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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fertőd Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet
az NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú,
„A városközpont megújítása Fertődön” projekt keretében,
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására
„Településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók”
témában az alábbiak szerint:
„FERTŐD VÁROS ZÖLDFELÜLET NÖVEKEDÉSÉT, RENDEZETTSÉGÉT CÉLZÓ
PROGRAM” (ALCÍM: FERTŐD VÁROS ZÖLDEBB VIRÁGOS FŐUTCÁJÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSA);
„CSALÁDI KERÉKPÁROS FESZTIVÁL FERTŐDÖN”;
„VARÁZSOLJUK BOX-UTCÁVÁ FERTŐD VÁROS FŐ UTCÁJÁT”;
„VÁROSNAPOK FERTŐDÖN”
(ALCÍM: SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK A VÁROS POLGÁRAINAK);
„FERTŐD VÁROSÁBAN ILLETVE FERTŐD VÁROS VONZÁSKÖRZETÉBEN
TALÁLHATÓ VÁLLALKOZÁSOK, KÖZINTÉZMÉNYEK ALKALMAZOTTAINAK
KÉPZÉSE”
(ALCIM: FERTŐDÖN, FERTŐD VÁROS VONZÁSKÖRZETÉBEN MŰKÖDŐ
VÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSE, ÓVODÁK, ISKOLÁK, ÖNKORMÁNYZATOK
VEZETŐINEK TOVÁBBKÉPZÉSE ELSŐSORBAN JÁTSZÓTEREK, JÁTSZÓESZKÖZÖK
FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL - MINŐSÉGI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA)
Kódszám: F-02-2014

1. A pályázat célja
A jelen konstrukció célja olyan tevékenységek megvalósítása, melyeknek eredményeként
a „A városközpont megújítása Fertődön” projekt akcióterületén belül közösségi
programok valósulnak meg.
Az egyes mini-projektnek olyan tevékenységet kell tartalmaznia, mely a város
lakosságának bevonását célozza meg, a közösségi szemlélet erősítésére irányul,
továbbtanulási-, képzési (Pl: technológiai, technikai, stb.) lehetőségekről nyújt
tájékoztatást, kulturális vagy sport jellegű, a környezettudatos életmód elterjedését
támogatja, segítséget nyújt a kellemes, esztétikus környezetet kialakításához.
A tevékenységeket közösségi esemény formájában kell megvalósítani, mely által
erősödik az itt lakók helyi kötődési érzése, környezetük iránti felelőssége, segíti a fiatalok

1

F-02-2014
pályaválasztását, ismereteiket szélesíti. Bevonja a lakosságot a projektelem
megvalósításába.
A pályázatokat úgy kell megvalósítani, hogy a programok a közösség bármely tagja
számára, bármikor hozzáférhetőek, látogathatóak legyenek.
2. A pályázók köre
Országosan bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkező aktív tevékenységet folytató
szervezetek. Több azonos témakörben beérkező pályázat esetén elbíráláskor előnyben
részesül a településen bármilyen módon jelenlévő szervezet.
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
 Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület);
 Nonprofit gazdasági társaságok;
 Gazdasági társaságok;
 Szociális szövetkezetek;
 Társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a város rehabilitációs projektben;
 Magán személyek.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek
Jelen konstrukció keretében olyan tevékenységek támogatására nyílik lehetőség, melyek:







Az érintett lakosság bevonását célozzák;
Közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltését segítik;
Tartalmaznak képzést, oktatást, felvilágosítást, szemléletformálást;
Kulturális vagy sport rendezvénynek minősülnek;
Helyi környezettudatosság elterjedését segítik;
Közbiztonságot, közlekedésbiztonságot erősítik;

A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy az általuk tervezett programok a
fenti elvárásokat tartalmazzák, hogy a programok az akcióterületen belül valósulnak meg
(verseny, vetélkedő, túraszervezés esetén engedélyezett az akcióterület elhagyása, de
ezt be kell mutatni a pályázatban), hogy az akcióterületen élők a programokat szabadon
látogathassák.
Amennyiben a pályázó olyan területen kíván projektet megvalósítani, mely nem Fertőd
Város Önkormányzata tulajdonában áll, úgy igazolnia szükséges a terület közterületi
jellegét (kerékpárútra, közútra a fenti kitétel nem vonatkozik).
A közterületen a növények (fák, cserjék, palánták, virágok) kiültetése, kihelyezése előtt a
közterület megtisztítása, rendbe tétele, füvesítése, meglévő fáinak ifjító metszése, a
közterületi elemek karbantartása megvalósítható.
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Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres megvalósításához közvetlenül
kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint):


A pályázati dokumentáció részeként benyújtásra kerülő vázlat továbbtervezésének
költségei, a beszerzésre kerülő növények értékének legfeljebb 10%-ában.
Amennyiben a továbbtervezés számla ellenében, szolgáltatás igénybevételeként
történik,

akkor

a

tervezést

csak

szakember

végezheti.

Növénytelepítési,

fatelepítési tervet csak kerttervező készíthet. A programtervet készítő köteles a
programtervet

a

Polgármesteri

Hivatal

munkatársával

egyeztetni,

aki

az

egyeztetést és a tervjóváhagyását szignálásával igazolja;


Növények beszerzése (az összköltségvetés legalább 40 %-ában);



Festékek (köztéri elemekhez);



Takarítóeszközök (hulladékgyűjtő zsák, stb.) beszerzése;



Takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatok);



Kisebb kertészeti gépek és szerszámok, hulladékgyűjtő edények (pl.: gereblye,
ásó, szelektív gyűjtőedények) beszerzése 100.000 Ft-ot meg nem haladó
értékben;



Szállítás, telepítés költségei (közösségi programokhoz felszerelések helyszínre
szállítása, telepítése Pl: információs sátor pult, oktatási anyagok, szóró anyagok,
koncert felszerelés stb.)



A program céljának megvalósítását szolgáló szolgáltatások (előadók, oktatók
költségei, díjak, emléklapok, részvételt igazoló egyéb tárgyak költségei stb);



a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége (megvalósítása
kötelező);



a mini-projektek végrehajtásához szükséges nagy értékű eszközök bérlése;



saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;



szolgáltatások – amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet létesítő okirata
szerinti alaptevékenységébe, így ezen belül elszámolható költség a megbízási
szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött
felhasználási szerződés. Amennyiben a Címzett által igénybe vett szolgáltatás a
Címzett alaptevékenységén kívüli feladat- és munkavégzésre vagy szellemi
alkotás felhasználására vonatkozik, a szolgáltatásra mini-projektenként az
alábbiak szerint számolható el költség:
o

a Címzett alaptevékenységén kívüli tevékenység vonatkozásában külső
személy/fél által végzett tevékenységre, illetve szellemi alkotás
felhasználására maximálisan 50.000 Ft értékben köthet megbízási
szerződést;

o

saját
tag/munkavállaló/alkalmazott
által
végzett
tevékenységek
vonatkozásában korlátlanul köthet szerződést. Saját tagnak minősül az a
szolgáltató/szállító, aki a Címzett szervezet (egyesület, alapítvány, stb.)
vonatkozásában tagsággal, vagy legalább a mini-projekt megvalósítására
irányuló pályázat benyújtását megelőzően munkaviszonnyal rendelkezik.
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Kizárólag köztéri elemek, műtárgyak beszerzésére irányuló pályázatok nem
támogathatók!
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014. augusztus 26.
záró időpontja legkésőbb: 2014. október 30. A projekt megvalósításának időpontja
nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: bruttó 9.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás: 100 %
Az egy pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum bruttó
1.000.000 Ft, maximum bruttó 1.800.000 Ft.
4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati dokumentáció 2014. július 11-től elérhető Fertőd
Város Önkormányzata honlapján (http://www.fertod.hu), valamint nyomtatott formában
a Polgármesteri Hivatal portáján 1 példányban.
A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy
elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, az eredeti dokumentumokat szkennelve),
zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Fertőd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal, Beruházási iroda
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázat kódszámát: F-02-2014
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatok benyújtása 2014. július 11től, legkésőbb 2014. augusztus 11. 16:00 óra.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a +36/99/537-043 (41-es mellék)
telefonszámon (hétfő-csütörtök: 9-15 óráig, péntek: 9-12 óráig) vagy az
kissb@fertod.hu, beruhazas@fertod.hu, e-mail címeken tehetik fel.
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5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap (a város honlapjáról letölthető),
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta,
3. Cégkivonat vagy bírósági kivonat vagy létesítő okirat vagy társasház esetén
tulajdoni lap másolata,
4. társasház, szövetkezeti ház pályázó esetén a társasház, szövetkezeti ház
közgyűlési jegyzőkönyve,
5. Nyilatkozat köztartozás mentességről,
6. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok,
b. költségbecslések,
7. ÁFA nyilatkozat (a város honlapjáról letölthető),
8. Működésről szóló nyilatkozat (a város honlapjáról letölthető),
9. Fotók a meglévő állapotról (amennyiben releváns),
10. Vázlat a tervezett állapotról.
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