Képviselő-testületi előterjesztés „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás
aláírásának jóváhagyása” tárgyban

Az alábbiakban részletezett pályázati felhívásra kívánunk támogatási kérelmet benyújtani az EFOP
keretein belül:
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű pályázat (EFOP-1.5.2-16)
A pályázat keretei között megvalósítható legfontosabb tevékenységek a következők:
−

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző
programok megvalósítása,

−

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése,

−

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése,

−

A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az
ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

−

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A megvalósítható tevékenységek részleteit a felhívás mindenkor aktuális változata tartalmazza, amely
a https://www.palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumi
megállapodás felhívásban megjelent sablonját jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
Egy konzorciumban legalább öt, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)
Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban nem érintett települési önkormányzatnak kell részt
vennie, egy konzorciumban legfeljebb további kettő, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban található települési
önkormányzat vehet részt.
A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint tíz. Egy települési
önkormányzat egy támogatási kérelemben vehet részt. A megvalósításba bevont települések
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők száma összesen legalább 4. 000 fő. Amennyiben a
pályázati megvalósításba bevont települések összlakosságszáma eléri a 4.000 főt, de nem haladja meg
a 20.000 főt, akkor a támogatás maximális összege 250 millió Ft, mely 100 %-os támogatási
intenzitású. Amennyiben a pályázat támogatásra kerül, a megítélt támogatás – azaz a projekt
megvalósításához szükséges költségek – 100%-a előlegként lehívható, így a nyertes pályázat
megvalósítása időszakosan sem terheli az Önkormányzat költségvetését.
A pályázat benyújtási határideje több szakaszos, az I. határszakasz kezdő határnapja 2017. március 1je, az I. szakasz benyújtási határideje 2017. április 1-je.
A konzorciumban a következő települések – vagy ezen települések részvételével működő szervezetek
– együttműködését kívánjuk megvalósítani, az alábbi indikatív költségvetési keretek figyelembe
vételével:

Konzorciumi partner
Tihany
Csopak
Balatonakali
Balatonudvari
Aszófő
Örvényes
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

Indikatív költségvetési keret
64 millió Ft
64 millió Ft
32 millió Ft
16 millió Ft
16 millió Ft
8 millió Ft
50 millió Ft

A pályázatok tekintetében a konzorciumvezetői feladatokat Tihany Község Önkormányzata látja el. A
Képviselő-testület pozitív döntése esetén megkezdett előkészítési feladatok során a tagonkénti
költségvetési keretek változhatnak. Amennyiben az Önkormányzatra allokált forrás 10%-ot meghaladó
mértékben változik, arról a Képviselő-testület tájékoztatása újabb előterjesztés keretében megtörténik,
és amennyiben szükséges, a jelen előterjesztés alapján hozott határozat módosításra kerül.

A pályázati felhívások keretei között az egyes településeken megvalósuló konkrét tevékenységek köre,
és az azokra vonatkozó konkrét költségvetés a támogatási kérelmek elkészítése során véglegesedik. A
pályázat tekintetében az alábbi peremfeltételek figyelembe vételével kezdődik meg az előkészítő
munka:
−

−

−

Az egységes szakmai tartalom kialakításának támogatása, a felhívás által a támogatási kérelem
benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítése, valamint a támogatási kérelem
elkészítésének támogatása tekintetében egy szolgáltató kerül kiválasztásra, amelyet a Magyar
Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. szerez be, így ezen projekt-előkészítési tevékenységhez
igénybe vett szolgáltatások költségeit a konzorciumvezető költségvetése tartalmazza majd;
A költséghatékonyság érdekében a kialakításra kerülő projektben tervezett tevékenységek
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítására egy szolgáltató kerül kiválasztásra,
amelyet a konzorciumvezető Önkormányzat szerez be, így a közbeszerzéshez szükséges igénybe
vett szolgáltatások (közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás díjai) költségeit a
konzorciumvezető költségvetése tartalmazza majd;
A pályázat nyertessége esetén, a zökkenőmentes projektmegvalósítás koordinációja érdekében a
projektmenedzsment feladatok ellátására a konzorciumvezető Önkormányzat az általa tervezett
projektelemek összköltségének 2,5%-áig, a projektmenedzsment feladatokat ellátó Nonprofit Kft.
az általa tervezett projektelemek összköltségének 2,5%-áig, valamint a konzorciumi tagok által
tervezett projektelemek 1,5%-áig, a további konzorciumi tagok pedig az általuk tervezett
projektelemek összköltség 1%-áig tervezhetnek költségeket.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

1. számú h a t á r o z a t-i javaslat

1

./ ………………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása”
tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak benyújtásával egyetért.
……………………………………….
Képviselő-testülete
felhatalmazza

…………………………………. polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodást aláírja.
Határidő:
a pályázat benyújtása
Felelős:

