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Tár qv : Projektötletek Kapolcs

Tisztelt Polgármester Ur!

Köszönettel vettük megkeresését Kapolcs település benyújtani kívánt projektötleteivel
kapcsolatban.

2016" februar 25-én, a Megyebéuán megtartott megbeszélésünk alapjan a következő
tájékoúatást adjuk a projektötletekkel kapcsolatban:

védőnői rendelő felúiítása vagv otTosi rendelő épületébe költöztetése

Taliándörögd a településen található védőnői rendelő felújítását tervezi. Ha a lehetóség adott,

akkor akát az orvosi rendelő épületébe integrálnák a szolgáltatást.

A projektötlet illesáhető a TOP-4.].1-]5 Egészségüg,ti alapellátás infrastrukturális

fej l e s z t é s e című pály ázati felhíváshoz.

A település Taliándörögd községgel konzorciumban tervezi a fejlesztés megvalósítását,

ahol az orvosi rendelő felújítását tervezik. A két település egy praxishoz/védőnői szolgálathoz
taftozik, igy a két fejlesztés értelmezésünk szerint történhet egy projekt keretein belül,
azonban a témában az Irányitó Hatóság állásfoglalását kértük, A váLasz megérkezéséig szíves
ttirelmét kérjük, az abban foglaltakról soron kívül értesítjük.



Amennyiben a praxishoz Taliándörögd településen kívül több település is tartozik, és a
településeken nem valósul meg fejlesztés, a fejlesztéssel ilyen módon közvetlenül nem érintett

településeknek csatolni sziikséges a t ómo gató nyilatkozatukat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályár;ati felhívásban kötelező elemként szerepel többek
között az akadálymentesítés, valamint az energiahatékonysági fejlesztések (szigetelés,

ablakcsere stb.). Eszközbeszerzésre is van lehetőség a pályánati felhívás választható

tevékenységei között.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor kötelezően csatolandó

mellékletek között szerepel egy maximum 20 oldalas megalapozó dokumentum is.

A TOP-4.1"1-15 felhívásra a támogatási kérelmek benyújtása 2016. februaí 15-tő1 2016.

május 4-ig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatas összege: minimum 10 millió Ft, maximum 60

millió Ft.

kapolcsi vásár kialakítása

Kapolcs község önkormányzata a Művészetek Völgye rendezvény vásárához hasonló

kitelepülést szeretne megvalósitani a faluban évente még egy alkalommal.

A projektötlet illeszthető aTOP-1.I.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés címíipá|yázati felhíváshoz.

A 3"1,1" Önállóan támogatható tevékenységek A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának
támogatása pontjában a következő két tevékenység került nevesítésre:

a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elrárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.),

üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.

b) Meglévő piaci tenilet (vásár, kültéri elarusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac,

stb.), iizlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése,

helyreállítása.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtásánál kötelezően csatolandó

melléklet többek között egy szakmai megalapoző tanulmány (tizleti terv), valamint

helyszíruajz a megúj ításra kerülő helyszínről.

A TOP-1.1.3-15 felhívásra a támogatási kérelmek benyújtása 2016. februar 29-tő| 2016.

április 25-ig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum
500 millió Ft,



vízrendezós

A településen keresztül folyik az Eger-patak, valamint a Ráskó-patak. Nagyobb
csapadékesemények alkalmával kiöntés is történt, Abázak mögött húzódó vizelvezető-arkok
rekonstrukciőjára lenne szükség a további problémák megelőzéséhez. Az újból megszóIalő
források is további vízelvezetési problémákat generálnak.

A projektötlet illeszthető a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktdtra-

.fej l e s zté s e k címú felhív áshoz.

A felhívás Tartalmi-értékelési szempontjai nagy hangsúlyt fektetnek a projekt
megalapozottságára. Indokolni szükséges, hogy a korábbi káresemények mértéke,
gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének
bemutatása alapján a fejlesáés megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt.

A felhívás 3.].1 Ónállóan támogatható tevékenységek A) pontja nevesíti avízelvezető-hálőzat
fej lesztését, rekonstrukciój át,

A támogatási kórelem benyújtásához tervezői költségbecslés, és a megvalósítandó
tevékenységek részletezése szükséges, melyet egy kb. 20 oldalas Projekt-előkészítő
tanulmányban szükséges bemutatni.

A TOP-2.1.3-15 felhívásra a támogatási kérelmek benyújtása 2016, február 18-tól 2016.
április 1 8-ig lehetséges.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum
400 millió Ft.

Dörögdi-medence turisztikai feilesztése

Kapolcs település a térségben található további 5-6 településsel együtt a Dörögdi-medence
turisztikai potenciáljának növeléséttlizte ki célul. A fejlesztés aTOP-1.2.1-]5 Társadalmi és

környezeti szempontbólfenntartható turizmusfejlesztés címűpá|yazati felhívás fonáskeretéből
tervezett.

Tájékoztatom, hogy a felhívás 3.2.1 Az önóllóan tómogathaíó tevékenységelrre vonatkozó
műszakt-szakmai elvárások követelményei szerint kizérőlag olyan projektek kerülhetnek
támogatásra, melyek:
- reális üzleti terven alapulnak és hosszú távon ferrntarthatóak;

- a célcsoport igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra;
- ho zzáj árulnak az e gy turi stara e s ő kö lté s növeke dé s éhez ;
- ho zzáj áruLnak a láto gatő szám növekedé s éhez.

Apályénattal kapcsolatos további követelmények a felhívásban megtalálhatók.

A TOP-1.2,1-15 felhívásta a támogatási kérelmek benyújtása 2016. februat 25-től 2016.
április 27-ig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 80 millió Ft, maximum
1450 millió Ft.



Tisztelt Polgármester Úr!

Kérj ük a fenti íáj éko ztatő áttanulmány o zását.

A megielent pályazati felhívásokkal kapcsolatos további információk a www.palyazat.gov.hu
weboldal Pá|yazatok *-> PáIyázati dokumentációk cím alatt találhatók. Szintén itt lesznek
majd elérhetők a még meg nem jelentpályázati felhívások is.

Végezetül tájékoztatni kívánom, bogy a 20]4-2020 programozósi időszakban az egyes
európai uniós alapokból szdrmazó támogatások felhasználásónak rendjéről szőlő 27212014.
()(I. 5.) Korm. rendelet 54lD. § figyelembe vételével, a Területi kiválasztási eliárósrenlben
kell dönteni a megye Integrált Területi Programja keretében támogatandó - TOP
Felhívásokhoz kapcsolódó - projektek támogatási kérelmeiről,

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdóse, észrevétele mertiLlne fel, úgy
Hivatalunk a továbbiakban is készséggel áll szíves rendelkezésére.

Kívránunk munkáj ahoz további sikereket.

Veszprém, 2016. március 16.

Tisztelettel:

Dr. Imre Lászlő
megyei jegyző


