatás is megítélhető. Ilyen esetben a támogatott jogosult az eredeti
pályázat műszaki tartalmának csökkentésére.

12.6.

A Bíráló Bizottság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

12.7.

A Bíráló Bizottság a pályázatokat 25 napon bírálja el, amelyről 10 napon
belül írásban értesíti a pályázókat. A nyertesek listáját - a támogatási összeg
megjelölésével - a Képviselő-testület az Önkormányzat honlapján
közzéteszi.

13.

Szerződéskötés

13.1.

A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét
követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére
a kedvezményezett mulasztásából határidőben nem kerül sor, a támogatási
döntés érvényét veszti.

13.2.

Az a pályázó, akiről bebizonyosodik, hogy a pályázatában szándékosan
valótlan adatot tüntetett fel, a Képviselő-testület döntése alapján három évre
kizárható az Idegenforgalmi Alap pályázati rendszeréből.

14.

A támogatás folyósítása

14.1.

A támogatásokat Fertőd Város Önkormányzata az Ávr. 75-77. §-ában
előírtak szerint folyósítja azzal, hogy
a. a kedvezményezett, az általa igazolt eredeti és egy általa hitelesített
másolati számláját a Jegyzőhöz nyújtja be;
b. a Jegyző a szabályszerűségi szempontból megfelelő számlák esetében
(amennyiben a döntési adatlap és a támogatási szerződés adatai
megegyeznek) kezdeményezi a polgármesternél a támogatás folyósítását;
c. a Jegyző az eredeti számlát visszajuttatja a kedvezményezettnek, a
számla elfogadása esetén feltüntetve rajta, hogy az mely támogatáshoz
került felhasználásra;

14.2.

15.

A támogatás csak abban az esetben igényelhető az ÁFA összegét is
tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a kedvezményezettnek - külön
jogszabály szerint - a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA levonási
joga nincs.

Pénzügyi elszámolás
15.1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett az EK-Szerződés
87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet
(HL L sorozat 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegű
támogatásban részesül.
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Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
15.2.

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig
megőrizni.

15.3.

Fertőd Város Önkormányzata a támogatás szabályszerű felhasználását a
teljesítéstől számított 1 évig jogosult ellenőrizni.

16.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat 2016. április 29-én 12 óráig beérkezőleg lehet postai úton vagy
személyesen benyújtani.
Csak az a pályázat felel meg a formai követelményeknek, amelyik
-

tartalmazza az a Pályázati Adatlapot és a 2 db kötelező Nyilatkozatot (a
NEMLEGES lejárt köztartozásról és az Áht. 50. § (1) bekezdésében
megfogalmazott követelményeknek - rendezett munkaügyi kapcsolatok történő megfelelésről),

-

a szükséges dokumentumokkal felszerelt,

-

minden oldala szignóval van ellátva,

-

a megfelelő helyen cégszerűen aláírt,

-

összefűzött,

-

támogatásra jogosult pályázó nyújtotta be;

-

Fertőd község közigazgatási területén megvalósuló fejlesztésre nyújtották be
pályázatot;

-

a megadott beadási határidőn belül nyújtották be;

-

megfelelő példányszámban nyújtották be;

-

a pályázat keretében nyújtható minimális támogatásnál nem kisebb, vagy a
pályázat keretében nyújtható maximális támogatásnál nem nagyobb összegű
igénnyel nyújtotta be a pályázatot;

-

a pályázatban szereplő támogatási intenzitás nem nagyobb a maximálisan
adhatónál;

A Pályázati dokumentációt 3 eredeti példányban kell beadni Fertőd Város
Jegyzőjének címezve, a tartalmi követelményeknél meghatározott sorrendben.
Fertőd, 2016. április 1.
Fertőd Város Önkormányzata
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