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1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA

AA Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2D30 és pest megye Területfellesztősi programja
2044-2020 megvalósításához nyújtandó célatt pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. Il. 13).
Korm. határozat (a továbbiakban" 1298/2016 (VI. 12.) korm. határozati értelmében a Pest megyei
öakormányzatok és a Pest megye területén lévő vállakozások fejlesztései a 2016-2021 között
időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen BD miliárd forint célratt pénzügyi
támogatásban részesülnek. z 1295/2016, (VI. 13 Korm. határozat 3. portja szerint a pénzügyi
tárnagatás összegét a XV. Pénzügyminisztérlum fejezetben létrejött Pest megyel fejlesztések fejezeti
kezelésű előirányzat tartalmazza.

 

Az államháztartásról szóló 2911. évi CXV. törvény 26. § lc) bekezdés, valamint a célzott pégzügyi
tárnagatás felhasználásának feltételrendszeréről száló 1517/2016. IX. 23.) korm. határozat alapján a
Pénzügyminisítérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet a meglévő Pest
megyei szálladák férőhely kapveltásának bővítése, a nyújtott szolgáltatások stfavonalának emelése
lata új szolgáltatások bevezetése támogatására.
A támogatási rendszerlebonyolítási feladatait a agyar Álamtmestór (a továbblakban: tincstár látja
el
AKírás vonatkozásában az atábbl jogszabályokat kell alkalmszni;

-  azállamháztartásról szálő 2011. évi XCY. törvény (a tövábblakban: ált;
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2016. évi CLVI. törvényt

(-  aszámvitelről szóló 2000. évi C. törvény[a továbbiakban: Sztv;
a közbeszertésekről szóló 2015. évi CXLI törvény ta továbbiakban: köt.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény fa továbbiskban: Elek;
öz általános forgalmi adáról szóló 2007. évi CXKVIL törvény;

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVII. törvényi
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXI.
törvény;

— az európai uniósversenyjogiértelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és.
a regionátis támogatási térképről szóló 37/2021. (II. 22.) karm. rendelet (a továbbiakban:
ark

(a szálláshelyeszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a száltáshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szló 238/2009. (X. 20) korm. rendelet;

- a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló
425/2016. (XII. 15.) körn. rendelet;

(— az állomhőzlartászól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.1 korm. rendelet
Ta továbblakbani Ave.
fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. 4X. 19.4 Pi
fendeet fa továbbiakban: Fejkez, rendelet;

- az arszágostelepülésrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Bill, 20.) korm,
rendelet fa továbbiakban: OTÉK

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezől és mérnöki
Szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. [4.204 karm.
rendelet;



az építésügyi és építésfelügyeleti btósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 32
építésügyi hatásági szolgáltatásról szól 212/2012. IXI.8.] korm. rendelet;
a Bizottság 651/2014/EU Rendeletet (2014.június 17) a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában Dlzonyos támogatási kategórláknak a helső piaccal üsszeegyeztethetővé
nyilvánításáról fa továbbiakban: ÁCSAJ;
a Bizottság 1407/2013/EU Rendelele (2013. december 18.) az Eurápsi Unió működéséről
Szóló szerződés 107. és 196. citkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról ta
továbbiakban: L407/2013/EU bizortsági rendelet];

- áz épületek energetikai jellemzőinek Lanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet fa
továbbiskban: Tanúsítási kormányrendelet];

- az épületekenergetikai jellemzőinek meghatárazásáról szóló 7/Z006. (V. 24.) TNM rendelet
(a továbbiakban: TNM rendeletl.

 

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉUJA
A támogatás átfogó célja Pest megye foldrajzi elhelyezkedésébőt, természeti, épített és kulturális
örökségéből származó turisztikai lehetőségek jelenlezinél jobb kihasználása. A pályázati sülrás
közvetlen célja a turisztikai vanzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található
minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvanalának emelése,
kapacitásuk bövítése, új, a kihasználtságotjövedelmezőséget javít szolgáltatások kialakítász,
Teszodva a megnövekedett kereslethaz és szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokatis. Ezzel
összefüggésben cál a kapacításkihasználtság javítása, a vendégek és a vendégéjszakák számának
övelése és a szezonalításból adódó egyenetlenségek csökkentése.
Atámogatási könstrukciú a férőhelyek és szolgáltatások bővítése, azokminőségének emelése révén.
közvetlenül járut hozsó 5 helyi foglalkoztatás bővítéséhez, A vendégforgslom növekedése pedig
közvetve lehetőséget léreml arra, hogy a helyi allrakciókat és szolgáltatásokat igénybe vevők számmá
mövekedhesten, így járulva hoztá a turiszlkai és vendéglátó szektorban működő helyi kis- és
középvállalkozásokjövedelmezőségének és versenyképességénekjavulásához.
Részletes célok:

- a szolgáltatási színvonal emelése [szállodák színvonalának, komfortfokozatának fejtesztése,
tematikus, pl. családbarát szolgáltatásokkialakításaj;
a temarikusszolgáltatások kapacitásának növelése, valamint ujszolgáltatások bevezetéséhez
Kancsolódó  infrastaukturális beruházások (pl. családbarát, egészség. turisztikai
szelgáltalásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kilakitásat

9 5 651/JO1MJEU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastrulktúrákra írányuló tömozatás, a kultúrát és a
kulturális öröksés megőrzését előmozdító támogatásza és a snorilétesíményekre és muíunkcionális
Szabadidős látesítményekre nyujtott támogatásra vanatkozó bejelentési határértékek, tavábbó a legkülső
végféknnn biztosított regionális működési támagatási pragramok tekintetében, alamint a 702/2014/EU
fendeletnek 2 támagatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló
nr. június 144 2017/1064/EU bizottsági rendeletteljHL 156. 2117.6 20., 1.0) módosított, a Szerződés 107. s.
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategőrláknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
vilvánításáról szóló, 2014, jünivs 177 651/20147EU bizortsácirendeletILL 187 , 20186 26, 1.0)



-  kapacításbövités [férőhelyszám,kiszolgáló területek, vendéglátó egységek köpacitásának
bővítése,

- szállodák üzemeltetési hatékonyságának, kapacikáskíhasználtságának javítását szolgáló
fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházásokészolgáttatások
megvzlösításal;

(- az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, Illetve a2.
adat desztináció jellege mitt szezonálisan működő egytégeknél a szezon meghosszabbítása,
vagy szezonalitás egyenetlenségének kezelése;

(- szolgáltatókfolyamatos, éves működésénekbiztosítása,
AA projektek esetében kiemelt figyelmetkell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztás, modernizáció
és kövítés révén megújulé és kibővülő szállodák képesek legyenek:

- oldana szezonalítástól fakadó egyenetlenségeket;
(— 5 folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami

előírások teljesítésére;
(— lobban Ilteszketinla turisztikai fejtesztésl irányvonalakhoz.

 

.A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Fályázati Kürás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretősszeg:

20000 millió forint
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének Pest megye! fejlesztések fejezett
kezelésű előirányzata.
A forráskeret IOK-át elérő támogatási Igény beérkezése esetén a Pl4 automatikusan felfüggeszti a.
Pályázatot. A pályázatokbenyújtásának határidejét követően a PM4 tezárja a Pályázati Kiiést.
A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PI kérésére hirdetményt tesz közzé a Magyar Államkincstár ja.
továbbiakban: Kincstárt (SetozZfunz afotinestor zov.huZt hivatalos hontaplán.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE,KIZÁRÓ OKOK

4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Pályázatot az alábbi szervezeti farmáhan működő vállalkozások nyújthatnak ber
. Miro, kls-ésközépvállalkozások.

 

azdálkadási tormakórt (GFOszetlr
113 Korlátolt teletősségű társasági
40 Má Résvénytársoság,

 

Pályázatotkizárólag olyan gazdasági társaság nyújthat be, amely megfelel az alábbi feltételeknek,



1. fejlesztést Pest megyeterületén valósítja meg:
2. a fejlesztéssel érintett ingatlan 1005-as tulajdonában van, vagy a fejlesztéssel érintett

Szállodára vonatkozó érvényes üzemeltetői szerződéssel rendelkezik (ebben ar esetben
Szükséges a fejlesztéssel érintett szálloda tulöldonosának hozzájáruló nyilatkozata Is 3
fályázatbancélzottfejlesztés megvalósíkásáhozk

3. afejlesztéssel érintett Ingarlan működési engedéllyel cendelkerő, működő szállada;
4. rendelkezik legalább egy lezárt, teljes veleti évvel (melybe az előtársaságként való működés

nem számít belek

Pályázatot kizárólag olyas vállalkozás nyújthat be, amely Pest megye területén vatósítja meg
fejlesztését, asral a kívétellel, hagy Berecebsrátl, Göd, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence,
Köspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Szödílget, Tésa, Vác,
Vámosmikola, Verőce, Zabagény településeken megvalósítandó szállodafejlesztésre. nem
fwújtható be pályázat. A felsorolt településeken a Kisfaludy Program Dunakanyar Ul. ütem
keretében hasonló tartalommal megjelenő szálláshely fejlesztési írásában volt benyújtható.
amennyibena fejlesztéssel érlatett Ingiian üzemeltetése, működtetése más Jagl személy számára
bérbeadásra kerül, úgy a pályázat benyújtásához szükséges a bérlő beleegyező nyilatkozata. A
kötelező fenmartási időre a fenntartási kötelezettség a pályázót terheli. A tulajdonos, a projekt
Tenntartását bérlán, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben
meglévű szálloda esetén szükséges legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, illetve
zemeltetési szerződés csatolása a pályázathoz, változás esetén a módosított szerződés benyujtása a.
Kincstár részére a fenntartási időszak végéle.
A fejfesztéssel érintett szálloda a fenntartást időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával
s a vállalt kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adható bérbe, vagy más használatába,
idegeníthető el, vagy terhelhető meg.
A támogatási konstrukció keretében a ,szátláshely-szolgáltatási tevékenység forytátásának részletes
feltételeiről és a szülláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szálú 238/2008. (X. 20.)
Korm, rendeletben" szereplő kereskedelemi szálláshely típusok közül pályázatot kizárólag olyan
meglévő szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a pályázó a pályázat
benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik.

 

Továbbá a pályázónak (tulajdonosnak) a fejlesztés eredményeként vállalnia kell, hogy.
- a Hotelstars Unlon agységas szállodai minősítási randszaráben lagalább ar-os minősítést

szerez a fejlesztéssel örlntett szállodára vanatkozásn legkésőbb a támogatott tevékenység
megyvalásítását követően benyújtásra kerüld beszámoló elfogadásáig és azt biztosítja a
fanntartási időszak végüígi

 

ul 365 napig nyitva tart a fonntartási időszak végéig azaz a támogatott tevékenység
zárásáigb;
alnlenu58£-os kőhasznál
tevékenység zárásáig)

 

séggal működik a fenntartási Időszak végélg (azaz a támogatott

Jelen kilrás keretében a pályázat benyüjtására kanzorciumni formában nincs lehetőség.



támogatás igánybavátelére vonatkozó általános szabályok:
Pályázatot csak a kirás szerinti jogasult nyújthat be.
(-  Égy pályázó csak egy pálvázatot nyújthat be.
-  Apályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
(— Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartazik, úgy a pályázó köteles betartani a köt.

előlrösait.
Nem részesülhet támogatásban a pályázó,

al ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt át,
B) ha az Európai Bizottság európal uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás

visszaizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
4 hanem felel meg a Pályázati irása vonalkozó európai uniósjogszabályaknak,
44) ha a pályázó vagy annak az ÁCSA 1. számú melléklete alapján meghatározott partner, vagy

köpresoll vállatkozásaa jelen Kirás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
4 ha a jelen Klírás keretében benyújtott pályázatában rügzitett projektjének az elszámolható

összköltsége meghaladja a pályázat benyüjtását megelőző, legutolsó lezárt, telles uzleti év.
Éves beszámoló szerlnti árbevétel összegét;

4 ha az államíháztartásról szóló 2011. évi €XCV. törvényben fa továbbiakban: Áht) 50. §-ábon
foglaltaknak nem felel meg,

€) ha a pályázat a vonatkozó állami támagatási szabályok alapján nem támogatható.
HB) ha olyan beruházáshozigényeltámogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy

uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszakitartalonn már réstesükt
támogatásban, azo nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;

Ú) ha a projekt értékelése során kiemelkedően Jelentős kockázot merül et, Kiemelkedően
Jelentüs kockázatotjelenthet példát:

- ha a pályázó, és az árejániatot adó vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe között
egyezés áll fenn,
ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,
letve a beszerzett eszközök üzemeltetésére,

- ha a saját forrás magánszeméllyel, különösen kütföldi magánszeméllyet, vagy külföldi
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révénbiztosított

DD hoa pályázó a turisztikai térségek fejesztésénék állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény /C. § [1] ekezdésében foglalt regisztrációs kolelezeltségét a rögzített határidán
belül nem teljesíti

S. TÁMOGATHATÓTEVÉKENYSÉGEK

5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

5.11. Önáttóan támogathotó tevékenységek
szállodák kapacitáshávítése Ipl. férőhelyek számának növelése, szobaszámnövelés kiszolgáló

mírastruktrával] hozzáépítéssel, vagy a meglévő épületfek) karszerűsítésével, bővítésével, új.
épületfek] építésével;

b) szállodák külső ás belső megjelenésének, belkőépltészeti arculatának, minőségének



fejlesztésére és a szállodák szobálnak, közösségi tereinek bővítésére, korszerűsítésére irányuló
beruházások;

4 szállodákszolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztéséhet, úl, tematlkus
Szolgáltatásfejlesztéshez (pl. családbarát, —szenlor, egészségturisztikal, —kerékmáros
szolgáltatások] kapcsolódó, infrastrukturális beruházások az adatt térség turisztikai fejlesztési
irányalhoz, kitűrési pontjaihoz igazodva;

91. szállodák wellness szolgáltatás-fellesztéshez köpesolúdó olyan Infrastrukturális beruházások,
amelyek a szolgáltatások kapacitását bővítik (kizárólag négy évszakban használható wellness
elemekkel)illetve a szolgáltatás színvonalát javítják (pl. gépészeti berendezések fejlesztése,
cseréjető;

 

2). szállodákban új kanferenciateremétermek, letve multifunkciós teremftermek létesítése:

5.1.2. Őnáltóan nem tómogatható, választható tevékenységek
1). kereskedelmi egységen belül, meglevő vendéglátó egység szolgáltatási kopacításhövítése

és színvonalának növelése, beleértve az éttermi és konyhai kapacitások bővítését,
korszerűsítését;

ih szállodák aemeltetéséhez szükséges nformáelős ás kommunikációs technológiai,
ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szaltver- ésfvagy hardiware
beszerzés, beruházások;

4. szállodához kapcsatódó bűnmegelőzésitevékenységhez kapcsalódó fejlesztések

 

4). a témogatort szállodák használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belül
Tnfrastrukturális fejlesztések: parkoló, kerítés, egyéb kiegészítő létesítmény stb. ét
korszerűsítése;

 

). sszközbeszarzáskeretében a szállodai bútorok beszerzésének támogatása, beleértve a
beépítésre nem kerülő, de a vendégek mindennapi kényelmét szolgáló gépi eszközök pt
hűté, televizió], valamint a tematikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök (pl: kerékpárt
beszerzését;

fr telekhatáron belüli zöldfelület kialakítása, rendezése;
szállodák üzemeltetési hatékonyságát Javító fejlesztések (öl. enerelahatékonyságot szolgáló

fellesztések, megújuló energia alkamazásal,
s.

