BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B é k é s Petőfi u. 2. sz. 5630 Te!.: 66-411-011
‚
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HA TÁR OZA T
Békés Város Polgármesterének 2020. április 20. napján hozott határozata

Táry: TOP-7. 1 1 1 6-H- 1 23—5 „Békési kulturális, szabadidős és közösségi célú rendezvények
és programok” pályázat benyújtása
.

-

Békés Város Polgármesterének
24/2020. (IV. 20.) határozata
Békés Város Önkormányzata pá!yázatot nyújt be a TOP-7.1.1-16-H-123—5 „Békési
kulturá!is, szabadidős és közösségi cé!ú rendezvények és programok” felhívásra
„Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségku!túra-, sport- és közösségfej!esztő
programok jegyében Békésen” címme! az a!ábbiak szerint:
1. A megvalósitási helyszín pontos címe:
Békés város belterülete: Békés-Dánfok Hrsz: 6929/50,
Békés Városi Sportcsarnok Csíkos utca 4. Hrsz: 5612/B/1,
Széchenyi !iget Hrsz: 5636/14
2. A tervezett beruházás te!jes beruházási költsége bruttó 5.000.000,- Ft.
3. Az igénye!t 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.
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Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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TOP CLLD HELYI FELHÍVÁSRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT
ÖSSZEFOGLALÓJA
A helyifelhívás címe: Békési kulturális, szabadidős és közösségi célú
rendezvények és programok támogatása

A helyifelhívás kódszáma: TOP- 7.1. 1-16-H-123—05

Projektgazda: Békés Város Önkormányzata

5630 Békés, Petőfi u. 2.

2020.

A PROJEKT CÍME

Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében
Békésen
A PROJEKT CÉLJA

A projekt konkrét Célja egy a lakosság széles rétege számára az alapvető (szabadidő)sportolási és
rekreációs lehetőségeket bemutató, a mozgás iránti érdeklődés felkeltését célzó, nagyobb
tömegeket

közösségi

vonzó,

alkalmakat

teremtő,

közösséget

alakító,

attitűd

és

kompetenciafejlesztő Békési Sportnap megrendezése.
A sportnapon megvalósuló rendezvény célja a sporttevékenységek, mozgásos tevékenységek
megszerettetése, közösségformálás, egészséges életmódra nevelés, a tömegsport szélesebb körben
való elterjesztése.
A

rendezvényen

sportprogramokkal

a

párhuzamosan

megvalósuló

egészségtudatos

és

környezetvédelmi programelemek célja a szemléletformálás. A testi és lelki egészséggel
kapcsolatos tevékenységek, a fizikai állapotfelméréstől a különböző sporttevékenységeken, az
egészséggel kapcsolatos tesztfeladatok megoldásán, az önértékelésen át az önismereti játékokig
egyaránt ezt a célt szolgálják. A programok kiterjednek a családvédelem, az élelem- és kémiai
biztonság, a szájhigiénia, a fogápolás, a testhigiénia, a környezetegészség és az egészséges
táplálkozás problémáira.
TERVEZETT PROGRAMOK

A tervezett és végrehajtott programok száma: 5 db.
PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt tevékenységei a felhívás 3 1 1 Önállóan támogatható tevékenységek 1 pont Szabadidős
és közösségi célú rendezvények és programok támogatása b) A hasznos szabadidő eltöltésére
.

.

.

irányuló programok megvalósítása; valamint az f) Sportesemények, bemutatók, helyi versenyek
tevékenységeket foglalja magába.
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.
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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 a d) A programok,
akciók szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés és az e) kommunikációs és marketing
tevékenységek.
MÉRFÖLDKÖVEK
Első mérföldkő. Projekt előkészítés tervezett időpontja 2020.08.31.

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 teljes körű elkészítése
magába foglalja a szakmai megalapozó tanulmány, valamint a nyilatkozatok elkészítését.
Második mérföldkő. Megvalósítás tervezett időpontja 2020.10.31.

A megvalósítási szakaszban megvalósul a projekt minden elemének tartalmi elkészítése. Ebben a
szakaszban történik a versenyeztetés és ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésekre. Kötelező
nyilvánosság keretében, a projektre nézve kötelező feladatokat ellátására,
Benyújtandó dokumentumok: fotódokumentáció, teljesítésigazolások, jelenléti ív, szakmai
beszámolók, stb.
Kötelező nyilvánosság keretében, a projektre nézve kötelező feladatokat ellátására, programok
megvalósítására. Megvalósítás 100%.
Harmadik mérföldkő. Projektzárás tervezett időpontja 2020.12.30.

Projekt fizikai és pénzügyi zárása. Záró beszámoló benyújtása, elfogadása. A teljes projekt fizikai
befejezését is szükséges önálló mérföldkőként betervezni.
Benyújtandó dokumentumok: fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló
dokumentumok (p1. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).
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KÖLTSÉGVETÉS

Tevékenység

Költségtípus

Költségelem

Bruttó összköltség

(opcionális)

(Ft)

350.000

Projekt előkészítés

Projekt

1 db szakmai

feladatai

előkészítés

megalapozó tanulmány

költségei

Szakmai

Marketing,

megvalósításhoz

kommunikációs

kapcsolódó

szolgáltatás

4.500.000

Rendezvényszervezés
Marketing eszközök
fejlesztése

szolgáltatások
Egyéb kommunikációs

költsége

tevékenység költségei

Projektmenedzsment

Projektmenedzsm

tevékenység

ent költsége

Kötelező nyilvánosság

Szakmai

biztosítása

megvalósításhoz

Projektmenedzsment

125.000

1 db tájékoztató tábla,

25.000

fotódokumentáció,

kapcsolódó
szolgáltatás

logó, infoblokk

költsége

A projekt tervezett teljes költsége:

5.000.000 Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:

5.000.000 Ft

A projekt megvalósításához biztosított saját forrás:

O Ft
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