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Iratazonosító:

3363398159
Iktatószám: 842/1412/40/6/2021
Kedvezményezett neve: Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület
Kedvezményezett címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21.
Ügyfél-azonosító: 1009721913
Projekt azonosítója: 3316271236

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-61-2/2-21
kódszámú, Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület - Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések című felhívás alapján Hét Patak
Gyöngye Natúrpark Egyesület, mint támogatást igénylő 2021.10.12 14:27:18 időpontban 3316271236 iratazonosító számú támogatási kérelmet
nyújtott be.

Értesítem, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3316271236 iratazonosító számú támogatási kérelmet

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban
meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A támogatási kérelemmel elért összpontszám: 67

A Helyi Bírálóbizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám: 67

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 6 585 280 Ft , azaz hatmillió-
ötszáznyolcvanötezer-kettőszáznyolcvan forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
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A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.03.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának
napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 7 142 400 Ft, azaz hétmillió-egyszáznegyvenkettőezer-négyszáz forint.

A Támogatás intenzitása az 5. számú melléklet szerint került megállapításra.

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb
3 500 000 -Ft.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 3 292 640 Ft, azaz hárommillió-kettőszázkilencvenkettőezer-hatszáznegyven forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból
6 585 280 Ft, azaz hatmillió-ötszáznyolcvanötezer-kettőszáznyolcvan forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (a továbbiakban: 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) alapján csekély összegű támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 6 585 280 Ft) , amely a jogcímrendelet 18-19.
§-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

Jelen okirat alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás összege euróban 17 837 EUR (azaz tizenhétezer-nyolcszázharminchét
euró). Az átváltás során használt árfolyam meghatározó ügyleti ténye a 907/2014/EU rendelet 34. cikk (1) bekezdése alapján azon év január 1-je,
amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó határozatot meghozták.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 6. mellékletben meghatározott indikátorok és az 1. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az
indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
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Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Helyi Akciócsoportnál.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
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Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja az Okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett
mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenített
ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat
hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2022. május 04.

Támogató
dr.Viski József

Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet - Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A projekt műszaki-szakmai tartalmára és eredményeire vonatkozó feltételeket a felhívás 3.4 pontja tartalmazza.

2. melléklet - Jogkövetkezmények

A Jogkövetkezményeket a felhívás Jogkövetkezmények c. melléklete tartalmazza.

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 7 142 400
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 7 142 400
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 0
Támogatás összege (Ft): 6 585 280
Önerő (Ft): 557 120
Saját forrás (Ft): 557 120
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 0

Tájékoztatjuk, hogy a 3. melléklet - A Projekt forrásai elnevezésű táblázatban nem elszámolható kiadásként feltüntetett összeg a támogatási
kérelemben nem elszámolhatónak jelölt kiadásokból, valamint az ügyintézés során elutasított tételekből és a helyi felhívásban meghatározott felső
korlátokat meghaladóan igényelt támogatási összegből adódik össze.
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 2022.08.31. Elkészül a Sárkány és a Madárodú, madárpad,
információs tábla.

3 600 000

2 2023.03.31.  Elkészül a szarvas, az 1500 példányban
készülő turisztikai kiadvány, melyet a 8
natúrparki településen kerül szétosztásra, a
projekttáblák kihelyezésre kerülnek, a
projektmenedzsment is befejeződik. 

2 985 280

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1 Elkészül a Sárkány és a Madárodú, madárpad,
információs tábla.

Elkészül a Sárkány és a Madárodú, madárpad,
információs tábla.

Elkészül a Sárkány és a Madárodú, madárpad,
információs tábla.

2 Elkészül a szarvas, az 1500 db kiadvány, a
projekttáblák kihelyezésre kerülnek, a
projektmenedzsment is befejeződik. 

Elkészül a szarvas, az 1500 példányban
készülő turisztikai kiadvány, melyet a 8
natúrparki településen kerül szétosztásra, a
projekttáblák kihelyezésre kerülnek, a
projektmenedzsment is befejeződik. 

 Elkészül a szarvas, az 1500 példányban
készülő turisztikai kiadvány, melyet a 8
natúrparki településen kerül szétosztásra, a
projekttáblák kihelyezésre kerülnek, a
projektmenedzsment is befejeződik. 
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5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási
hely sorszáma

Település Közterület neve Közterület
típusa

Házszám Blokk-azonosító Helyrajzi szám

01 Alsómocsolád Kossuth Lajos utca 136 225
02 Kárász 51
03 Kisvaszar 177
04 Alsómocsolád Rákóczi utca 21 33/2

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely

sorszáma
Tevékenység azonosító Támogatási jogcím/kategória

Öko- és gasztroturisztikai fejlesztések 01 0101 Csekély összegű támogatás
Öko- és gasztroturisztikai fejlesztések 02 0202 Csekély összegű támogatás
Öko- és gasztroturisztikai fejlesztések 02 0207 Csekély összegű támogatás
Öko- és gasztroturisztikai fejlesztések 02 0208 Csekély összegű támogatás
Öko- és gasztroturisztikai fejlesztések 03 0303 Csekély összegű támogatás
Helyi, illetve térségi szintű marketing

tevékenységek
04 0404 Csekély összegű támogatás

Kötelező nyilvánosság 04 0405 Csekély összegű támogatás
Projektmenedzsment tevékenség 04 0406 Csekély összegű támogatás

Helyi, illetve térségi szintű marketing
tevékenységek

04 0409 Csekély összegű támogatás

Helyi, illetve térségi szintű marketing
tevékenységek

04 0410 Csekély összegű támogatás
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Támogatott költségek

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0101 Sárkány pirogránitból Eszközbeszerzés
költségei

1 db 1 2 000 000 Eszközbeszerzés 2 000 000 0 95

0202 Madárház Eszközbeszerzés
költségei

1 db 2 1 100 000 Eszközbeszerzés 1 100 000 0 85

0207 Madárpad Eszközbeszerzés
költségei

1 db 4 600 000 Eszközbeszerzés 600 000 0 85

0208 Információs tábla Eszközbeszerzés
költségei

1 db 5 300 000 Eszközbeszerzés 300 000 0 85

0303 Szarvas Eszközbeszerzés
költségei

1 db 3 1 990 000 Eszközbeszerzés 1 990 000 0 95

0404 Információs kiadvány
nyomdai munka

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások költségei

1500 db 8 450 000 Marketing költség 450 000 0 95

0405 Projektábla Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

4 db 9 20 000 Nyilvánosság 20 000 5 400 95

0406 Projektmenedzsment Projektmenedzsment
költség

1 db 10 100 000 Menedzsment költség 100 000 27 000 95

0409 Fotózás Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások költségei

1 db 6 275 000 Marketing költség 275 000 0 95

0410 Nyomdai előkészítő munka Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások költségei

1 db 7 275 000 Marketing költség 275 000 0 95

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.
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A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket (pl.: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is meg kell valósítani.

6. melléklet - A Projekt indikátorai

Indikátor neve Mértékegység Jelenlegi érték Vállalt érték
Megújított ingatlanok, építmények száma db 0 0

Vendégéjszakák száma: A projekt
megvalósítása révén generálódott

vendégéjszakák száma (fő)

db 0 0

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
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9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 67

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Elért részpontszám

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014 (XI. 26.) és 105/2015 Korm. rendelet alapján:

3 0

A támogatást igénylő a fejlesztést legalább egy vállalkozóval, civil szervezettel, vagy
önkormányzattal való együttműködésben valósítja meg

20 20

A támogatást igénylő vállalja, hogy a fejlesztés eredményeit a fejlesztés megvalósulásától
számítottan legalább egy éven keresztül, az általa választott tetszőleges reklámhordozó
segítségével kommunikálja a fejlesztés célcsoportja irányába.

17 17

Foglalkoztatás 20 0
Vidék- területfejlesztési egyesületi - legalább fél éves - tagság, mely tagsági jogviszony a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában is fennáll.

20 20

A támogatni kívánt tevékenység újszerűsége 20 10
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