 

Önáltónn nem támagatható, kötelezően megvatásítandó tevékenységek

A kürás keretében önállóan nem, csak az 5.11. pontban felkoralt tevékenységekkel együtt
támagatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

al. beruházás-arányos akadálymentesítés (amennyiben relevánsk.
hi). szórt azbeszt mentesítése amenayiben retevánsj;
€j közbeszerzési eljáráslebonyolítása (amennyiben releváns];
4). műszaki ellenőalkalmazásai
2). nyilvánosság biztosítása.

Táheehesre kereszközöker (y. karán, páraobrieó, kirmogerendezés 39) i ldvérte.



5.14. Ner támogatható tevékenységek

Jelen Klírás keretében nam támogathatók az 5.115.1.4. pontokban meghatározott
tevékenységeken tülmenően más tavókanyságfek, különösen:

ingatlanvásárlás:
Jármű beszerzése;
a pályázat benyüjtása előte megkezdett beruházás;
olyam tipusú és kategóriájú szálláshelyekfejlesztése, amelyek a a. pontban nemszerepenek;
tdőben osztott (dire share") üdölési joggal érintett szobák fejlesztése;
falusi vagy fizztő vendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turiamushoz kapcsotódó nem
kereskedelmi szállodák (gyermek- és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, tuzistaházak],
közösségi szálláshelyek, kernplagek, üdlüléhátak fejlesztése;
makbitizálható vagy álló-, valamint folyóviz felszínére tervezett szálláshely létesítése fpl.
Szállodahajó], vatamint a viiközlekedésről sztó 2000. évi XLI. törvény. szerinti
szólátesítményenés úszóművónelhetyezkedő szálláshely létesítése és fejesztése;

 

ő vínközlekedésről szálú 2000. évi XLI. törvény 87. § 20. pantja szerinti kikötő és közvetlenül
ökötöhöz kapcsolódó fejlesztések, beruházások;  

- meglévő eszközök felüjítása és használt eszközök beszerzése;
2 5.11. és 5.12. pantotban jelzett eszközök beszerzésén rül olyan eszközök besrerzése,
melyek nem kerülnek az íngattanra 13- vagy beépítésre, vagy nem az dett ingatlanonvégzett
tevékenységhez kapcsolódnak.

52. A henuházás műszakl-szakmai tartalmával és a megvelősítással kapcsolatos elvárások

52.1 Áttatánas szakrai-műszakifeltételek
44 A pályázó és a jelenlegi üzemeltető a pályázat benyüjtásának időpontjában a Hotelstars

Wnion rendszerében minősített szálláshellyel vagy előmínősítéssel (Magyar
Szállogaszövetségi rendelkezik a pályázat tárgyául szolgáló szálloda vonatkozásában.

HB Jelen pályázat keretében csak olyan fejlesztés támogatható, amelynek eredményeként a
fejlesztéssel érintett ingatlan a Hatelstars Union minősítési rendszerében legalább 31.
besorolást ér el.
A pályázati kirrás mellékleteként csatolásra került Hotelstars Union minősítési rendszere, az
gyes kategóriákhoz kapcsolódó besorolási, minőségi kátónumokkat együtt

c Afejlesztés eredményeként a szállodában legfeljebb £50 - vendégek elsrállásolására szolgáló
— szóba lehet,

4). A fejlesztés során legalábbegy önállóan támogatható tevékenységetkell megvalósítani

2) Telekhatáron kívüli megvalósítás nem támogatható,



(1 A Támogatási Szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a projekt
megvalósításáhozszükséges angedélyek, vagy tervezői milatkozat arról, hogy a pályátat nem
tartalmaz engedélyköteles besvatkozást Engedélyköteles beavatkozás esetén a pályázat
beezdásakor elegendő az engedélyezési eljárás megindításáról szóró nyilatkozat,

A pályázat költségvetését a piaci árakhoz igszodáan, redlis és takarékos mádon kell
összeélíítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci
árnak történő megfelelést a támogatási szerződés (a ovábbiakban: Támogatási Szerződés)
hatálybalépését követően is biztosítani kell, továbbá a beruházásnak meg kell felelnie a reális
És takarékos költségvetés előírásának az esetleges gépek és berendezések Wípusának
vállozása, szálítóáltás és költségszerkezel mádosítás eselénis.

HJA pályázati anyag részeként, a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolni szükséges a
tételes tervezői költségbecslést is

ÚJ A pályázó köteles a projektre vonatkozóan a kömyezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális
értőkeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző. nem-megfelelőséget legkésőbb a
frojekt keretében tervezett fejjasztések megvalósítása során megszüntetni.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása sarán köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni, a projektról és a támogatásról
(az att meghatározott módon éstartalommal információt nyújtani.

2.2. Energiahotákonysági Intézkedések

AJ Az érintett szállodoépület korszerűsítósa esetében
4 beruházással érintett épíeményen végrehajtott infrastrukturális beruházást minden tevékenység
elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés
Szempontjaít az épületek kükő határoló szerkezeteinek korszerűsítése (Al: utólagos külső
hőszigetelés, nyilászárók cseréje és/vagy a Fötési és/vagy használati meleg vízrendszer korszerűsítése
tévén. Aemennyiben egy fejlesztéssel érintett épület s Tandsltási Kormányrendelet hatálya aló
tartozik, úgy arra vonatkozóan az atábbi rendelkezésekalkalmazandók,

  

eruházásléset
1. Részleges szgetelés nem tárnogatott a tárgyi kiírásban, csak az egész épület teljeskörű szigetelése
támogatható oly módon, hogy a beruházást követően a vizsgált épület legalább a Tandsítási
Kormányrendeletszerinti ,DD - körszerüt megközelítő" katagóriába essen a fejjesztést követően.  

Ezalól kivélet az az eset, ha az adott épület a teljes határoló felbletének tább mint 7576-ábán a
fólyázat benyújtását megetőzően már fejtesztésre került Ugy, hogy ez akkor fejlesztett épületrész
megfelelt a fejlesztés engedélyezésének  ilöpontlában hatályos TNM rendelet szedlati
épületszerkezeti értékeknek. Ebbenaz esetben az adott Épület fennmaradó részének fellesztése



(salgetelése, nyílászáró eséréje) támogatható, amennyibenaz a teljes felépítménykülső felületére
"vonatkozóan valósul meg és amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztant.

 

1. Nyílászáró csere támogatható épületszlntenteljas körűen, amennyiben ar épület begalább a
Taműsírási Kormányrendelet szerinti ,DD - körszerűt megközelítő" kategóriába esik a fejlesztést
követően, Amennyiben az égületkomplexumon belül támogatható és nem támogatható funkció is
működik, akkor az épület szintű teljes körű nyilászárácsere korszerűsítés költségeiből a támogatható
funkciókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb funkciókra jutó költségrészt pedig önerőből
Szükségesfinanszírozni, Az elszámolható költségek ez esetben a fentiek szerinti támogatható és nem
támogatható funkciókterületének arányában számítandók,
Int Nyílászáró csere támogatható részlegesen (pl: az épületen belüli önálló rendeltetési egységet
alkotó, támogatott funkciót ellátó helyiség myilászáróinak cseréjel az elábbiak szerint;
4) Nem jelentős fejlesztés esetén: az önálló rendeltetési egységet alkotó helyiség fejlesztéssel
net szerkezetének [nyilászáróinak) a TNM rendelet 1. melléklet I. részében foglalt
követelményeknek kell megfelelnie, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alárámasitani.
ik felentős fejlesztés eselén: amennyiben a teljes épület legalább a Tanűsítási Kormányrendelet
Szerlntl ,DD - korszerűt megközetté" kategóriába esik a fejlesztést követően.
Jelentős fejlesztés: a határoló szerkezet laz egész épületkorplerum vonatkozásában) összes
felületének lagalább a 2546-át érintő fejlesztés,
w. Épülat szint fűtési rendszer korszerűsítése támagathatá, amennyibena teljes épület legalább a
Tanúsítási Kormányrendelet szerinti DD — korszerűt megközelitő" kategóriába esik a fellesztést
követően. fEgy rostz állapotban lévő épület esetén nagy valószínűséggel külső határoló szerkezet
korszerősítést — lásd I. Il. pont — is el kell végezni ahhoz, hogyezen feltétel teljesüljön.) Amennyiben
em támogatott funkció Is működik az épületkompiezumban, úgy a költségeket arányosítássat
Szuxséges megosztani. Az épület szintű teljesfűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítés költségeiből
a támogatható funkelókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb funkciókra jutó költségrészt
bedig önerőből szükséges finanszírozni. Fútésl és/vagy HMV rendszer körszerűzítése esetén az
építésisszerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kel! felelniük a TNM rendelet 1.
melléklet V. részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges
alátámasztani.
V. Részlagosfltósi rendszer korszerűsítés abban az esetbentámogatható, ha esak a támogatható
funkciótellátó önálló rendeltetési egységben történik fűtési rendszer korszerűsítés (pb. a radiátor
és/vagy radiátorszelep cserék, helység hőmérsékletet szabályazó eszközök beépítése, amennyiben
ezen önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási kormányrendelet szerinti ,DD — körszerűt
magközelítér kategőriába esik a fejlesztést követően, tEhheznagy valószínűséggel legalább az análló.
rendeltetési egység külső nyilászáróinak a korszerűsítést — lásd I, pont -, vagy az egész épület
szigetelését — lásd I. pont — ís el kell végezni) Főtési rendszer korszerűsítése exetén az építési
szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a TNM rendelet 1. melléklet v.
részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani



B) A pályázatbanszereplő szállada továbbibővítése esetém
A kibövitett/fej lesztéssel érintett épületrészt Is magábanfoglaló teljes épületnek megkell felelnie az
érvényes építési jogszabályokbanfoglal épületenergelikai előírásoknak a fejlesztést követően.
Az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a TAI rendelet 1.
melléklet V. részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges
alálámasztani
JA beruházásokIgazotása;
Feltesítés előtti álfapotrai A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetkal tandsítványt
amennyiben még nem ált rendelkezésre) el kell készíteni az infrastrukturális fejlesztése éslntett
Épülelre, vagy önálló rendeltetási egységre legkésőbb a eruházás megkezdését megelőzően.
Feltesztés utáni állapotra: A megvalósult fejlesztések energetikal hatásait bemutató Tanúsítási
Kormányrendelet szerint! energettkal tanúskványt et kelt készíteni legkésőbb a benázás,
támogatott tevékenység befejezéséig.
Fenti követelmények alól tervezől nyilatkozat alapján mentesülhetnek az országos műemléki
Védelem alatt álló, vagy műemtéki jelentőségű területen, Illetve műemléki környezeten
elhelyezkedő épületek, továbbá az általános hatáskbrű építési irazgatás által kísdott építési
engedélyben fogtaltak szeint a helyi védelem alatt álló oblektumok; de ezek esetében Is törekedni
kell az energiahatékonysági korszerűsítés legalább részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül
elérhető szintű megvalósítására,
A fejtesztés során — az adottságok figyelembevétetével - a zőld infrastrukturális lehetőségeket is ki
ell használni, pl: zöldető, zöldífat, árnyékoló lambhuliató fa telepítése a déli aldatan.
5.23. Azbesztmentesítés
Amennyiben a beruházással érintett épület/épütetrész szórt azbesztet tanalmaz, úgy a pályázó
Számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a
heruházásban. A szórt azbeszt mellett az épüíetszerkezetek egyéb özteszttertalmú anyagalnak
"enlesítése nem kölelező elvárás, azanban javasolt és elszárnolható s beruházás költségvetésében.
524. Akedólymentesítés
ÚJ épület, vagy épületrész építése esetén, a fejlesztéssel éntent valamennyi, közösségi célú
funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgatmat lebonyolkó épület/épületrész tekintetében — függetlenül
áz infrastrukturális beruházás tárgyától — a beruházás keretében biztosítani kell az épület bejáratának
(a bejárat megközelíthetőségével együt) és legalább egy méllékhelyiségének az elérési útvonal
biztosításával történő, "valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex fizikai és
Tnfokamrmunikációs) akadálymentesítését.

 

Amennyiben az épület műszaki-fiikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a földszinten
em alakítható ki, úgy azt egyéb épűletszínten kell kialakítani. Ebbenaz esetben meg kell oldani az.
épületszíntek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes mellékhelyiség földszinten
történő Kialakkhatóságának műszakifikai akadályairól rehabilítációs környezettervező
szakmérnökfszakértő által kiadott indakolást kell benyújtani.
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 A tervezés és megvalósítás során köteező az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymet
Szempontjából releváns részének, az ÖTÉK előírásainak betartása.
A beruliázás tervezése során kötelező rehabilitációs környezettervező szakmérnököljetekértőt
Igénybe venol és szakvéleményének megfelelő miádon megvalósítani a kivitelezést.
a kiltetezés végén a rehabilitációs kornyezettervező szakértdfszakmérnök állal aláírt nyilatkozatot
Szükséges henyújtani az akadályimentesítés megvalósulásáról a beszámolóban. (A nyilatkozatban
Szükséges kitérni árra, is, hogy ha van eltérésa tervezetthez képest.)
sz akadálymentesíés részleges kiolakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges, amennyibena.
Műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés akadálymentes kialakítása,
érTŐL a relmbitítátiós környezetterrező szakmérnöknekszakértőnek és tervezőnek együttesen
Szükséges nyilatkoznia.
amennyibenaz okadálymentesítés nem refeváns, abban az esetben azt a műszaki dakumentáciák
közöttervezői nyilatkozattal szűkséges igazolni.
525. Nyiánasság biztosítása
A beruházás támogatottságát kommunikálni önállósn nem támogatható, de kötelezően
megvalósítandó tevékenység.
A tömogolott beruházás kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint:

9 a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és.
folyamatos frissítése a beruházás lezárásáig;

— kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
9 sajtóközleménya beruházás indításáról és lezárásáról;
4 a beruházás helyszímén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a

FenntartásiIdőszak végélg szükséges a helyén tartani.

fejlesztéshez kapcsolódó, kötelezően előirt kommunikációs csomag nem, vagy hiányos teljesítése a.
támogatás 1096-a karottal növelt értékének visszavonását vonja maga után (lásd részletesen a 9.2.
fejezelkent,

52. A támagatott tevékenység végrehajtásának időtartama

A támogatott tevékenység megkezdése
Arámagatott tevékenység megkezdésénekidőpontja a következő:
al építési munka esetén az építési naplóba tórténő első belegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavanhatatlan kötelezettségvállílás időpontla,
Hi) tárgyi eszköz és immateriális javakbeszerzése esetén

ba) az első jagilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) a ba) pont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötöl,, jogilag kötetező
érvényűnek telántest szerződés létrejöttének a napló,



hc) a baj pont szerinti megrendelés és a bbi pont szerinti szerződés Niányában - a pályázó által
aláírással igazolt átvételi nap az elkő beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását
igazotó okmányon,

aza) és bb pontok együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,
öArtényleges kezdésidőpontja nemm lehet korábbl, mint a pályázat benyújtásának időpontja,

A projektmegvalósítás a pályázó saját kazkázatára a pályázat benyújtásának napján megkezdhető
Ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésbőleredő károkért felelősséget nem
által.
A támogatott tevékenység befejezése:
támogatott revékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha.
al a beruházásutolsó eleme Is megvalósult,
b a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Szertódésben meghatározottak szerint
teljesült,
4 a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyentítése megtörtént,
a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközfök) aktíválásra kerültfekb,
ha kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és
bizomylatokkal olátámasztott beszárelőját a Kincstár számára benyújtotta,
fa Kedvezményezett támagálotl levékenységének befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és
bizonylatokkal alátámasztott beszámolója jóváhagyásra kerüll a Támogató részéről.

Az alá] montoknak a pályázatban, Datva a Támogatási Szerződésben vállalt határidőig, da
legkésőbb a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő harminchat hónapon belől mag kelt
valásulaáluk, míg az e) pontban foglalt dokumentumokat legkésőbb a Támagatási Szerződéi
hatálybalépését követő harminekilencesik hónap zórónapjáig koll benyújtani a Kincstár számára.

 

 

A támogatott tevékenység befejezésére vanatkazó beszámoló részletes szempontjait a Támogatási
Szerződéstartalmazra.
A támogatott tevékenysén lezárás
A támogatott tevékenység akkar tekinthető lezártnak, ha
0 avállalt kötelezettségekteljesültek,
- a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló, a Támogatási

Szerződés melléklete szerinti záró beszámaldját benyújtotta, a Kincstár elvégezte a záró
ellenőrzést, a záró Jegyzőkörvben a beszámalót jóváhagyta.

Amennyiben a Kincstár a záró jegyzőkonyvbenmegállapitja, hogy a Támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségek nemleljesültek maradéklalanul, a támogatotl tevékenység abban az esetben
tekinthető tezártnak, ha a Támogató által hozott, a 9.4. pont szerint megszabott szankciót a
Kedvezményezett teljesítette.
A projekt lezárásához szükséges beszámoló részletes szempantjalt a Támogatási Szerződés
tartalmazza,

u



ása

 

ítarok, adatszelgáltotás

A tervezett fejlesztés eredményekéntazalábbi indikátorok közül a váltalt indikátortok) sélértékét
kötelező teljesíteni a projekt műszaki leirásában foglalt tartalomnak megfelelően.
 Kötelzatöan VAada TdNKÁTSFREKS TMIERÉKEEESE tana

  FajtezztasseÉsiésa, alakítása] ertett ingatlan Tőpülett ma
hazimas alapterülete
Közvetlenül a támagatá eredményeként fejlesztéssel,
 

  
építéssel, átalakítással érintett ingallanrése fépület) hasznos [72
alapterülete
TérenfejezteSzÁTGSTsEGBŰKSZÁE Tamennybena [BT TT
fellesztés a szállodai szobákatis érinti

 Témogatásnarüjonnan tarrejbtszáloeaiszobKszórta Bmmemiban AB
a fejlesztésa szálacaszobákat ús éra ]
Támogatásfejvesztett szátoól szan gTETŐE ek őrs
amennyiben a feesztés a szálodal szobákat ú érinül
Támagatágpólonnanlétrepote szállogaiszállstáránelyekszáma 16
Lemennyibon a felesztés a szállodsi szobákat s érinül

 

 

 

  
A pályörötkeretében telepített megőjulő energaforráz átal [7 TAN
termelt energia mennyisége reledns esetben kötelező

A kötelezően vállalt indikátorjak] célértékér a Pályázati Adatlapon jelölni szükséges, a támogatott
tevékenység befejezésekor pedig teljesítésigazalás szükséges a megvalósult indikátarértékről. 4
átértékteki a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerülínek), azok nem teljesítése szankciót van
aga után melynekrészleteit 9.3. fejezet ismerteti.

A projelt befejezésekor, iletve releváns esetbena fenntartási időszak végén adatközlést szükséges
benyújtani a következő projektenként releváns — mutatók esetében.
 KZEZSTÁTATTT KTTTBTŐTői Márékogység
JA támogatás eredményeként fellesztéssel, építéssel[mi
átalakítással érintett ingatlanrész. (épület) hasznos
alapterülete,
 Közvetlenül a Támogatás eredményeként fejlesztéssel,
építéssel, átalakítással érintett ingatlanrész

.

épület)
hasznos alapterülete (kötelezően vállatanztó indirátad,

 

 Tözeterűl a támogatás eredményeként TEtrehozett mi
megújokl, fejlsítelk szállada hasznos alapterülatén kívüli
terület kótelezőenvállalandó indikátort
  
  Támagatásból fejeesztatt szadai szálástárőhelyek zárna mi
Támosatárból jonman Tálrejött srálodai szálárferőhelyek [76   

as



 TEmagatázbl fejresatett szátadai szobák szárai mi
 TEmagarásból Tjonnan TÉtretőtt szöltdai szabák száma a.
 TETEKAK TAT ETET vendézéjszaFák SEa TentóTlÉST
döszak éveinek ötlagában
Támogatott szálloda szabalőhasználsága - amennyiben 7.
fejlesztés a szlladai szezsákat le érmtl Ja fenntartási Időszak
éveinek átlagában; számítás módja: a mitvatartási időszakban
 eladotv szobák száma nsztva az bsszas szobaszármral

w 1
 

 
 Akerezkzdelmi szálásTErálsety eagatlanán Tejesttéssat BAmtETT
zöldfelület nagysága (releváns esetben)   
 

s.

 

fenntartási kötelezettség

Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló beruházás
eretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őrianie, és azok
funkciondlítását — a szükséges körbantartási időszakokat leszámitva — az eredeti célnak megfelelően
tolyamálasan fenn keltartana. A fenntartási kötelezettség abban az esetben, ha támogatás,
vagy annakegyrésze hely infrastruktúrára irányuló beruházási témogstésként kerüll folyósításra, a.
málvózat mellékleteként csatolt dzleti terv Idötévlének befejező Időpomtléle, egyéb esetekben a
támogatott tevékenység megvalósítását követő beszámoló elfogadását követő első hónaptól
számított s éven át tört.

  

A fenntartási kötelezettség nem akadályozza a gyors techaológiai változások miatt a fenntartási
ielőszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghikásodott vagyon cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a
azciasági tevékenység fenntartása az érintett réglóban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghiásodott és támogatásban már részesült vagyon cseréjére a fennlartási időszakban a
Kedverményezelt állami támogatásban nem részesülhet, Az ú eszközneka lecserélt tárgyi eszközzel
ázonősfunkcióval és azonos, vagy nagyobb kapacitással ket rendelkezne, továbbá a gyártási
idöpantja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
AA prőjekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség a orajekt zárásának a
"napjáig teljesült különösen a következők:

4 a Mütelstars Union egységes szállodai minősítési rendszerben szerzett minősítését vágja
fenetartotta;

4 a Kedvezményezett a fenmtartási időszakban a vállalt nyitvatartási napokat igazolhatóan
biztosította;

4 a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló. záró
bBeszámalót benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzők
elkészült;

 azeldírtvltalt szoba kapacháskihasználtságotteljesítette.

 

A fenntartási tötelezettség teljesülését a projekt zárásálg a Támogató és a Kincstár ellenőrlenetk
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4) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre áljon a
Kedvezményezott valamennyi — jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető — fzetási
Számlápára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vanatkozó
felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levélj a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követeléslegfeljebb 35 napra való.
sorbaállítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. a felhatalmazó levél mintája a. pénzforgalom
teanyolításárót szélő 18/2009. fullI.6.) MINE rendelet 3, számú mellékletében tatálható)

 

 

b] Az aj pontban fgtolt
baj-hej pont szerinti biztosítékot a Támogatási Szerrődösber
végét követő harmac

támogatás SOY-ának megfelelő,
vállat valamennyi kötelezettség

hónap végéig szükséges biztosítani az alábbiak szerint:

  

baj ngatlan zálogjog
Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjog szükséges. Második vagy
további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el biztosítékként, ha a korábbi ranghelyű
bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési támogatás
összegének SOM-áro, A zálogszerződés megkötése és a zálogszerződéshez kapcsolódóan henyújtott
módosítási kezdeményezéseről száló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét egy.
három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbeső által kiállított értékbecslés alapján kelt
megállapítant. A záloglognak legalább a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
végét követő harmadik hónap végélg kelt fennállnia,iletve szólnia; ásívagy

 

bb) bankgaranela
Bankgarancia a hítellmtézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. CCIIXVII, törvény a
továbbiakban: Hpt) hatálya alá tartozó Intézmények által adott bankgarandla értendő. A
bankgaranciát a Kedvezményezett kötelesa beruházás megkezdésétől a Támogatási szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő harmadik hónap végélg fenntartani. A
bankgarancia tartalmi követelményeit a mályázati kilrás 3, számú melléklete tartalmazza; ásZvagy

be készfizető kezesség
Készfizető kezesség nyüjtására jelen pályázati kiírás tekintetében a Kpl. hatálya alá tartozó
szervezetek, valamint a biztosítási tevékenységről Szóló 2014. évi DOGVIIL, törvény hatálya alá
tartozó, a törvény 1. melléklet A) rész szerinli 15. ágázál lekinletében IMNE engedéllyel rendelkező
Szervezetek jogosultak. A készfielő kezesség tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadók. A
készlizelői kezességről szóldi megállapodásíszerződés tartalmi követelményeit a pályázati kiírás 2.
számú melléklete tartalmazza. .
A biztasítákokról szóló szerződésekben rögzlteni szükséges, hogy a biztosítékakról szóló szerződések
aláírása, valamint azokhoz kapcsolódóan, a Kedvezményezett által benyújtott módosító
kezdeményezések elbírálása során a PM, míg a biztosítékok érvényesítése során a Kincstár Jár el. A
biztosíték megléte a költségvetési támogatás folyósításának feltétele,
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6. A TÁMOGATÁSSALKAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6.1. A támogatásformája
 

A pályázaton vissza nam térítendő költságvatási támogatás igényelhető.

6.2 A támogatás mértéke, összege.

Az igényelhető támogatás osszege:

 

minimum 60, - maximum 300,0 millió Ft.

Az igényelhető maxámáős támpgatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás
iszámolható költségeinek: 5036lehet.

A pályázat keretében elszámolható költségekfajlagos korlátja a fejlesztéssel érintett szálloda hasznos.
alapterületének négyzetméterére vetítve:

a feflesztés után 3szálloda eseténnettő 440 600 Ft/m,
fejlesztés után atvogy 5" szálloda esetént nettó 550 000 Ht/ay..

Hasznos alapterület alatt az TÉK 1. számú mellékletének46. pontja szerinti hasznos alapterület
értendő?

A mályázatak tárgyát képező pröjeklek hasznos álöplerülelre vonatkozó monitoring mutatóinak
esetleges negatív irányú eltérése esetén a fent meghatározott tfajlagos mz költség) értékekkel
Számotkülönbözeti értékekkel csökkentésre kerül a projekt elszámolható költségéből kalkulált
támogatás.

 

A Pályázati Kírás keretében támagathotó tevékenység nanszírozása az Európál Unió működéséről
szóló szerző
minősül.
Atámogatás

 (5 továbbiakban EUMSZ) 107. cikk j1) bekezdése szerinti állami támogatásnak

regionális beruházási támogatás, vagy.
his. és középváltalkozásnaknyújtott beruhárási támogatás, vagy
helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, vagy

sz ork értelmebeniáss alagtarolat: a nettó alaptanitatnek azon rázza, amalyan a halmagaczég lgatába idom.
szaz haszna alartarilat: az összes piuményaint hazára aaparülta,
dnísésl engydály kötolsz. építési angadály köteles fűthető mederze szatában váfelülete 2036-ának m2.ben meghatározott
erteke hasis alogterületnek minős,
em szármáthaták bela a projekt hezenog lapterűlet számításébe ár alábtáske

hattért aura,
200 küténmöttuző,
0-0 kategteelrtszálashatyfunteőral nem rendelkező nálló épület
— mígalára érnvékolövalstb edett marast, letövezent kertész.

 

 

a.



(— sekély sszegü (de minimis) tómogatás, vagy
(-  enezglahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támagatás jogcímen

ehető (igénybe, a fogelmek maximális támogatás intenzitása ós a teljes projaktre votített
maximális 5094-os támogatási Intenzítás tigvelembevétalával.

 

 

 

A pilvázó egy orolekt keratában több jogcímen is igényelhet támogatást, azzal a feltétellel, hogy a
"rojakt ezv-agyfailestásl/boruhárási tevékenysége csakis egyféle jogcimen számolható A helyi
mfrastrulttúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás jogcim kizárólag önéllóan, vagy a
csakály összegű támogatással kambinálva vehető Igénybe

 

éz egyes állami támogatási jogelmekhez kapcsolódó feltételeket és elvárásokat 3 6.6. fejezet
tartalmazza.
jelzett rámogatási intenzítások azzat a feltétele alkalmazhatók, ha a kedvezményezett a pályázat
benyújtásakor, velamint a Támogatási Szerződés hatálybalépésekor Is megfelel az adott vállalkozási
méretfeltöteleinek.

as
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6.3. A támogatásigénybevétele

Kincstár a támogatás összegének 5O7-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a kiírás.
5.6. pontja szerint szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő igazolását.
követő 30 napon belül A kedvezményezett köteles részbeszámolót henyújtani a. prolekt
megvalósulásának előrehaladásáról és a felhasznált forrásról. A részbeszámoló követelményei a
Támogatási Szerződésben kerülnek meghatározásra.
AA támozatási összeg fennmaradó része a részhesrámaló elfogadását követő 30. napon befül kerülhet.
folyósításra.
A második előleg folyósítására akkorkerüthet sor, ha.

a). aketlvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
B). a kedvezményezett elszámolt a korábban folyósított előleggel és a Kinestár a részbeszámolót.

elfogadta,
4. atámagatás nem került visszavonásra.

6.4. Az önerő mértéke, Formája, ig

 

Az önerő mértéke a meghatározott támogatási intenzítás szerint:
minimum 5086.

A ályázó önereje saját farrásból, hitelből és egyéb forrásból állhat. AZ államháztartás
álrendszerelből nyújtott egyéh támogatás nem számítható hele az egyéb forrásba. Reglonális
beruházási támogatás jogcímen nyújtott támogatis esetén a pályázónak az elszámolható
összköltségen helül igazolható módon lagalább 2556, minden állami forrástól mentes ünerővel kell
rendelkeznie.
Az önerő és azonbelül a szükséges mértékű, minden állami támogatástól mentes száját forrás teljes
sszege meglétének igazolására a  pályátó  nwilatkozátának és releváns. tartalmú
bankszámlakvonatának becsalolása szükségesa pályázat benyújtásakor, Amennyiben az önerő hitelt.
s tartalmaz, abban az esetben a pénzintézet által kiállított hitelígérvényt vagy nyilatkozatot Is
szükséges a pályázathoz csatolni. Ebben az esetben a Támogatási Szerződés megkötésének feltétete a
hitelszerződés benyújtása. Egyéb forrás igénybevétele esetén sz egyébforrás jellegének megfelelő
legzolás csatolása szükséges.

6.5 Az egyestamogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

AA pályázó a támogatással kápcsolálos okírálokat és dokumentumokat 3 támogatási döntés
meghozatala napjától számitott Liz évig megőrzi,

Támogatás csak akkar itélhető meg. ha a pályázó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt
írásban benyújtatta.
A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasználszámadatot 37 adók és illetékek
levonása előlti összegben kell figyelembe venni.
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Ha a támogatás nyújtása az uniós állami rámagatási szabályok értelmében sz Furópai Bizottság
előzetes jóváhagyásától flgg, a támogatás az Európal Bizottság jóváhagyó határozatának
meghozatalát követően üzethető k.

