
Előterjesztés Békés Város önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-i soron kívüli ülésére

Sorszám: Tárgy:

RO-HU pályázat támogatási‚ szerződés megkötése, pályázat
megvalósítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Minősített többség Pénzügyi Bizottság
az SZMSZ 18. * g)

pontja alapján

Tárgyalás módja: Elóicészít ette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

L Előzmények

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. év április hó. 19. napján tartott ülésen megtárgyalta

az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGAR Y PROGRAMME Partnerség egy jobb jövőért” megnevezésű

pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a 124/2017. (IV.19.) számú

határozatával az alábbi tartalmú pályázat ben v%jtásáról döntött:

Keretösszeg € 8.823.529,41

Pályázható összeg max. € 2.750.000

Előleg-igénylés 100%

Jogosultság (minden partnerre vonatkozóan) állami intézmények, önkormányzatok és
szervezeteik, nem kormányzati szervezetek (non
profit szervezetek)

Benyújtás határideje 2017. április 24

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam 12-30 hónap

Tervezett projekt kezdés dátuma: 2018. március 1.

Tervezett projekt befejezés dátuma: 2020. október 31.

A kiírás alapján támogatható kerettevékenységek:

Az lp 6/c-nál cél egy természetes infrastruktúra létrehozása egy szélesebb és összetettebb
beavatkozás részeként, természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és
fejlesztése, ami több látogató turistát eredményez, munkahelyeket teremt helyi szinten, tematikus
útvonalak kerülnek kialakításra bevonva a helyi érintetteket és ezáltal Új lehetőségeket teremt a
támogatható terület fenntartható növekedésének.

FEJLESZTESI TERV:

Vezető partner: Nagyszalonta Önkormányzata
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Határon túli partner: Nagyszalonta Önkormányzata, “Milvus Group’ Bird and Nature Proteetion
Association
Magyar partnerek: Békés Város Onkomiányzata, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Tevékenységek:

NAGYSZALONTA:

Csapdák természetes ragadozóknak (rókák)
Kóbor állatok kezelése és figyelemfelkeltő kampányt
Határokon átnyúló Csoport: Fdends of Otis tarda
Műhelyek - kül-és beltéd
Határokon átnyúló Natura 2000 területek védelme és fejlesztése a (gazdaságok és a gazdasági
szereplők)
Műhelyek - kül-és beltéri
Közös tapasztalatcsere: HU, AT, DE + UK
Belső környezetvédelmi szakértő
Programszeiwezés a központban (hallgatók, stb)
Kerékpárok beszerzése
A tematikus utak fejlesztése (Otis tarda, Tanyavilág - információs táblák)

BÉKÉS:

I. Békés-Dánfok látogatóközpont. egyedi védett fafajok génmegőrzési célú termesztése,
állatbemutatók, kerékpárok, csónakok beszerzése

2. Élővízcsatorna (Ó-Fehér-Körös) tanösvény létrehozása, felújítása a pályázatban
szereplő védett növény- és állatfajok bemutatásával, az Ó-Fehér-Körös
természetvédelmi területeivel együtt.

3. Kettős-Körös folyó NATURA 2000 védett területeinek fenntartása, az ott élő fajok
bemutatásával.

4. Egyedi védettségű fafajok látogathatóvá tétele, megőrzése.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁS

A projektben elengedhetetlen a HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁS biztosítása - csereprogramok,
szakmai tanulmányutak, határon átnyúló hasonló fejlesztések, közös turisztikai kiadvány, közös
informatikai portál formájában.

Határon átnyúló tevékenységek:

• Kölcsönös programszervezéssel iskoláink. intézményeink közötti együttműködés jöhet létre
aktív- és ökoturizmus, túravezetövel történő természetjárás, környezeti nevelés és
szemléletformálás keretében a projekt során kialakítandó létesítményekben;

• Kétnyelvű, környezeti nevelési. a NATURA 2000 és túzokrezervátum természeti és kulturális
ismereteire alapozó, iskolák számára kialakítandó információs rendszer (honlap), egyéb
marketingeszköz molinók, szórólapok, kiadványok

• Közös marketing eszköz lehet a két megye turisztikai szolgáltatóinak tájékoztatása, képzése
a NATURA 2000 természeti és turisztikai értékeiről.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

