Hasznos tanácsok pályázóink figyelmébe!
Ezúton kérjük, hogy Falumegújítás- és fejlesztés és Vidéki örökség
megőrzése jogcímekre benyújtásra kerülő támogatási kérelmeik
összeállítása során az alábbiakra fokozottan figyeljenek:
 Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem az ügyfél kizárólagos
tulajdonában van, akkor az ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között a beruházás
megvalósításáról szóló megállapodás (polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat) megkötése szükséges,
mely rendelkezik a jogcímrendeletekben foglalt tartalmi elemekkel és ilyen
módon megfelel a jogcímrendeletek vonatkozó bekezdéseinek: 4.§ (5) és 6.§ (1) k).
A megállapodás teljes hiánya, vagy formai tartalmi hiányosságai az adott
létesítmény, vagy adott esetben a teljes pályázat elutasítását eredményezi, mivel a
jogcímrendeletek értelmében erre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs!
 Az árajánlatok kötelező formai és tartalmi követelményeinek betartása
elengedhetetlen az adott tétel támogathatósága érdekében, mivel a korábbi
beadási időszakoktól eltérően erre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs! Emailben érkezett elektronikus árajánlat esetén kérjük, csatolja a kinyomtatott emailt, amelyben, vagy amelyhez csatolva az árajánlatot kapta!
 Az építési-műszaki tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei a korábbi
benyújtási időszakhoz képest változtak! Új elemként került be a beruházás előtti
állapotot bemutató felmérési rajzok benyújtása! Csak a jogcímrendeletnek
minden tekintetben megfelelő, teljes tervdokumentáció fogadható el adott
létesítmény vonatkozásában! Erre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs!
 Amennyiben pontozás, értékelés szempontjából releváns, ne felejtse el jelölni a
beruházás helyszínének különböző intézményektől (oktatási, kulturális, szociális)
és/vagy helyi vagy országos védelem alatt álló épületektől, építményektől való
távolságát a térképrészlet másolaton / tervező által készített helyszínrajzon! A
pontszám az értékelés szakaszában ez alapján adható meg!
 Kérjük fokozottan ügyeljen arra, hogy a pályázatban elszámolni kívánt (ÉNGY,
Gépkatalógus vagy a referenciaár megállapítását szolgáló két becsatolt árajánlat
alapján) kiadások minden esetben legyenek összhangban az építési műszaki
tervdokumentáció műszaki leírásával és tervlapjaival (pl.: ÉNGY-ből
kiválasztott, Építési B betétlapra felvezetett rögzített utcabútor jelenjen meg a
tervlapokon és a műszaki leírásban is!)
 Az akadálymentesítésre és a megújuló energia hasznosítására szolgáló
épületgépészeti rendszerek kiépítésére megszerezhető többletpontszámok abban
az esetben adhatók meg, ha a főlapon tett nyilatkozatok mellett ezek kiépítése
beazonosíthatóan megjelenik elszámolni kívánt kiadási tételekként (ÉNGY,
Gépkatalógus, vagy két árajánlat alapján), továbbá az építési-műszaki
tervdokumentáció tervlapjain és műszaki leírásában is!
 A Falumegújítás és fejlesztés jogcímhez tartozó 156/2012. (X.5.) számú MVH
Közlemény néhány pontban módosult, mely módosításról a 162/2012. (X.19.)







számú MVH Közlemény rendelkezik. A Közlemény kapcsolódó mellékletei és a
benyújtandó dokumentumok listájáról rendelkező V. fejezetének, valamint 16.
Önellenőrzési lista mellékletének felsorolásai kiegészülnek egy új ponttal, amely a
jelen közlemény mellékletét képező, piac egész éven át tartó nyitva tartására
vonatkozó nyilatkozatot, mint 3. célterület keretében megvalósítandó beruházás
esetén kötelezően benyújtandó dokumentumot tartalmazzák. Kérjük, hogy a
közlemény V. fejezetét és az Önellenőrzési listát alaposan tanulmányozzák át!!!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 155/2012. (X. 5.) számú
MVH Közlemény V. fejezete és az Önellenőrzési lista tartalmazza a kötelezően
benyújtandó és a nem hiány pótoltatható dokumentumok listáját.
Kültéri sporteszközök nem játszótéri elemek, a két kategória nem
összekeverendő!
Kerítés minden esetben külön létesítményként, külön tervdokumentációs
melléklettel kerüljön rögzítésre a támogatási kérelemben.
A támogatási kérelem összeállítása során az elszámolni kívánt kiadásokat,
tételeket egymástól jól lehatárolható létesítmények (fizikai egységek) szerinti
bontásban, azokhoz rendelve szükséges felvezetni KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
SZERINT! A létesítményeket a fejlesztés tartalma szerinti célterülethez kell
hozzárendelni a Főlap erre vonatkozó pontjában.