Támagatáshalmozádás
zones vagy részbenazonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
szthen halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy unlős forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európal Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb lámogatási intentitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, élamháztárlási vagy uniós forrásból származó állarni támogatással.
Aa egy projekthez igénybe vert összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszirozása
uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik — támogatási latanzltása vagy összege nem

johatja meg az Irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási
ntenzitást vagy támogatási összeget.

 

közzététel
Amennyiben egy adatt projekthez igénybe vett támogatások teljes támagatástartalma az ÁCSA
alapján meghaladja az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget az egyedi támogatás
vonatkozásában, a Támogatát közzétételi adatszolgáltatási kötelezettség terheli az Atr. 18/2-
18/0. §-at alapján.

Mern nyújtható támogatás
csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
azon pályázó részére, amely az Európai izottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
államitámogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett
eleget;
alyan feltétellel, amely az eurápai uniás jag megsértését eredményezi;

6.8. Az egyes támogatási kategórlákra vonatkozó speciálisszabályok.

8.61 Reglonáíis beruházási támogatás jagein

A regionális beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az ÁCSR I4L. fejezete és Ut.
fejezetének13. és 14. cikke, valamint a Fej, kez. rendelet 7. alcíme tartalmazza,
Támogatás az Atr. szerinti támogatott területeken nyújtható.

a



A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó regionális tőmogatási térkép szerint nagyvállalkozásaló
esetében a következő maximális támogatási latenitások alkalmazandók a közép-magyarország
régóban:

al Abony, Alsánémedi, Áborka Aszód, Bi
Dunaharaszti, Ecser, Érd, Formos, Felsőpakony, ialgagyörk, Galgahéviz, algámácsa, Göd, Gödöllő,
Gyál, Gyömrő, Halásztetek, Hávízgyörk, Iklad, Jászkarajenő, Kartal, Kiskunlacháza, Kisnémedi
Kkacsér,  Köröstetétlen, —Lórév, Maglód, Makád, Mikehuda, Monar, Nagykáta, Nagykőrös.
agytarcsa, Nyársapát, Ősz, Örkény, Bárel, Péteri, Püspökhatvan, Piispökszítágy, Rűekeve,
Szentmártankáta, Szlgetbecse, Szlgetszentniklás, Szódlíget, Tábarfolva, Táplóbkske, Táplógyöreve,
Táplóság, Táplószala, Táplószantmérton, Táplószőlős, Tatácszantgyósgy, Törtel, Tura, Újhartyán,
Újszítvás, üllő, váckisúlfahi, valkó, Vecsés, s Verseg településeken 2536.
tj Piliscsaba, Pilsjászfala talapűlásaken 2046.

 

Cegléd, csemő, Dalas, Domony, Dömsöd,

 

   
 

  

A tárnogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 ezőzaléknonttal, középvállalkozás esetén 10
százalékponttal növelhető, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés
hatálybalápésekoris megfelel 5z adott vállalkozási méret feltételeinek.
A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló
beruházásnak minősüljón.

-  Azinduló beruházás olyan, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházás,
amely

6 újlétesítménylétrehozását,
0 meglévőlétesítmény kapacitásának bővítését vagy

 

5 egy meglévőlétesítmény termékkínálatánaka létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy

5 egy meglévő tétesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eradmányezl; vagy

6 Abezárt, vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól
függetlenberuházó általi megvásárlása; a vállalkozásban lörlénő fésresedésszerzés
önmagában nam minősülinduló beruházásnak.

Az európai uniós és magyar jogszabályoknak való megfelelés és annak igazalása minden
esetben a pályázó leladata és felelőssége.

A beruházás megkezdésének napja
ej építési munka eselén az építési naplóba történő első bejegyzésvagy az építésre vonatkozó.
első visszavanhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
bj tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
baj a vállalkozás általi első,jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
hb) - a baalpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozósn megkötött, jogilag
kötelező érvényűnektekiatett szerződéslétrejöttének a napja,
b6)- a bajslpont szerinti megrendelés és a üb)alpont szerlati szerződés hiányában - a
beruházó által aláírássalIgazaátvételi nap az első beszerzelt gép, berendezés, anyag vagy
termékszállítását Igazoló ekmányan,
edíáresítmány felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

áz álhalánas Jagelmszabály a nagyvállalatok támogatását jetóll viszonyítási alapként, ugyanakkor Jelen
Pályázati kiírásban nagvállalatok nem, csat Is: És közénvállalkozásak nyújthatnak ba nályázatot.
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az al-j pontok közül több pont együttes megvalósutása esetén a legkorábbi időpont,
azal, hogy nem teklatendő a beruházás megkezdéséneka földterület megvásárlása, ha az nem
képezi a beruhózáselszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségénekfelmerülése.

    A támogatás akkor vehető Igénybe, ha a pályázó az elszámolható költségek legalább Z59-át saját
forróshót biztosítja, továltbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a
támogató számára bamutatja.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző két évben nem valósított
meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a pályázatának tárgyát képező induló beruházást
meg Kívánja valósítani és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat tárgyát képező induló
beruházás befejezését követően két 12) évig nem kerül sor áttelepítésre abba a létesítménybe,
amelyben a pályázat tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valásitanl.
Áttelepítésnek minősül, ha

- a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezettel egy vállatatosoportba tartozó beruházó
ázanos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európa Gazdasági
Térségről szóló, megállapodás (EGT megállapodási egyik szerződő felének terütetén
található létesítményből (eredeti létesmény) az ÉGT megállapodás egy máslk szerződő
felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a. támogatott
beruházásra sarkerül ftámogatatt létesítmény)"
az eredeti, valamnint a támogatott létasítményben előállított rarmék vagy nyújtott
szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztól
típus keresletét vagy igényeit elégíti ki,és
a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás
álamely at EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azanos vagy hasonló
tevékenység körében munkahelyekszünnek meg.

zen a Jogelmen a meglévő épületek fejlesztése — amennyiben a Hotelstars Unian egységes
szállaciai minősítési rendszer szerint nem éri el a minőségi ugráshoz szükséges szintet — nem
minősül induló baruházásnak, így ezen a jogcímen támogatás ilyen tipusú tevékenységre nem
nyújthat.

 

 

Az eszközök fejlesztése, csorája szinten tartó beruházásnak minősül, így nem felel meg az induló
beruházás fogalmi rendszerének, Így ezen a Jogcímen támogatás ilyen típusú tevékenységre nemm
nyújtható. Az 5.1.4. pot ezt kis zárja.
Épületek enerelahotékony működését Javító baniházások költségal csak abban az esetben
műnösülnek elszámolható költségeknek regionális támogatás esetén, amennyiben az alábbi
feltételek együttesen teljesülnek

- a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés:
- az energiahatékonyzághoz kapcsalúádó eszközök költsége a beruházás összköltségének

legfeljebb Z5396-át teszik ki.
a henuházó előzetes elemzés bemutatásával Ntelesen Igazolja, hogy az energlatermelési
kapacitás nem haladja meg a beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget,

 

üzvök baagytagálamman mb aláítató areredet ésa támogatott téteskényis



valamint áz előzetes elemzésből hitelt érdemlően kítnik, hogy a megtermelt energia
legfeljebb 2054-át értékesítk,

számolható költségek
4 beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immetertőlís javak költsége, melynek
sszege meghatározható

a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
2 immaterislis javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek fa

továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. $-a, 48. §-a és 51. 68
Szerintköltsége számolható al.

 

  
 

 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásospiaci áron kell figyelembe venni.

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
azokat kizárólag a támogatásbanrészesültlétesítményben használják fel,
azaz Sztv. előírásai szerintiterv szerinti értékcsökkenési leírás ali esik.

(- arakat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
azok kisés középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei közölt
szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották

Nem minősül alszámalható költségnek.
a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriátis javak költsége,
a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak
költsége, amelyre a beruházá, más társaság állami támogatást vett Igénybe,
az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz
helyzetben lévő,vagy csődeljárás, felsrámalás vagy kényszertörtási eljárás alatt álló gazdasági
társaságtól szerzett he,
a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
a társasági adóról és az osztalókadóról száló 1996. évi DOG törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
Személygépkocsi költsége.
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Nem nyújthi mogatás
acéiari tevékenységhez;
hajágyártási tevékenységhez:
szénipari tevékenységhez;
szinetikusszáápari tevékenységhez;
élleaszolgáhatáséri végzett fégi, tengeri, közti,vasúti és belvizi úton történő személy. vagy
áruszállíási szolgáltalás nyújtásához, vagy a kapcsoládá inírastruktúrához;
nergjatermelési energiaefosztási tevékenységhez és energetikai cálú infrastruktúra
lélrehazását szalgáló beruházáshoz;
szélessávú inírastnuktúra kiépítéséhez, kivéve a Fej, kez. rendelet 20. §-ában meghatározott
feltételekkel;
kutatási infrastruktúra fallesztéséhez, kivéve a Fej. kez. rendelet 19. §-ában meghatározott
feltételekkel;
azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 milló eurónak
megfelelő forintösszeg;

6.62 Kls- és közégvállatkozásoknok nyújtott beruházási támogatásra vanatkazó szabályok

AA Kis és középvéllalkozásnak nyújtott regionális beruházási támogatásra vonatkozó vészletes
szailyokat az ÁCSR Hl fejezetében és a II. fejezet 17. cikke, a fel. kez, rendelet 8. alcíme, valamint,
az Ar. szabályozza.
A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis és középvállalkozás induló
beruhózásához nyújtható,
Málkro- és kisvállalkozások esetén 209, középvállalkozás esetán 107. támogatási intenaltással
adható támogatás.

Elszámolható xöltségeka beruházás érdekében felmerültárgyi eszközök és immateriális
Javak költsége, melynek összege meghatározható

(0 atárgyi eszköznek az Saly. 17. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
6 ámmáteriális javak esetén a vagyoni értékű jozok és a szellemi termékek la

továbbiakban: támogatható immateriális javakSztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a
szerinti költsége számolható et.

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásospiaci áron kel figyelembe venn.
Az immateriálisjavak költsége elszámolható, ha

Azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használjákfel,
42.82 Sztv, előírássi szerinti terv szerinti értékcsökkenési leirás alá esik,
azokat szokásos piacifeltételek mellell, a vevőtőlfüggellen harmadik féltől vásárolják meg,
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azok legalább három évig a Kedvezményezett eszközei közöt szerepelnek és ahhoz a
Brojekthet kaptsolódnak, amelyhez a támagatást nyújtották.

em minősül elszórmolható költségnek:
a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és Immaterlélis javak költsége,
a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immaterlális javak
költsége, amelyre a beruházó, más társaság állarni témogatást vett igénybe,
az olyan tárgyi eszköz és lámogatható Wmmaleriális javak költsége, amelyeta beruházó nehéz
helyzetben lévő, vagy csüdeljárás, felszámolás vagy kényszertérlési eljárás alatt álló gazdasági
társaságtól szerzett be,
a pátvázat henyújtásának napia előtt felmerült költség, ráfordítás,
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI, törvény 4. 5 31/c. pontja szerinti
Személygépkocsi költsége.

6.62. Helyi fajrastruktára fejlesttésébes nyújtatt beruhétási támogatás
A hey Infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat
4z ÁCSA HI. fejezete és III felezetének 56, cikke, a Fej, kez, rendelet 23. alcíme, valamint az Atr.
Szabályozza
Halyi Infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez,
bővítéséhez vagy körszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az
teti és a fogyasztói környezet körszerűsltéséhezés ipari bázisok fejlesztéséhez.
A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immatertális Javak beruhózási
költsége számolható el
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyilt, átlátható és
megkülönböztetésmentes alapan kell a felhasználák rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáért felszámított vagy eladása! során meghatározott árnak szokásos piaci árnak keltlennie.
sz infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbizni csak nyilt,
tlásható és megkülönböztetés-mentes módon,a vonatkozó jogszabályak betartásával lehet.
A bámogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény
közötti különbséget.
A működési eredmény mérlékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, melyet a
pályázathoz szükséges csatolni (Üzleti terv. amely pontos kalkulációt tartalmaz a beruházás révén
várhatóan realízálható működési eredményről" melléket)

6.6.4. Csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabályok

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazonvállalkozás
részére a foly pénzügyi ávben, valamint az azt magelőző kát pánzügyi áv során a csekély összegű

 

a eladásra vonatkozó latátel az alkalmazott fogelm áttatános felhasználást szabálya. A jelen Kirásban
támogatott terület a fenntartási időszak végtdis nam adható el.
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támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200000 eurónak,
közőti kereskedalmi árufuvarozást ellonszolgáltotás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forlntösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EV bizottsági rendelet 3.
ik (818) bekezdéseit is. fAz átváltásnál ar Atr. 35. §-a alapján kell eljárni) Csekély összegll
tárnogatásnak menősül, amelyet kizárólag öz 1407/2013/EU bizoltsági rendelet, a Fej. kez. rendelet 4.
alcíme, valamint az Atr. szabályai alapján lehet nyújtani.
Füző és felvásádtás eselén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást figyelembe keli venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a.
megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó
felsté határt, A fúzidt vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt
követőenis jogszerű marad,
Ha egy vállalkozás két vagytöbb külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott
tsekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásbon réstesülő vállalkozásnak kell betudni,
amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehelőség, a csekély összegű támogatást saját tökéjük - a.
Szétválás ténylegesidőpontjában érvényes — könyv szerlnti értéke alaplán arányosan elkell osztani az
Új vállalkozások közöl. Az 1407/2043/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott eszkély összegű
támogatás az Eurápai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 105. elkkének az általános gazúasági
érdekű szolgákatást nyújtó vállalkozások számára nyüjtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/€U bizottsági rendeletnek(HL L 114., 20124.26., a.
0) megfelelően nyújtalt sekély összegű támogatással a 360/2042/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozkató. Az 1401/2013/EU bizottság rendelet szerint! csekély
sszgül támogatás más csekély összegű támogatásokról szölő rendeleteknek megfelelően nyújtott
tsekély összegű támogatással az 1407/2093/EU bizottsáai rendeter 3, cikkének (2) bekezdésében
eghatározott felső határig halmozhatá.
A csekély összegű kímogatás nem halmozható azonos rimogatható költságek vagy azonos
kockázattinanszírozási célú intéskedésvanankozásában nyújtott állami támagatással, amennyiben a
támogatások halmozása rüllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság
ítat elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vanatkozáan rögzített
maximális támogatási intentást vagy összeget,
A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk I1) bekezdésének
igvelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megáltapítására alkalmas
módon — nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújlolt esekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A Kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10. évaz meg kell
riznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutai. A.
sekély összegű támogatási jogcimen nyújtott támogatásokról az Európat Bizottság kérésére 20
munkanapon belől információt kelt szolgáltatni,

A kedvezményezett kijelenti, hogy - sz 1407/2013/ÉV bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
kivételével

—

a támogatást nem használja az 1407/2013/€V bizottsági rendelet 1. cikkének (11
bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célakra, továbbá — az 1407/2013/EV bizottsági
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rendelet 4. cikk (Z) bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgákalás
fejében történő végzáse céljából teherszállító jármű vásárlására.

52.1402/2013/EUbizottsági rendelet hatálya alól kizárt gazatoktevékenységek;

6) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozd, a hatászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott ámogatás;
ba mezőgazdasági termékekelsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások
támogatása, amennyiben:
a) a támogatás összege az elsődleges termelőktör beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
Torgalmazatt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
b] a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részlegestovábbadásátót függ;
) harmadik arszágokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
Támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez: értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmarülő egyéh folyó kiadásakhaz
közvetlenül kapcsoládó támogatás;
€) azlmport áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
1) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásfejében végző vállalkozásokszámára nyújtott
támogatás teherszállító járművek megvásárlására [2. cikk (2) bekezdés2. albekezdés],

 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-e) pantokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU
izottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végeztevékenységet az.
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csunán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre
tekintettel nyújtott támogatásokra kefi alkalmazni — feltéve, hogy a vímogatást nyújtó megfelelő
eszközökkel biztosítja — úgymint a tevékenységekszétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése.
(-, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az
407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

5.6 Az energiohatékonyságiintézkedéshez nyújtatt beruházási támogatásjagcímre vonatkazó
szabályak
Az energlahatékonysági Intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes
Szabályokat az ÁCSA HI. fejezete és HI. fejezetének28. cikke, a Fej ker. rendelet 17. alcíme, valamint
ar Atr. szabályozta.
avállalkozások energia- megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsoládó energiahatékonysági
öntézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás keretében a magasabb
energiahatékonyzági színt eléréséhez közvetlenüt kapcsolódó beruházási költség számolható el ar
alábbiak szerint;

- Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül. külön
beruházásként vagy egy már működő  léresítmény új; Jól. azonesítható
töbtietkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolhatá el.
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(Ha oz elszámolható költség a fentiek szeriat nem határozható meg, a támogatott beruházás
költségének és egy, a támogatás hiányában hitek érdemlően megvalósítható hasonló,
kevésbé környezetbarát beruházás költségéneka különbsége számolható el.

öz energjahatékonysáziintézkedéshez nyújtatt beruházási támogatás esetén a támogatási lntanzitás
nemhaladhatja mog az elszámolható költségek 305-át.

atámogatási intenzitás növethető
lkozás esetén 10 százalákponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal.

- a regionális támogatási térképen szereplő települések (Abony, Alzánémeti, Ánorka, Aszód,
Bag, Cegléd, Csemő, Dabas, Domany, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmas,
Felkőpakany, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöltő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek,
Hévizgyőrk, Iklad, Jászkarajenő, Kartal, Kkunlacháza, Kisnémedi, Kütsér, Köröstetélten,
Lórév, Maglód, Makád, Mikebuda, Monor, Magykáta, Nagykrös, Nazytarcsa, Nyársapát,
Órsa, Örkény, Pécel, Péteri, Pospökhatvan, Püspüksrilágy. Rádkeve, Szentmártonkáta,
Stigelbecse, Szigetszentmiklás, Táborfalva, Tápiábicske, Tápiógyörgve, Tápióság, Táplószele,
Téplőszentmáron, Táplószólős, Tatárszentgyűrgy. Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő,
Váckisújfalu, Valkó, Vecsés, Verseg, valamint filscsaba és Pllsyásztalú településeken)
esetében további 5 százalőkponttal.

 

Mer nyújtható energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás. már elfogadott,
e még nem hatályos unlós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

 



 

támogatás szempoatjábólelismerhető költségek
Fiszámolható költségek
A beruás

 

ís elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás
lárvagalhatá  tevékenységeihez kapcsolódnak, és szerepelnek a Pályázati Kíráshan rögzített
elszámolható költségek között

PályázatiKire keretében elsrámelkató költségtipuzok és helsű kortátsák
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A belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedesjegy
pontossággal történik.
A Pályázati Kiírás keretében 2 fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása az
műlyázat összeállítása, valamlat a projektmegvalósítás sarán kötelező.
A Pályázmtó Klícáskeretébena fenti tevékenységek kapcsán jellemzőenaz alábbi költségek
tervezhetők, illetvo számolhatók

 

Építési fótalakítást, bővítést, feltesztásí) költségek:
szálloda kapzcításhövítéséhez, meglővő szállodák, közös használatban lévő vendéglátó
égységek belsöépítészeti,fejlesztési, átalakítási, építési munkálatainak költséget;
meglévő szálloda tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolótó átalakítási,
fejlesztési, építési költségek
4 fejlesztéssel érimett épületek energiahatékony működését javító beruházás építési
kéltségel, beleértve a megújuló energia alkalmazását;
épület azhesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkdtatainak építési
költsége;
szálloda használatához közvetlenül kapcsolódó, telakhatáran belüli infrastrukturáis
fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakitásának építési költsége;
akadálymentesíkéshez kapcsolódóan felmerülő építási költségek; fenti építési
tevékenységekhez kapcsolódó bontási, területrendezési munkálatok költséget

eszközbeszerzés költségek eszközheszertések költségei (eszközönként 100.000,-6t egyedi netről
értékük

Szálloda kapzcitáskővítéséhez, meglévő száladák, közös használatban lévő vendéglátó
egységek fejlesztéséhez, álalakításához,  konyhatechnológia  hövitéséhez szükséges
eszközök költségei;
a fellesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javitó beruházásához
szükséges eszközökköltséget;
infokommunikátiós technológiai, ügyvitellfértékesítési rendszerek bevezetéséhez
köpcsolódó hardver eszközök beszerzésének költsége;
a szállodai bútorok beszerzésének támogatása, beleértve a beépítésre nem kerülő, de a
Vendégek mindennapi kányelmét szolgáló gépi eszközök (pl: hűtő, televizió), valamlat a
tematikus szolgáltatásokhoz kapcsolóció eszközök(bl.: kerékpár) beszerzését;
Sszállada bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
száoda használatához közvetlenül kapcsolódá, telekhatáron belüli inításírukturú
fejlesztésekhezkapcsolódó eszközbeszerzésköltséget;
akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei
Napelemesrendszerbeszerzésének költsége:

 

mumateriólis javak beszerzésének költséges
szoftver, vagyoni értékű jog, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben ezek a
fentiek szerint vásárolt eszköz üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

beruházás előkészítéshez, tervezéshez kapcsotádó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások
fefolytatásának költségel:

műszaki tervek [engedélyezési kíviteli és tendertervek, üzleti tert készítésének köllsége;

az



tájékoztatáshoz, nyilvánasság biztosításához kapcsolódó költségek:
tájékoztató tábla költsége(az Sztv. tárgyi eszköz szerloti bekerülési értéken számolható el.h

jú
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a elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok
A elszárnolható költséget szokásos piaci áron kell ügyelembe venni abban az esetben Is, ha az a.
Kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszanyhan lévti személy között a szokásos pici ártól
eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Amennyiben a kedvezményerettnek - külön jagszahály szerint — a támagatással megvalósuló
beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás
szempontjából nem elszámolható kéltségnek minősül,

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

74. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül
lhtto:ffvwsallamkinestar pov.hu), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek
satolásával ffeltöltésévelj, valamintaz elektranikus felületröl kinyomtatott és atáirt nyilatkozatnak a
Kincstár részére postai vagy személyes úton határidáben történő eljuttatásával történik.
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázának az elektránikus felülel megnyitását
követően regjeztrála kal, és a regisztráció során kapott azonatiító és jelszó atpján be kell
jelentkeznie az elektranikus kitöltő felőletre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a.
Káírás megjelenését követő 30. nap elteltévellehet. A pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni
áz elektronikus adatlapotés feltálléni a szükséges mellékleteket,

Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a
bályázó által alálrmi és azt beszkennelve, FDE-formátumban az elektronikus felületre teltbitent, az
ölóírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértervényes slánlott küldeményként
Postói úton megküldeni vagy szérnélyesen benyújtani a Kineslér Budapesti és Pest Megyei
Igazgalóság Állampénztéri Irodójó 11139 Budapest, Váci út 71.) részére.

amennyibena pályázó a pályázati Adárlap ktöltését és a mellékletekfeltölkését befejezte, szükséges
at végtegesílenie. (A Pályázati Adatlap véglegesését követően nincs lehetőség az adstok
megváltoztatására]

A kélyázati adatlap lezárásának és hanyújtásának határideje:
4 nwilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltéslezárása (beleértve a szükséges mellékletek

feltöltését istlegkésőbb a pályázati kítöltő felület megnyitását követő 30. nap 24100 ára;
9 nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap

240Rdra;
4 vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus

adatlap lezárását követő munkanapona Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Áltamménztári irodáján hétfőtől csütörtökig 5:00-15:30-g és pénteken 8:00-13:20-£.

A fenli határidák elmulasztása jogvesztő.



7.2. pályázat benyújtásához szúkságas dokumentumok
 Dokumantum magnavazása tape eeronika

alapon) san, PDE
1 fán

vádé[79
TTAztékkamvedezzten ciőállan, ezőAdatlap, 2 1

TT Kátrázó által aláír, Pályázati Kürósszerinti Nyilatkozat x x
Körelező mellőláetek
17 Atéthiróság fia kiállt, vagy clgjegyző ral Filzlezített a zégjagyzéktől
D  lekértsD napnál nem régebbi cégtörténet
fa A pöházó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek Ügyvéd agykarnarai jaatanáesos álal ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 50.

napnál nem régebbl aiáirás miarája vagy az aláírás minta ködjegreő által
itztesített másolati.

TET Abban oz esetben, ha az AÍTÁS mamta a pályázat BEnyÜJtESÉTŐK SZÁTTKOIT 30
napnál régebbi, de 90 napnál korábbi. A pólrózó a pályázat benrújtását
megelőző 30 nagmál aim régebbi nyilatkozáló, hogy a Kedvezményezett
nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvédi vagy kamarai x
Jagtanácsos által ellenjegyzem vagy közjegyző által Mieleskett aláírás
mintájában változás nem kévetkezett be. I

 

 

 

 

  
 

ÍRT tövánagyar öve beszárrtá az úlataG TEzGAATlet Erő ] 7
4) Nemzmti Tuisztákai Adotszolgátaró Központ TNTANT regisztrációról szóló .

ásemaigyzolás bemutatása
TA ályázat bezdását megetőrő úioiső Tezőrt Üzleti ében a HAV-7ak

kötelezően megküldemdő  bevaltiz stotisztömi és megváltozott
numkaltépességi munkavállalói fétszámat tartalmazó aidata vagy belső
munkaügyinyilvántartása cégszerű alkírássa titelestve
Ántátbatásági nyilatkozat, arra vonaikozósa, hogy a pilyozó a nemzet
vagyonról szóló ZO11. évi OXEMI. törvény 2.6 1] bekezdés 1. ponja szerinű ax
látható szervezetnek mindsül.

TT Résztetestervezői körtséghecsén,mély anislmácaA: T
az előkészktésre sanatkozóae pályázó fésttetes árbessléselü, vagykamara díjszabás, vagy hatósági díiszatés;.
az építésre, kivitelezésre vonatkozóan építési beruházásra vonatkozóan

kétoszlapos, amfagdlj bontási tervezői költségvetés, amelynek
alátámasztására árajánlat s csatolható - amennyben az épleésl
tevékenység az 54. fejezetbenjelzett több tevékenységtiust is magában
foglal, úgy a tervezői költségbecsiésben bontani szükséges az önállóan
támozatható tevékenységre, iletve az egyes nállóan nem témegatható
terékenységelemetre vonatkozó tételeket, ]

9 fé önerű rendelkezésre állásáról szóló, cágasrú aláírásszi ellított üj
nyilatkozat, mely a szúkságes mérték önerőt összegszerűen tartalmazza,
és amelyhez a pályázas beadását megelőző hánap 1-Jét kövevően Kálítost
bankszámlakivanaot, hitelfelvétel esetén. hiseligérvényt, egyé. forrás
setén az egyéb forrás jellegének megfelelő wgazolást csatoltak

TM Ja pálrázái tulajdont alátámasztó, a száladatejtesítéssei MENT
ingattantok] a pálvázat benyújtását megelőző 30 nzgnál nem régelite a
TAKARNÉT rendszerből lekérdezett tulajdoni lapiatő,

11 cégszerű előírással ellátott, kültériés beltéri fatókat gyaréat tartalmazó
megfelelő minőségű fotádokumentádió a fejesztésset érintett épületról, 2. x
rinti épületrészek pontos megnevezésével, a jelenlegi, iletve tervezett ]
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Tamkó iletve ar Athoskapcsolásfejesttés kerárával, etve új beépítés
esenén a fejtesztésre Kielölt telekről, amelyén látható a tervezett Épület

 

1

Tr

ihelvezése, kapcsolata 2 környezetével.
A pályázatban megjalölt tevékenység megközdősűber mÜKTÉRESToEerő
építési engedély vagy az építésügyi hatósás Igazolás az engadályazási
eljárás megindításáról fEngedélvkáleles besvatkozás esetén
 Tervezől jogosusággal rendelkező lervező álta Külítot Terverői
mlatkazat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély.
[a a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött jl
szaki Ióírág, műszöki bervák, látesímányiazyzék, helyszinrajesk
tátvámytervek: műszaki leírás, a műszaki megvalósítás ütemterve
éngegélyköteles feflesztéseknél engedélyezési tars kíítal tarvak tha
rendelkezésre állnak), külkösbelkő látványransok.
A Helyt Építési Szabályzat fejlesztendő ingatlanra vanatkoző bezoralázát
látámasztó fejezetének a pályázó cégszerű aláírásával Mitelesített

 

 

 

 

zeti terv, amely portas FalkalánőlTartalmaz 2 szálisda zsmsítetés
févén várhatóan realizálható működési eredményül, .
Szálloda üzemeketésére vonatkozó érvényes működési engedély x

pdorális mellékletek

 

Rehakilítációs szakmérnök milalkazsts arról hagy 27 simdályerentesítés
tem indokol releváns esztbenkötelező
 nertetiksi tanisítvány a megújításra kerülő épületről releváns esetben
kövelezől
Tarvezői kölságdbecsiást alátámasztó az építési berházísza vonatkozó
kívitalerői árajánlat és eszközbeszerzésre vonatkozó árajánlatok, minden
bruttó 045 milió Fo meghaladó beszetezési értékhatár feletszzköz
esetén (min. 3 ab,

  

 
 Terekhatáron bejön. KÖMÓTOÍSENAT esetén az ime közműnek

kezelőinek, fenntartónak előzetes hozzájáruló nyilatkozata (releváns
esetben kötelező)
A beszerzendő eszközökrevonatkozó tátalög Tt, amely § dörsbazáry
egjelblése mellett összesogtan taralmátza atoköt a tételeket, amely
szkazök műszaki pataméterel és bekeddlési értéke megegyetnek. freleviné.
ésetben - szaz ha a pályázat tartalmaz eszközbeszerzést kötelező)
 

 

Tulajdanos nyrlatkozat aztzk kapcsolatban, hagy a szásaüromeltatósát
a: hulajdonas végzizfogja vágezal. eleváns esetben kötelező)
remeltetési szerződés a tulajdonos ós a szálloda tnamaltetője között
[releváns egetnen kötölező)
Matelstars minősítést igazol Üokumentum. Televáne ezetben — 313T
  

amennyibenmár rendelkezésre áll, akkor kötelezől
A Pályázó nyilatkozata, hogy a fejlesztés eredményeként a projekt
befejezését vállaja az MSZÉSZ - HSU Wellnese minőeítés megszorzását
 Ta A pályázó nyilatkozata, hogy a fellesztés eredményeként a projekt

hefelszőséjg vállalja az MSZÉSZ - HSU családbarát minőstés
megszerzését.
 Tulajdonasi  ozzójárűő  nyilmtkszat a pályázat benyűjtázthoz,amennyiben az üzemeltető pályázik. (releváns esetben kövelező)
 x zemetttői hozzájáruló nyilatkozat a málvázat  banyűjtásáhor

mennyiben az tulajdonos pályárik. [rokaván; esetben kötetezől
 7  

A Magyar Szállodaszövetség által készített előminősítés. (releváns EsETDEN
kötelező
Előzetes elemzés arról, hogy az Energtatermelésr kapsekás nem halsajémeg a beruházás működtetéséhez szükséges mennységet, Továbbá
dmelyből hitelt érdemlően kitünik, hogy a megtermelt energia fezfelebbe
205-át étékeeíük, [releváns esetben köleteső
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TE fe mimimlámozatás eseténa pátyáró nyilatkozata. Togy a Tölyő
Bénzügyi évben és az azt megelőző két vénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olvan vállalkozások, amelyekkel a
Kedvezményezetl az 1407/2013/EG bizotlsági rendelet 2. cikk IZ] a
bekezdése alapján egy És ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon mely csekély összegű támogatástokjban
részesültek.
ezionáis beruházási támogatás esetén nyiatkozot arról, hogy 2
ályázat, benyújtását megelőző két évben nem valásítotl meg
áltetepítést abba a létesííménybe,amelyben a pályázatának tárgyát.
képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázat tárgyát képező induló beruházás
befejezésés követően két (2) évig nem kerül sor áttelepítésre abba a
létesítménybe, amelyben a pályázat tárgyát képező induló
beruházást meg kivánja valósítani.