A projektben szakértők, megvalósítók alkalmazása is lehetséges. Az alábbiak lehetnek elszámolható
költségek:
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Előkészítés: műszaki tervek; tanulmányok, kutatások, adatbázisok; kötelező engedélyek;
projekttalálkozó költségei; utazás; szakmai fordítás; külső tanácsadás, projekt kidolgozása.
Megvalósítás:

o személyi (alkalmazotti) bérek; szakértői díjak;
o utazás; szállás; étkezés; napidíj; külső szolgáltatások (külső menedzsment. szakértői

díj, rendezvényszervezés, nyilvánosság, egyéb);
o eszközök, felszerelések;
o irodaszer;
o beruházási költségek

• főldvásárlás - a költségek lO%-ában, hu azt az utóbbi 5 évben nem érintette
állami/EU-s támogatás

• ingatlanvásárlás - ha azt az utóbbi 5 évben nem érintette állami/EU-s
támogatás

• épütetek építése, felújítása — ha nem a pályázó a tulajdonos, akkor a projekt
befejezése után 10 éves szerződést kell kötnie a tulajdonossal iNdet vagy
épületet érintő beruházás esetén.

o Pénzügyi költségek: tranzakciók, banki szolgáltatás, biztosítás, garancia, jogi
tanácsadás. közjegvzői díjak a projekttel kapcsolatban

o Adminisztratív költségek. telefon, internet. rezsi. irodaszer

Támogatási intenzitás: magyar oldalon: 95%, román oldalon: 98%

Önerő: magYar oldalon: 5%, román oldalon: 2 %.

Megvalósítás ideje: 12-30 hónap

Békés városát érintő költségek:

Személyi költségek: 10.003.500,-Ft

Adminisztráció: 5.562.000,-Ft

Utazás- és szállási költségek: 480.000,-Ft

Külső szakértöi szolgáltatás: 21.850.000,-Ft

Eszközök: 7.140.000.-Ft

Infrastruktúra és építés: 219.680.000,-Ft

Mindösszesen bruttó 264.715.500,-Ft

II. Jeleit állapot

A Támogató szeri’ 2018. Január 29-i értesüd levele alapján az alábbi képviselő-testületi döntések

meghozatal vált indokolttá:

1) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24!20l7. (IV.19.) határozatának
visszavonása;

2) A támogatásra érdemesnek ítélt pályázat megvalósításához szükséges Új döntés meghozatala, a

Képviselő-testület korábbi határozatának megerősítése, kiegészítése szükséges a Támogató szerv

értesítő levele alapján.
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A fentiekre tekinte(tel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 124/2017. (IV.19.) határozatát visszavonja.

11. Békés Város Önkormányzata támogatja az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY
PROGRÁMME “Partnerség egy jobb jövőért” kiírásra, prioritási tengely: PAI - Közös értékek és
erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés közös értékek és erőforrások
terén), beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és
fejlesztése projekt megvalósítását az alábbiak szerint:
11.1. A megvalósitási helyszínek: Békés Város közigazgatási területe
11.2. A tervezett pályázat költsége bruttó 264.7 15.500,-Ft
11.3. Az igényelt, megítélt támogatás mértéke 95 %‚ összege nettó 251.479.725,-Ft
11.4. A saját erő mértéke 5%, összege bruttó 13.235.775,-Ft. Saját forrás fedezete a tarhosi
ingatlaneladásokból származó, a költségvetésben rendelkezésre álló bevétel.
11.5. A békési fejlesztés megvalósításáért felelős management team 3 fő, a pályázatban megjelölt,
általuk betöltött pozíció szerint: I fő projekt asszisztens, 1 fő műszaki asszisztens, I fő pénzügyi
asszisztens.

Ill. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
Nagyszalonta Város Önkormányzatával a partnerségi megállapodásokat aláírja.

IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRÁMME vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata közbeszerzési
szabályzatának rendelkezései szerint eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláirjon,
valamint a szükségessé váló jognyilatkozatokat megtegye.

V. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRÁMME Támogatási szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumokat állítsa össze, nújtsa be, minden a megvalósításhoz kapcsolódó feladatot
ellásson, az Önkormányzat képviseletében aláirjon, valamint szükséges jognyilatkozatokat
megtegye, kiadja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés. 2018. Február 12.
/

Izs 9abor
pol ármester

Jogi eh njegyző

Penzugyi eiienjegyzo _J


