BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B é k é s Petőfi u. 2. sz. 5630 Te!.: 66-411-011
‚

ONK!1-3/2020. ikt.sz.

HA TÁROZA T
Békés Város Polgármesterének 2020. április 20. napján hozott határozata

Tár2y: TOP-’7. 1 1 -1 6-H-123—2 „Békési hagyományokon
fejlesztések támogatása” pályázat benyújtása
.

és

helyi

értékeken

alapuló

Békés Város Po1árrnesterének
23/2020. (IV 20.) határozata
Békés Város Önkormányzata pá!yázatot nyújt be a TOP-7.1.1-16-H-123—2 „Békési
hagyományokon és he!yi értékeken alapu!ó fejlesztések támogatása” felhívásra
„Hagyományok és társadalmi szokások Békésen, avagy a kolbászgyúrás
hagyományainak megőrzése és a kolbász kötöző békési madzag jelentősége”
címmel az alábbiak szerint:
1. A megvalósítási helyszín pontos címe:
Békés város belterülete: Békés-Dánfok, Hrsz: 6929/50,
Békés Városi Sportcsarnok Csíkos utca 4. Hrsz: 5612/B/1,
2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 5.000.000,- Ft.
3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 5.000.000,- Ft.
4. A saját erő mértéke O %‚ összege bruttó 0,- Ft.
-

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
K.m.f.

2/v ‘
Kalman Tibor
polgármester

/
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w

Tarnok Laszlone
jegyző

TOP CLLD HELYI FELHÍVÁSRA
BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT
ÖSSZEFOGLALÓJA

Á helyifelhívás címe:
Békési hagyományokon és helyi értékeken alapuló
fejlesztések támogatása
A helyifelhívás kódszáma:
TOP- 7.1.1-1 6-H-123—02

Proj ektgazda: Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2.

2020.

PROJEKT CÍME
Hagyományok és társadalmi szokások Békésen, avagy a kolbászgyúrás hagyományainak
megőrzése és a kolbászkötöző békési madzag jelentősége.
PROJEKT CÉLJA
A projekt célja a nemzeti értékként a települési értéktárban szereplő békési kolbász készítését
bemutató hagyományőrző programok megvalósítása, népszerűsítése, amely lehetőséget biztosít az
alkotó közösségek bemutatkozására, a helyi értéktárat, népi kézműves mesterséget ismertető
kiállítás, bemutató megrendezésére.
TERVEZETT PROGRAMOK SZÁMA
A tervezett és végrehajtott programok száma: 5 db.

A PROJEKTBEN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEK RÖVID BEMUTATÁSA
I.

A projekt tevékenységei a felhívás 3 1 1 Önállóan támogatható tevékenységek 1 pont Békési
hagyományokon és helyi értékeken alapuló fejlesztések
a) A helyi értékek és hagyományok megismerését szolgáló programok, rendezvények,
képzések, táborok, kiállítások megvalósítása (helytörténet, helyi értéktár, népi kézműves
mesterségek, történelmi korok, stb),
d) Rendezvényszervezés tevékenységeket foglalja magába.

II.

A projekt a felhívás 3.1.2.1 pontja szerinti kötelezően megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenységei az a, b, pontok alapján a nyilvánosság és biztosítása, valamint a
horizontális szempontok megvalósulása.

.

.

.

Felhívásban szereplő önállóan nem
támogatható, kötelező tevékenység rövid
bemutatása
Altalános Utmutató
Kötelező tájékoztatásra és nyilvánosság
a TOP CLLD helyi felhívásokhoz c.
dokumentum 10. fejezete szerint. A
nyilvánosság biztosítása kötelezően
megvalósítandó tevékenysége a pályázatnak.
Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és
Horizontális szempontok megvalósítása
környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások szerint.
III. A projektben az önállóan nem támogatható, választott tevékenységek közül megvalósuló
tevékenység a felhívás 3 1 .2.2. pontja szerinti a, bekezdés tájékoztatás projektelőkészítési
tevékenysége, a c, bekezdés szerinti projektmenedzsment tevékenység, valamint az e)
kommunikációs és marketing tevékenységek.
A projektben tervezett tevékenység

.

Tervezett tevékenység
Projektelőkészítés

Közbeszerzés

Felhívásban szereplő önállóan nem
támogatható,_választható_tevékenység
Projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges
és igazoltan kapcsolódó tevékenységek, mint a
szakmai megalapozó dokumentum elkészítése.
Nem releváns.

Projektmenedzsment

Programok, akciók megvalósításához
kapcsolódó eszközbeszerzés
Kommunikációs és marketing tevékenység

Immateriális javak beszerzése

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt
teljes időtartama alatt projektmenedzsert és
pénzügyi vezetőt biztosít.
Nem releváns.
A helyi értékeket és hagyományokat bemutató,
hírértékű anyagok megjelenítése elektronikus
felületen való megjelenítése.
Nem releváns.

MÉRFÖLDKŐVEK
Első mérföldkő. Projekt előkészítés tervezett időpontja 2020.06.31.
Az első mérföldkő a projekt előkészítő szakaszát mutatja be, ami magába foglalja a tervezést, a
felhívás megismerését. Ezen fázisba sorolandó a pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása
a Támogató felé, a szerződéskötés. A projekt előkészítési dokumentáció teljeskörű elkészítése
magába foglalja a szakmai megalapozó tanulmány, valamint a nyilatkozatok elkészítését.
Második mérföldkő. Megvalósítás tervezett időpontja 2020.12.31.
A megvalósítási szakaszban megvalósul a projekt minden elemének tartalmi elkészítése. Ebben a
szakaszban történik a versenyezetetés és ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésekre. Kötelező
nyilvánosság keretében, a projektre nézve kötelező feladatokat ellátására. Kötelező nyilvánosság
keretében, a projektre nézve kötelező feladatokat ellátására, programok megvalósítására.
Megvalósítás 100%.
Benyújtandó dokumentumok: fotódokumentáció, teljesítés igazolások, jelenléti ív, szakmai
beszámolók, stb.
Harmadik mérföldkő. Projektzárás tervezett időpontja 2021.03.01.
Projekt fizikai és pénzügyi zárása. Záró beszámoló benyújtása, elfogadása. A teljes projekt fizikai
befejezését is szükséges önálló mérfóldkőként betervezni.
Benyújtandó dokumentumok: fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló
dokumentumok (p1. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).

KÖLTSÉGTERV
A tervezett
költségek alakulása
Tevékenység
Projekt előkészítés
feladatai

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költsége

Költségtípus

Projekt előkészítés
költségei
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatás

Költségelem
(opcionális)

1 db szakmai
megalapozó
tanulmány
Rendezvényszervez
és
Marketing eszközök
fejlesztése
Egyéb
kommunikációs
tevékenység
költségei

Bruttó összköltség
(Ft)

350.000

4.500.000

Projektmenedzsment
tevékenység
Kötelező
nyilvánosság
biztosítása

Projektmenedzsment
költsége
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó

Projektmenedzsmen
t
1 db tájékoztató
tábla,
fotódokumentáció,

A projekt tervezett teljes költsége:
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
A projekt megvalósításához biztosított saját forrás:

5.000.000 Ft
5.000.000 Ft
O Ft

125.000
25.000