 

73. A pályázat befogadása

A benyújtott pályázatok érkeztetéséről, iktatásáról és nyilvántartásba vételéről a. Kincstár
gondoskodik.
kincstár a pályázatok befogadása során az ásr, 70, § f2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja,
hagy

a pályázat a Pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
B az igényett költségvelési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető

értéket, ús a támogatási arány nem haladja meg a Pályázati Kírásban meghatározott
maximőlis támogatási Intenaltást;

€) a pályázó a Pátyázoti Küróshan meghatározottlehetségespályázói körbetartozik.

Ha a pályázat a fenti szempantok valamelyikének nam felel meg, az érdemi viz
elutasításra kerül.

at, nélküli 

AKinestár a pályázatokról a benyújtást követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatat bocsát ki vagy a
mályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia
Kel az elutasítás indokát ésa kifogás benyújtásánaklehetőségétés módját.

§.A PÁLYÁZATELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPORTIAT

8.1. A pályázat formal értékelése

A befogadott pályázatok formal értékelését s Kincstár végzi a pályázat benyújtását követő 15.
munkanaponbeül.
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok
hiánypótlás útján klavithatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiányótlására.
A Kincstár, amennyiben az szükséges a formai értékelés keretében hiánypótlásrahívja fet a pályázót a.
Hibák és hiányosságok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai értékeléshez
kapcsolődóen a felszólítás kézhezvételétől szárított § napon belül van lehetőség. A hisnypótlós

 

a

 



ladítartama a ályázat értékelési natáridejébe nem tartozik bele. A hiányoóllás csak a Kinestár által,
azalábkiakban jelzett szempontokra vonatkozhat.
Hiánypótlásra kell felhieni a pályázót, smenayiben

4 memesatolta valamennyi szükséges mellékletet,
0 a Pályázat Adanlapjánok valamely rovata nem a Pályázati Kiírásnak megfelelőenlett kitöltve,
4 apélyéző nem ad rilnden kérdésre hiánytalanul választ,
4 aNyilatkozatot nem a Pályázati Kirásnak megfelelő tartalammal nyújtotta be.

Ha a pályázó a Niánypőtlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesít, a Kincstár értesíti
a pályázót az Áe. 70.5 (3] bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázatelutssításítól.

EZ A pályázat tartalmi értékelése

A hefagadott és formai szempantkól megfelelő pályázatok tartalmi értéketése a Pályázati kiírásban
meghatározott szakmai értékelési szempontokszerint, pontozással történik.
A törtalmi értékelési szampontok a. következők; 

 17 AGAZDÁLKODŰ SZERVEZET
TELTESÍTMÉNYE

Bőven
 3 műkörtés időtartama CTlezárriett mél keveszbbrT port

ezárt, teljes özdeti év: 2 pont.
5-5 lezár, eljes ületi év:3 pon
-5-nél több lezárt teljes úzlett év: 4 mont
 BT Üzemi eregmény szám

Ülvhokó lezárt év üzemű
uzletib eredmény utolsó
lezárt év kamatráfordítás] /
ktölkó lezárt év
mérleetőésszeet 100

AZOK ésaalatt pont

ÖDérnát magasabb: 2 pont.

Szpont

 TT ABERUHÁZÁS
KÖRNYEZETE,
INDOKOLTSÁGA
 TA feltesztés térsegénet

azdaság],  turiszttkat
Tellemzői

a sálvázó megfelelő résdetesesséere bemutatja 5
felesztés gazdasági környezeté, a fejlesztéssel érin
térség tunsztkal trendjelt, a tufisztikal keresletkdnálat
alakulását, a versenytársak tevékenységét A
rendelkezésre álló statisztikai és egyéb információk
jáldtámaszújób e tervezett fejlesztés szükségességét
tápot

Gapont

 

 
 

ésüetesz bemutatásra
kerül a szálloda iránti
turisztikai kereslet fielenlegi
forgalma, kihasználttágap 5
rendelkezésre áló
statisztikai és úadeti
infomácók, alapján, Metve
beruházást indokolttátévő

igények és körülmények. 
A szánoga Torgalmánák, Hingsználtsázánok, 57 Álagszan
eltokött vendégéjszakák számának iletve vendégkörének
fésztetes bemutatása (lehetőség szerint több év adatab
alapján) 0-2part

fejfesztés ndokkalhak részletes bemutatása, amennyiben
tendelkezéste ál vendég vélemények, azrób értékelések

(lel vendégértéketések utarásközvetítői oldalakon stb
bemutatásával D.2 pont

  
Gapont
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TK Tefeszássel érintet [A pályázatban bemutatott és a rendelkezésre ál együt BE pont
térségben tölámaló információk alanján a szálloda földralzi közebségéber130.
tursztikal vonzerdk, (40. llométeres közti elérés) jelentősebb. tunisztikat
attrakciók vonzerő, atirakcló található, amely az adott fejlesztése

Síkeresstgéhez hozzájárulhat, 0pont
YT tetett várt) A pálvázatban foglalt információk alapján a fejlesztés  0- pet

Közvetem és közvetett  hozrájánul a helyi, lérségi gazdaság támogatásáhot: a
táeggétleplléshete helyeárzég  eektákerák és épeit terméket

beszerzéséhez, értékesítéséhez, a közvetlen térség
természe, égítészeti, történelmi értékeinek (különös
tektütettel a Pest mogjól Értéktárra  vanatkarés],
Kulturális nagvományalnak bemutatásához. 1-4 pont

d fEgvitműköés a térség [A nályázatban bemutatásra kerul hagy TEVEZEET [67 pont
egyéb ruriaztókai szoroplőtvel fejlesztés kapcsolódik a sérségben már meglévő turisztikai

szolgáltatásokhaz, a projektgazda együttműködik a térség
más turisztikai / agyébszeevezetekel, vállalkozászíval, az
együtsműködések biztosítják a culsztlkal kínálat
kampiesítázát legyüttműködésenként 1-4 pont), 02 mont

5 ABERUNÁZÁSKÖZVETEN 0 pomt esetén a pűlvözmt az értékelés egyéb 027
GAZDASÁGI HATÁSAL aniszámatál föggetlenítelutasításra került FontÖZLETLTERVE, ;

aj áfeltesztéscélesaportl [A célciaportok jól definiáltak, a tervezett szolgáltatások, (0-3 pont
tevékenységek a céksöportok igényeivel össhandbta
kerultek alakításra, 8-8 pon.

BETA pályázat keretében [A pályázatban részletesen bemutatásra Tarüt ogy az 58 pant
fejtesztésre kerükő szállodai infrozárulkturális fejlesztés eredményeképeen. milyen úl
szolgáltatások letve milyen etéknvelt (minőségében, kagachásában

Töbilat értéket hordozól szolgáltatásokat nyújr szálloda,
da pályátat értékelésénél tegfeljebb négy szolgáltatás
ehető figyelembe. A pályázó a fekorolt
szalgáltatásankánr 1-1 pontot, a hozzó tartozó műszaki ése
ndőségbizosílási hállár bemulalásáért tövébbi 1-1
bontat kaphat.! 0-§ naot

9 A vervezett fejesztás hatása A pélvázatban reálkan bemutatásra Kerül a Tejtesztés [ 68 pont
a szálloda pozkív hatása szálloda forgalmára és árbevételére az
endézfagalmára, ám öztterevök izoint;
árbevétetére vagy
költséghatékonyságára a fejlesztés hatása a vendég forgalomra

vendégforgalom növekedésre, és a kapzitős
knosztálságára 6-2 pant

— a fejlesztés hatása a szálla
költiégtatékonyságára 0-2 pont
az ártzcvátel/ latva árbevétel növekmény[iletve

L AEVPARHB-2 pont
ap jüneeterv a üdetrv a sesédlelven Tegfalt tartalmi elemeknek 54 port

megfelelően került kidolgozásra. A pályázathoz melléket
leti terben bemutatásra kerül az új. sagy melt
minőségű szolgáhaások, bűlített kapacitások

[Lkíhasznátását megalapozó marketinz teme és piaci
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TT FerTnT TTÉGEE TA ölan sezatónT TAKE 171 TET TAT
toleátatásarak tére, ds. szávaralg, mitől. magasatÍ vart
entreÉr metfelelen a koteles ntos minéatés )
toáryeak Erek ktvetéven
€ A válvzat beásákar Iezlább a.amindstésel

fenekeszéle elertenándákése nem válok,tiacsszlgáksástákdtelajavutaks agon,
1 A ákat besdísakor minket mér rendelkező

srítogn lala hogy a Jelenlegi mintstésén jat at
téneálemtáperaralá portarcán mnájtésse nem rendeket, szálatVélelehogy at-ál magasabb mindent szeren:
pertA pálezat hezdásalar legdátb 37-es minástéset
fendekező szála jelenlegminéátése nem ának,
tzakoszelákatás Tekénete javlrak Zpont2 AL ep minőéháttei nam retdelksző, szálatálat tegyarmástésstgrcZ evetCA Teleséés áredményeként, ante minűtése

mem mmetán a pályázat am dtökelős. agyát
ontsa flggetentteka

Tátra] 7 ezáltal sogékeezztt EztET7 97177bet sema) pályázó válla EZÉS. HÉV esláétamit miét! pontölelem) megererésátagy mártandálkenk sark 2 ort
Metnets temeti stlyáletágjeteés alán a
vévző válalja, MISZÉSZ a. 16, valna minöstésJI megetemmsátvagymér rendeltek eme Lort

Tan BETUTTÁZÁS a pere mat 2 párt ae rteáe egyén menszásztó eekörrsésmaróronrákan, [ferdeetszátáte tettTésznorMENAATSZÁE
TT] A termeset tjemtés 3t Berstztára Teri 7 Küldtem Tázet T5TEST zart

tátémmetését eltámasztó tevékenysátek tölvémmetésévekacsalábon a elad érfozászánttok átakozá sojetátokalálkámsnva
fizgetenajártat: 8 pont
független zjáiattZ pont
1 ipgetlenzlántát: pont

TTÍA emezt Es] ti esssett a eiESTÉT a ér[datakátvágreésében  áréréot toladlásáhon valóban. stűteéves, berihárásetemeke] nertkölzégrétdek miokamsága. áíváamogeaáston, A körtégeret nem sitemető kütségeetéssel 3) indezelalan múdon oyan műszln artalamralmalrek a
eaöniátoktal Hl berihánás elmámolható kötvénet Kézöt, siemevelbektztana gyen, megeléetántk, stort, KÉSÉhbI ütemtet ik

mmegatósttetó, agy jelen beruházásban tümétetezett
kárpzeitás létrejöttét. ertdményemé. Améniiben a]  



TDK BERUHATÁSSZIMERGIÁTA
MÁS FENLESZTÉSEKKEL
önben résztől az
értékelés során maa
bátvázat, amely kapcsolódik
2 fejlesztéssel frimelt
belszln térségében. olyan
már megvalásalt turiszalkai
fejlesznáshez, amelyet akár a.
bálvázó akár más
brajoktgazda  Cltami,
önkormányzzi, magin,

ályázat BE mill FERŐ magzatENEK EztHÖTT
tartalmas, n szükséges árajánlatokrándelkezéste álíak.
inden költságtétel ndakokt és a tervezői költségvetéssel
sszhantban van: ápont
kökségtételek mindegyike ladakolt, ás tább, mint 50t6-á
szamaban van tervezői költségvetéssel: 1 pont
A köleségtételek mindegyike indokok, de kevesebb, mint
Sú86a vam öszzhonaban tervezői költségvetészet 2 vant
A kölégtételek tözbsége indokol, de § lélelek döntő
ésében esen gsszhangban a tervezői
táltságvetéssek 1 pant
Aköhégtételek ram indokaltoks 0 pont ]

   
emutatásra korülnek a fejlesztéssel érintett települösen
tok a legalább támogatól dövéssel rendelkező turiszúki nt
felesztések, melyek hatását 6 tervezem beruházás
telerösíi, és amelyeket vagy a pályázó vagy más állami,
nkormányzati, magán, egyhári) prajektgada hatti vagy
niós forrásból, vagy saját erőkölvalásított meg.
egy kapcsolásélezártfmegvítózítanaólejlöeatés: 1 pont.
több kapcsoládöflezártfmegvatósítandó fejlesztés: 2 pont. 

a BERUHÁZÁS [o pon esetén a pülvárat ar ertéhetér agyán] 0/27AELŐKÉSZÍTETTSÉGE Mentszármaitól függetlenül elvtasításta keriül pont
 A Teezítés jogi és műszalk

szempontból ís előköszfet,
egvalásíthatáságánat
előre látható akadálya nincs.
rendezett
üladormászanyak,
engedöívek, szoláltatói és
erálelezői ajánlok,
génytelemérések, stb.

7 A arnunázás pénzÜGYI ÉS
MŰSZAKI TARTALMA,
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 

agerÉpítési engedélrel rendelkezik; ar engedély a) 97274
mályázöthozcsstolásta került. vagy tervezői nyilatkozattal ment
féndelkozik aról hagy 2 tevékenység. nem
engedélyketeles, csatolásra került: a pont.
A jagarön Építesi engedély kiadása íránli kérelem
csatolásra kerüle: 2pant.
Semegerős ésítési enacdély, sem az arak kinds íráti
kérelem, sam vérvezől myilatkozalnem karülvcfatalásrá: 0.
ment
amennyiben a pályózot pozítis elbírákása utón kerül,
agy a pályázó valórtam ayílatrozatat tett és ezzel
megtévesztette a mólyázat abaréshazó testületét a
támogató döntés esetén is Mzárhatőut vála
tömogatástót
0 pont csatán a pálrázát ar drtókálés agyib DS
ontazármakól függetlenül elütseítáara kerül 

 d Fályázati dokumenrácő (A pályázóGmirdgramanbemutatja a Beruházás) 024pant
lapján a becuházár
megvalósítása során röl

megvalósítására elkéezítert .műgtaki éz pénzügyi
ütemtervét, mely redisan mutatia a beruházás lépéseit: 6.

as



 

 

 

 

 

€ Jarmszés
FAEDMÉNYEINEK
FENNTARTÁSA

90 ABERUHÁZÁSKOTKÁZA
 A felesztési e

bemusacásában a
mórtegel, hagy mi
kackázatt
veszélyeztetk
megvalósulását, e
intézkedéseket t
odkázatok mérsék
 10 EELYEGYENLŐSÉGT

SZEMPONTOK
 Kazdülymentesítés,

tsélvagyenlőség  pályázó a tervezettfejezításettel
kadálymentesítést Is megvalósítvagyaz akadálymemtestentség alábbi tér

Teljeskörű akadálymentesítése
Szabában, és kialakított akadó.
parkoló és az épületbe való be.
akadálymentesítése: 4 sont— Akadálymmentes parkaió kialak
való bejutás akadátymenisstte

— Mem valósít meg akadálymentk
rendelkek ivennet:a pont
  71 TA GERUHÁZÁS KÖRNYEZET 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

  

TEMNTARTHATÓSÁGA
GTA kövítetező kiválasztása 6] 9 nneő kirássztásánól alkalmazott 4 pon

zépítési tevékenység során) fanmarthatásági szempontok bemutatást;
alkalmazott § A mályázó részletesen bemutatj a beruházás
környezettudatos kivékelezőjének Kíválasztása során. milen
megoldások fennlathátásági szempantatalkalmaz. 2 pant

9 Apályázó csak vázlatosan mutatja be asc, hogy a.
beruházás kivítelezőjének kiválasztása során
milyen Tenntarthatósági szempontot alkalmaz. 1
font4 A pályázó nem alkalmaz a. köválasztásnál
Fanntarthatóságiszemgontokat, vagy a pölvázat.
mm lartalman arró vánatkozó információkat: 0.
montB A Kiűtelezés során alkalmazott fenntarthatóság! [

imtéskedések bemutatása:
a Mmálvázórészletesen bertulalja kivlelérés sorin

milyen mádon biztosítja az építése Ifejlesztásit
tévékemség során a könvezetterhelés
sölkkentését, a keletkező hultagák, megfelelő
kezelését. 2 pont

4 A pálvásó csak vázlatosan mutatja be, hogy a
ketátelezés során milyen módon biztosíga az
énítési fejlesztést tevékenység során a
Kemyezetterhelés csökkentését, a keletkető
uetadók megfelelő közelését. 1 pant

402 Ka dpílés, fejlesztési vékenység. ssrán
alkalmazott kövezett fennterthatáságot
Szolgáló megokötsok  bemulatása hiányzik a
gálvázadokamentágóbó:0pont

BI A Tellesztéssei tevékenység - megfeleő részletezeetséggel és megalapozottsága! 2 pont
hasszú távú flagalább 8) bemutatásra kerül a tervezert beruházás kömyezeti

53) műkédtetése ds fenntarthatásága [l.: a tervezett beruházás nem okozza
fenntartása érdekében) a zéld területek csökkenését, vagy alacsony CDZ
alkalmazott technikás, kibocsátású technológiák, vagy megüjuló  enermikat

alkalmaz beruházás]: 2 pont
4 Hearamabikásfehélei JA pályázó vállalja hogy 3 fejlett zarán ar 8/T pont

felektramokiítás előmozdítása érdekében 2 d 2 Hállásas
felekiromos autó gyorstáltő pontkialakítását Gegalább 1 db
2 Hállásos elektramos Mn gyarstöltő pont nem
[akadálymentes parkelőelyhez kerül kialakításrak 0-4 pont

42 TERÜLET MEGYEMÍTŐBÉS 077
ÉSVERSENYKÉPESSÉG ont
Kormány 250/2014. a beruhácás úzzza
26.) kedvezményezett fönt Járások besorolásáról szólók
tendelene alapján a
berunázás kedvezményezett
vagy reziomális szempontból
kedvezményezett járásban,
vagy a Kormány 105/2015.
ÚN. 23) a kegvenményézem
Települések besorolásáról és

Úzb kedvezményezett vagy regonális  szempontkól
kedvezményezett járásban valósul mez szobi, Ceglédi,
iagykörösl, nagykátal, Dabasl, Aszódi, Ráckevei órási
2pom
bi Dunakanyar kieanele rurtsatikal fejlesztési térség Pest
megyéhez tortazó településein valósul meg Göd
molydamásd,  ipolytőlgjes Kemenes, Márianosztra,
Nagyeörasöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, száglíget, Tész,
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a besorolás Vác Vámosmikola, Verőce, Zebezény települések
feltételrendszerárólszóló kivételével:a pont
rendelete elepján besorolt
településen vagy Pezt
megye kiemelt fejlesztési
övetetében a Ferihegú
Gazdtsági Övezetterületén
valásul meg vagy 400 tő
alatt településen valósul, d)öudanest Agglomeráció területén valósul meg pont.
mag

ja Ferihegyi Gszdasági Övezet településeinek
alamtelyikén válózol még [ákánémedk naban:
Dunaharaszti Ecser, Felköpakany; Gyál: Gyömrő: Maglódi
Monor; Nagytatcsa; csa; Pécel; Péteri; Újhartyára ülé;
ecsésk:4 pont

(e) 5DOD fő alatti népességgel rendelkező települések 2.
hant
Az értékelési szempontra mandmum a pont adható,

 

    
    

 

 

 13 SERUHÁZÁS 0 pont esetén pályázat az ámáketés egyéb [3/1/2/5LESZKEDÉSE A) montszámattól függetlenül elutasításra került A pom
TERÜLETFEESZTÉSI
FROGRAMHOZ
4 heruházás elősegt a est A pályázó bemutatja, nagy a baruháták a Pest Megyei
Megyei Területfejjosztési (Tarületfejlesztési Frogram, gazdaságfejlesztém cljathoz ,75 pont
Program megvalóskásáty milyen módonjárul hozzá feltorali területeken;
bazzálárul a területi
kiegyenütögáshoz, a megye) Turizmus, mint stratézjat ágazat felesztése (6241 1
versenyképességének Pont
tartásához ardasági tárrazágok enerelaharótonysági boniházásai

Mréct1 pont 
vállalkozások, fogjalkoztatásánek ösztönzése [OL] 1

/ csatidbarát Pest megye fTt45.aj pánt
Bzzzen 10 

Memtámogatható a beruházás, ha az értékelés során a 3., a 3d., a 4, a 6, 7. ésvagy a 12.
értékelési szempontra 0 pontot kap, és/vagy nem éri el a támogathatósáei feltételként elvárt
minimális 50 pontot, és/vagy nem tesz legalább egy kötelezően vállalandó indikátoresetében
célértélesállatást.
Atattalmiértékelést Pest Megye Önkormányzata és a Fi közösen végi.
indokolt esetben lehetőség van a tartarni értékelés szakaszában tisztátó kérdés feltevésére az
értékelök részéről a pályázó felé. A tisztázó kérdés megválaszolására egyszer, a tartalmi értékeléshez
kamesolódóan a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. Amennyiben a
bályázó a felszólításra határidőben em válaszol, a pályázat a rendelkezésre álló adatok alapján
elbírálásra vagy elutasításra kerül.
Amennyibena pélyázó valóllan nyilátkozálot tett és ezzel megtévesztette a pályázat döntéshozó
testületét, úgy nyertessége eseténis kizárható a pályázat megvalósításából.
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4-3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje

A tartalmi szempontból érlékeit pályázatok elbírálását a Támogató által össrehívott Döntése
előkészítő Bizottság (a továbbiakban: DEB) végti a larlalmi értékelésen átesett pályáratoksorrendjét.
megállapító dántési javaslat alapján, melyben a sorba rendezés az egyes vályázalok PM ás Fest
Megye Önkörm ányzata által végzett értékeléséből képzett átlagpantjaiszerint történik.
ADEB tagjat:

(— ataterületfejtesztésstratégiatervezéséért felelős szakterületének egy delegáltja,
-  aptáállamháztartás szabályozásáért felelős szakterületének egy delegáltja,
— tnmováciás és Technológiai Minisztériumavezető miniszter egy delegáltja
- a Pestmegye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos delegáltja,
- Best Megye Önkormányzata egy delegáltja,
-  akinestár egy delegáltja,
(— a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok kanrdinációjáért felelős

miniszteri biztos egy delegáltja.
AA befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléküstára
kerüléséről a pánzügyminiszter (a továbbiakban: Miniszter) dönt, a DEB javaslata alapján.

miniszter döntése támogotó, amennyiben
1. a pályázat megfeleit jogszabályban és a pályázati kirásban előírtfeltételeknek;
2. az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesltéséből

adöddan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre;
2. aDEG a pályázatot támogatásra javasolta.

Amennyiben a DÉB indokolt döntési javaslatában valamely elszámolható költségtétel csökkenbése
vagy elhagyása szerepel, a Miniszter döntése a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest
csökkentett mértékű támogatás megítélésére is irányulhat.
Amennyibena pályázat farmailag és tartalmilag is megfelelő, de a rendelkezésre álló keret kimerült, a.
Miniszter döntéseirányulhat a pályázat tartaléklistára helyezésére.

Ha a nyertes pályázók valamelyikével a Támogatási Szerződés bármilyen okból nem kerül
megkötésre, a felszabaduló forrás ereléle a Miniszter dötése alapján, a tartaléklstán szereplő
fályázatok kaphatnak támogatást. Az azonos értékelési átlagpontot elért, tartaléklistára javasolt
málvázatok sorba rendezésének alapja a 3. értékelési szempontm kapott pontszám, majd, ha e
Szempont szerint két pályázat azonos helyen szerepelne, akkor az alacsonyabb kérelmezett
támogatási összeggel rendelkező sorolódik előbbre.
A Malhisztar döntéseelutasító, amennyiben

4 a pályázat nem felel mega szakmal értékelés során elvárt minimum keítériumoknak, vagy
4 az értékelés során a magasabb pantszámat elért pályázatok támogatásától következően a

rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy
4 a DER pályázat támagatását nem javasolta.

A Miniszter a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 120 napan belül hoz döntést. A Pályázati
Kírás felfüggesztése esetén a döntés határideje a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését
követő 120 nap.
A gályázókat s döntésről a Kinestár Írásban értesíti a Miniszter döntésének kézhezvételét követő 5.
munkanaponbelül
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Miniszter döntését követően a PI gondoskodik a támogatói döntésnek a Ft saját honlapján való
közzétételéről. Ezzel egy Időben a támogatól döntésekről szóló Információk a PM és a Kincstár
Hanlapján ís megjelennek,

§. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

5.1 A TámogatásiSzerződés megkötése.

A Támogotást Szerződéseket a támogatási döntésről szósá értesítő kézhezvételét követő 45 napon
belül meg keltkölni
Ha a Kedvezményezett mulasztásábóla fenti határidőtölszámitott tavábbi 30 napon belül nem kerül
sora sterzüdéskötésre, a támagatási döntés hatályát veszti,
Ha a fenti határidőn belül nem kerül sor a Támogatási Szerződés megkölésére, dea
Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okbólszármazik, a
szerződéskötésre sz általa megállapítolt határidől kóvelő 30 napon belülaz eredeti határidőnél nem
hasszabb Időtartalmú úl határidőt állaíthat meg.
Nem köthető Támogatási Szerződés azral, aki

nem felel meg az Áht. 48/8. §-ában, és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
a szükséges saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arrót nem az Ávr.
75.612) bekezdés e] pontja szerint nyilatkozik;
jogerős vészéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jagerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás alatt ált
Hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyek;
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázat benyűjtésát
megelőzően kiadott tenezői milatkozattal arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem
Szükséges hatósági engedély;
hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik szakirányú tervező átal
elkészített tervekkel, továbbá a megvalósítani kivánt műszaki tartalommal összhangban lévő
tervezői költségbetsléssel;
a pályázatban érintettlétesítménye vonatkozásában az elmúlt 5 évben más hazal vagy unlós.
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás kovetkezne bea berulózás esetében;

— a támogatási rendszerből való kizárós hatálya alatt áll;
- harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége van, amely a lámogatott tevékenység

céljának megvalösulását meghiúsíthatja;
a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatl szolgáltatott vagyilyen nyilatkozatat tett;

- a jogszabályban, döntésről szálértesítő levélben a támogatási szerződés megkötésének
feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja
be vagy a megtett nyilatkozatál visszavonja,

- Pest megye Területfejlesztési Programja keretében korábban meghirdetett pályázati kírás
alapján támogatásban részesült, azonbana szerződéstől a Támogató — a Kedvezményezett
ltal elkövetett szerződésszegés vagy egyék felróható magatartás miatt - elállt



Amennyiben a Kedvezményezett a Támagatási Szerződés megkötéséhez szükséges felrételeket
teljesítette és a szükséges dakomentummakat hiánytalanul megküldte, a Támogató nevében ellárra a
Kiacstárelőkészíti és megküldi a pályázónak a Támogatási Szecződés tervezetét aláírás célból.
A pályázónak a szarződáskötési feltételek teljesítése során egy alkalommal van lehetősége a
Tiánypáttásra.
A Kedvezményezett az aláírást követően haladéktalanul köteles a Támagatási Szerződés valamennyi
éldányát a Kincstárnak postai úton (tértivevénnyel) visszaküldeni vagy a 7.1 pontban megadott
cimre személyesen eljuttatni,
Támogatási Szerződést a támogató részéröl a kincstár [djaalt
visszakold a kedvezményezetinek,

 

) és ezt kövelően egy eredeti példányt.

 

9.2. A Támogatási Szerződés módasi 

Nem kell a Támogatási Szerződést módosítani, ha
a támogatott tevékenység megvalásításának időpontja, valamint az ahhoz kapcsolódó.
felhasználási, heszárnalási határidő időpontja a Támogatási Szerződésben meghatározott
határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem halagla meg;- a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátorok értékének várható teljesülése elérl a
télérték legalább 9084-át;

(- a műszaki, szakmai tartalom megváltozása hatósági előírás miatt vált szükségessé, előre nem,
látható okból merült fel és összességében a pályázatban benyujtott műszali, szakmat
tartalamhoz képest a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb
"agy azanos értékű műszaki, szakmai megoldás jön létre.

Ha a Támogatási Szerződés a fentieken kívüli szakmal tartalmában, költségvetésében történik
változás, a Támogatási Szerződés módosítására van szükség, amelyet a Kedvezményezett cégszerűen
aláírt módosítási kérelem benyújtásával kezdeményez a Kincstárnál.

A TámogatásiSzerződés módosítása szükséges, amennyiben:
a projekt Támogatási Szerződésben meghatározott megvalósítási felhasználási és
beszámolási határidejéhez képest 2 hónapot mezhaladá késedelem várható;
a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor értékének várható teljesülése etéri a
Tárnngatási Szerződésben rögzített célérték AlMát, de nem éri el a Támogatási
Szerződésben rögzített célérték S0-át;

— a műszaki, szakmai tartalom változása nem hatósági előírás miatt vált szükségessé;
(— a Támogatási Szerződésben rógzltett pénzügyi műszakl, szakmal tartalorahoz képest a

támogatott tevékenység eredményessége szemponljából kedvezőtlenebb műszaki, szakmai
megoldás ján lére.

A Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának
megváltoztatására és a Támogatási Szerződésben meghatározott összegen felüli többlet köítségvetési
támogatás biztas tására.
A Kincstár ellenőrzi a Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és
Pályázati Külrásnak való megfelelőségét, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótoltatásáról.
A Támogatási Szerződés tartalmimódosítására Irányuló kérelemelfogadásáról vagy elutaskásáról a.
Támogató döntaz alapján, hogy a Támagatási Szerződés tervezett nádosírása a támagatási döntés
meghozatala során elfogadott csi megvalósulását mennyiben befolyásolja.
A Kincstár a Támogató döntése alapján elkészíti és alálíja a szerződés módosítását és gyakorolja a.
kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört.

s



Amennyiben a Támogatási Szerzőés módosításához a Támogató hozzájárul és a
szerzűdésműdosítás hatálybalépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a
Kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése
hatályát veszti.

9.1. A támogatásvisszavonása,visszafizetése

Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illelve ennek
bekövetkezése fenyeget, a Támogató elállásl/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely
tent felkarolt körülmény bekövetkezik vagy 3 támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez
képest csökken,illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a
Kedvezményezetl a tudomására jutástól számított 8. napon belül köteles Írásban bejelenteni a.
Támogatának.
Ha az Árr. 56. § a), c. dj, ). h) vagy i) pantjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezk, 5
Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb - a jogszabályban, Támogatási
Szerződésben rögzített - feltételeiben változás következik be, a Kedvezményézeti a ludomására
dutástól számított 8 napon belülköteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.
Támogató a szecződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az
alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:
— a Támogatási Szerződésben rögzitett megvalósítási Időszak kezdő idöpöntjától számított hat

Hónapon belll a támogatott tevékenység nem kezdődik;
- Hitelt érdemken heblzonyosadik, hogy a Kedvezményezett a támagatási döntést éndemben

befolyásoló valótlan, hernis adatol szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
- am Ám. 81. Gában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően

következik be, vagyjut Támogató tudomására;
(— akimogatott tevékenység megvalósítása meghlúsut, tartós akadályba ütközik vagy a Támogatási

Szerrődésben foglalt ütemezéshez képest jetentős késedelmet szenved;
a Kedvezményezett nek! felróható okból megszegi az Ávr..ben, vagy a Támogatási Szerződésben

foglalt kötelezettségelt, igy különösennemn tesz eleget ellenőrzéstürési kötelezettségének, és.
nnek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;

- a kedvezményezelk a tmogatási összeget a Támogatási Szerződésben meghatározottól akár
részen eltérő célra vagy eltérő rúdon használja fel:
a Támogatási szerződésen meghatározott bármely ellenörzés megállapítja, hogy a támogatás
igénybevételére kedvezményezett nem volt jogosult;
3 Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a Támogatási Szerződés megkötésekor tett

myálatkozatai hármelyikét visszavonja;
- a kámagatás felhasználásáról készült beszámoló (rész: vagy záróbeszároló) határidejét a

Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezetlségét nem megfelelően teljesíti;- a biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő
további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn kelül nem
intézkenik;

- a Kedvezményezett értesítési kötelezettségének bármelyike egy hónapon túli késedelmet
szenvzd;

- a Kedvezményezett a prolekt aktiválásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
- a kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételeinek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem

folytatniale;
- 8254 ponszerintifndíkátorok lekintetében vállalt célértékek jelen pont szerint alulteljesülnek;
-  afenntartási kötelezettség nem teljesül
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— a kedvezményezett Ávr. szerinti, illetőleg a Támagatási Szerződésben rögeített visszatérítési,visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határldőn belül nem
teljesíti

Az Áht. 52/A, §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a Támogatási Szerződéstől történő elállás, annak
felmondása, visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul Igőnybe vett támogatás
összegét az Ávt. 98-99. §-alnak figyelembevételével kötetes ügylet! kamaltal, úlelőleg késedelmi
kamattal együtt visszafizetni.
Az 5.4. pont szerinti indíkátorok esetén a meg nam valósuit indikátorértéknek megfelelő

annak Ávr. 98-95 .4-a szerinti kamatal visszztizetésével Járhat, ha

 

aheniházás az indikátor vállalt értékének 809£-otelérő, de 10996-et el nam érő mértékben
valósul meg,

Az Igénybe vett támogatás srónyos, kamattal növelt összegének visszáfizetésével járhat, ha a
támogatott tevékenység műszöki tarlalma a Támogálási Szerződésben, vagy a Pályázatban
foglaltakhoz képest csökken, igy a Kedvezményezett a meg nem valósult műszaki tartalamra eső
támogatás összegével alacsonyabb támogatási összegre jogosult.

Az Igónybó vett támogatás SOM-ának kamattal növelt visszafietásével járhat, ha a
kedvezményerelt a pályázatábanvállalja, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlana a Hiötekstars Union
egységes szálodai minősítési rendszerében jelenleg meglévő minősítésénél mazasabb minősítést
szerez, ám ezt a minősítést a beruházás megvalósítása során mégsem éri el.

Az igénybe vett tárogatás teljes, karnattal növelt visszafizetésével és az Igénybe nem vett
támogatás visszavonásávaljárhat, ha

a beruházás az Indikátor vállalt értékének 8096-Ot el nem érő mértékben valásul meg,vagy
4 grolekt megadott szempontok szerinti befejezésére nem kerül sor, vagyaz elfogadott céltól eltérő projektet valósítanak ineg, vagyás fenntertásl kötelezettség a kötelezellség teljes időtartamáttekintve nem teljesül, vagy
mennyiben fejlesztéssel érintett ingatlan a Hotelstars Unionegységes szállodai mir
fendszerében aem szerez legalább 3-os minősítést;
a Kedvezményezett az Ávt. sterinli, letőleg a Támogatási Szerződésben rögzített visszatérítési,
visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyébkötelezettségét határidőn belül nem
teljesít.

A kedvazményszettnak vállalnia szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett ingattan (szálloda a
fanntartási időszakban évi 365 napig nyitva tart, a fenntartási Időszak átlagában számolt mislnum
5034-asszohakihaszáltsággal..

  

 

Amennyiben a szálladai szobák kihasználtság aránya a fenntartási ldtiszak átlagában az elvárt
minimum szintet nemn érl el a megítélt támogatás részlegesvisszaílzevésére kerülhel sor az alábbiak
szedni:

amennyiben a kihasználtság aránya 3054 vagy annál nagyobb, de 5046-nál kisebb, a kamata
növeltvisszafizetési mérték 108,
amennyibena kihasználtság aránya 1086 vagy annál nagyobb, de 20X-nál kisebb, a kamattat
növett visszafizetési mérlék 205,

— amennyiben a kihasználtság aránya töléenál kevesebb, a kamattal növelt visszafizetési
mérték 508.



AA helyi infrestraktúra fellesztóséhez nyúltott beruházás! támogatás asetén az igénybe vett
támogetásarányos - szüksészerinttelles - kamattal növelt összegének visszafizetésével jáchat, ha.
a műközdési eredmény tényadataj alapján a pályázó alacsonyabb támogatási összegre jogosult,
mint a pályázat benyújtásakor benyújtott releváns dokumontum alapján kalkulált összeg. Ha a
fenmtartási időszak végén benyújtolt táró beszámolóhoz csatolt lényleges eredménykimutatás.
Szerlat a tényérték és 2 pályázati dokumentációhoz csatolt bacslés között eltérés van, a különbözet
értéke a megítélt támogalási összegből utólag levonásra kerül, azaz vissza kell azt fizetni.

Az igénybe vert támogatás 1Gít-ának kamattal növelt wisszaflzesésével járhat, has
Kedvezményezett a fejlesztéshez kapcsolódó, kötelezően előirt nyilvánossággal kapcsolatos
Körelezetiségét nem teljesít
Különböző szankcionálási esetek együttes fennállása esetén 3 egyes szankelőmértékek
tösszeadődínak
A visszávont támogatást és kamálait a Kiuálár áltl vezetett, Támogatási Szerződésben megjelölt
Száralára, a visszavonásról stóló értesítés kézhezvételétölszámított 30 napan belül kell befizetni.
Avisstávont lámogálásokkal kapcsotatos követeléskezelési feladatokat a Kincstárlátja al.

10. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A pályázó kifogást nyújthat be, ha 3 pályázati eliárás, a támogatási döntés meghozstala, vagy a
Támagatási Szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére
onatkozó eljárás jogszabálysértő, a pálrázati klításba vagy a Támogmási Szerződésbe ütközik. A
vályázó csak olyan döntés, Intézkedés ellen nyújthat be kifogást, amelv a pályázóra, illetve a
Kedvezményezettre vonatkozó Jogot, vagy kötelezettséget közvetlenki állapít meg, és amellyel
szemben jogorvoslatnak nincshelye.

A Mífogást — amelynek tartalmaznia szükséges az Ásr. 102/D. § já) bekezdésében foglaltakat —
irásban, a Kincstár számára kell benyüjtani a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz
kapcsolódóan megállapított határidőn belül, emek hiányában az arról való tudomásszerzéstől
Számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 nepon belül.

11. A TÁMOGATÁSELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENÖRZÉSE
A Támogató fennlartja magának a jogot, hogy a Kincstár útján a szálloda tényleges üzemelését akár a
támagatói eüntést megelőzően is ellenőrüze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez
alapján is meghatározhatja.
A Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállat kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzését a Kincstár végzi. A pályáránakkedvezményezettnek a támogatás felhasználásával
apcsolatosanellenőrzéstűrési és adatszolgáltatás kötelezettsége van.
A pálázat benyújtásától a projekt lezárásáig tartó Időszakban — a pályázóvaljkedvezményezettel
lörlémelőzetes egyezlelést követően — bármikor a Kincstár helyszini, letve dokumentumalapú
ellenőrzéstfolytathat le.
A fejlesztés megvalósítását követően, a prajekttez kapcsolódó ulólsó pénzügyi elsrámatás
benyújtása után legfeljebb 90 napon belül a Kincstár helyszíni utóellenőrzést, a fenntartási időszak
végét követő 50 nagon belül eseti jelleggel, amennyiben ezindokolt helyszini rárá-ellenürzést végez.

sz



A Kedvennényerett köteles a támogatás forrászínak felhasználását a könyvviteli elszámolásziban
elkülönktetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogasított szervek megkeresésére
azellenörzéslefolytatásához szökségestájékoztatást megadni.
12. A PÁLYÁZATI KŰRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS
A Pályázat KÖírással kapcsolatos közlemények a hitoslfuonkormányhul ésa
itz[oonsa ollamkinestor agv.hu/ weboldalakon találhatóakmeg.

A mályázák a Pályázat Külrással köpcsolatos további információkat
bestmegyegalvaratfellambincstar eg.hú e-mall cimenkérhetnek.



1. MELLÉKLET : A BANKGARANCIA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

ön sszálladák fejlesztése Pest magye területén című PMSZALLORA7020 kódszámú pálrázati kirás
trmutatójának 5.6. bbbpontja alapján a támogatás biztosítékául bankgarancis is nyitható. 

Pénzügy biztosítékkénr olyan fettétel mélküli ésvisszavonhatatlan bankgarancia fogatható el, amely;
4 álámegalásiösszeg SO Sr-ánek" megfelelő összegre szót és
4 afenntartási időszak vézét követő harmadik hónap végét énényen.
£  areet, és amelyben a garanciát vállaló hítelnsézet arra vállal kötatezettséget, hogy a

Pónzügymizisztártum képvlselevében eljáró MagyarÁllamkincstár Igénybejelemése alapján, feltétel
nélkül — a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szarint, de legfeljebb 3. banki
munkanaponbelli az igénybejelentésben magjelált számlára megfuzt: a megbízója lejárt tartozását,

4 afizetésilgénybejelentésére a Pénzügyminisztértvmal kizárólozos Kedvezményezettkéntjelöli met,4 lejárat előte visszasonhatatlan vagy kizárólag a rénzügyminisztértum megbízása alapján eljáró magyar.
Állarikánestár meghatalmazott képviselőjének jóváhagrásávalvanható visza.

Atentieket a bankgarandiának szövegesenis tartalmaznia kel,

 

A bankgaranciónaktartalmaznia kell továbbá;
a bankgaranciát nyújtó hitentézet megnevezését, barkszámtaszáát,
a megbízó nevétcímát, Nretési szómlszámát, sdítámát,
a Támogatási Szerződés szárnát,
a bankgarancia összegét számmal és betitel,
a bankgarancia érvényességének kezdő és végső Ildpontját

 

Nanfogadható el a bankgarancia, ha a garanciát nyújtó hitelintázettel szertbza a hitalínaézetekről és pénzügy
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCYAKVN, törvény 188. -a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

 

nem magyar nyolvan kiálíkott bankgarancia kizárólag hiteles magyar forditáral fogadhalá el.
amennyiben a kedvezményezett egyéb biztosítéktigast 6 nyit, a biztosítékoknak összesen kelt elére 0
témmegatás mértékének 5076-ét
2. MELLÉKLET — A KÉSZFIZETŐ KEZESI SZERZŐDÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A szállodák felasztése Pet megye területén ömű, PMLSZÁLLODALTO20 ködszármó pályáz kírás
tmutatójánat 5.6. be) pontja alapján a rámagatár biztazítákául késztírotő kezesség s nyújtható.
A késtllzető kezességi szarztdés szabályatt a pek ágy
Pánzügyi biztazíkékként elyan fehtátei nélkül és uisszavonhatatlan késrlzető kezesség fogadható el, amely4 atimagatási összeg 50 16-inak?megfelelő összegre szól és.

4 afegntartási Idüszak végét követő harmadik hánap végéig érvényes,
9 eredeti és amelyben a készfizető kezes arra vállal kötelezettséget, hogy a hénzügyministtérium,

épviseletében eliőró Magyar Államkincstár igénheelentése álanján, fltétel nélkül — a banki
formálom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 2 banki munkánagon belül — az
iénsejelantésben megjelölt számlára megfieti a megbízája lcjárt tartazását,.

0 allzetésilgánybejelentésére a Pénzügyminisztérlumot kárólagas Kedvezményezettként jelöli meg,0 lejárat elött vásszanomhanatiba vagy közárólog a Pénzgyminiztértum meghízáza alapján eljáró Magyar
ltarakinestár emeghalalrmazamképviselőjének jőváhagyásíval ugató tássza.

 

mfentleket készfizetőkezesiszerződésnekszövegesen Is tartalmazna kel,
 

7 Amennyiben a Kedvezményezett egyéb biztosítéktiml is nyújt, a biztosítékoknak összesen belt elérmüük
támogatás médékének Szék.
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készfagnő kezési $rerrődésnek törtalmáznia kél tövábbs;
2 a készfizető kezességet nyújtó Intézeti megnevezését, bankszémlaszámát,

a megbízó vét, cítmét, fizenési szárnlaszámát, adószámát,
a Támogatási Szerződés számát,
a készfizető kezesség összegét számmal és betivel,
készfizető kezesség érvényességénekkezdő és vésrő ilőmontjők..

Mem fogadható el a készítzetó kezesség, ha a kétaftrető kezességet váltóval szemben a hitoltézetektl és
ménzügyvállalkazásakról Stóló 2015. évi CCXEXVI. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.
nem magyar nyelven letlítate késefizető kezesség kizár

 

Mitelen magyar fordítázesi fogadható al

 

" készfiető kezesség mrújtására jalan pőlyázati kítás tekintetében e itelmtézetekről és a. ménzügyt
vállatkozázokrál szótő 2013. évi CCXKKVIL törvény hatálya ató tartozó szervezetek, valamint a biztosítási
tevékenységről szóló 2024. évt 1100. tömény hatálya al rartozd, a 15. ógazot telintesében Mátraengedélyei
rendetkező szervezetek jogosultak.

s


