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Tisztelt Pályázó!
Tájékoztatjuk, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Program című, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 jelű pályázatának tartalmi
ellenőrzését megkezdtük.
Pályázatában az alábbi hiányosságo(ka)t találtuk:

Hiányosságok
1.-Kérjük, nyújtson be módosított Költségvetési táblát (Koltsegvetesitabla.exe), melyben a C3 cellában a támogatás mértéke 6 tizedes jegyig
szerepel! (78,903303%) Amennyiben az így számított támogatás eltér
az eredetileg benyújtott Pályázati Adatlapon szereplő igényelt
támogatástól, úgy módosított Pályázati Adatlapot is szükséges
benyújtani!
2.-Kérjük, nyújtsa be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti nyilatkozatát!
3.-Kérjük, csatolja a jogerős vízjogi létesítési és építési engedélyeket,
amelyek a projekt lezárásáig érvényesek, valamint a projekt
megvalósításához szükséges esetleges további engedélyes terveket.
Amennyiben a pályázó a közbeszerzést FIDIC sárga könyv szerint
folytatja le, a megfelelő elvi engedélyeket kell csatolni.
4.-Kérjük, csatolja a projektben érintett valamennyi települési
önkormányzat képviselő-testületének határozatát arról, hogy az általuk
az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az RMT-ben
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az
RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést,
ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett

Megjegyzés,
egyéb
útmutatás

vállalják a projekt befejezését követő minimum öt évig!
5.-Kérjük, táblázatos formában adja meg, mely települések mely
helyrajzi számait érinti a fejlesztés és nyújtsa be ezekre a helyrajzi
számokra a megfelelő tulajdoni viszonyokat igazoló dokumentumokat
(RMT sablon 9. fejezet 32-36. pont), mivel eltérés tapasztalható az RMT
különböző fejezetei, továbbá a benyújtott tulajdoni lapok és
térképvázlatok között! Földhasználati jog bejegyzése esetén az RMT
sablon 9. fejezetének 33. pontjában található dokumentumok
benyújtása szükséges.
Azon területeket illetően, amelyek esetében a földhasználati jog
bejegyzése még nem zárult le a pályázat benyújtásáig elegendő a 33.
pontban foglaltak benyújtása. Ebben az esetben a támogatási szerződés
megkötéséig kell benyújtani a kedvezményezett bejegyzett
földhasználati jogát igazoló 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles
másolatát, továbbá az érintett területre vonatkozó földhivatali ingatlannyilvántartási térkép hiteles másolatát.
Felhívjuk a figyelmet, hogy azoknál a területeknél, amelyeknél
földhasználati jog kerül bejegyzésre, csatolni kell a terület
tulajdonosának per-, teher-, és igénymentességi nyilatkozatát, és a
tulajdonos fenntartási nyilatkozatát, melyben a földterület tulajdonosa
vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig a
területet nem idegeníti el.
Továbbá a tulajdoni lapon lévő bejegyzésről közműegyeztetésen alapuló
igazolást szükséges benyújtani a bejegyzés (pl. E.ON, Soproni Területi
Postaigazgatóság vezetékjog) jogosultjától, hogy a projekt
megvalósíthatóságát az nem befolyásolja.
A tulajdonjogi viszonyok rendezése érdekében mindenképp javasoljuk a
konzultációt a Közreműködő Szervezet munkatársaival!
6.-Répcelak Ráépítési és Földhasználati szerződése csak az új út
megépítésére szól. A hulladékudvarról nem esik említés benne. Kérjük,
nyújtson be hasonló szerződést a hulladékudvarra is!
7.-Kérjük, csatolja Rábahidvég a Pályázó és a terület tulajdonosa között
kötött Ráépítési és Földhasználati szerződését!

Kérjük, hogy a fent jelölt hiányosságokat 15 napon belül pótolni szíveskedjék.
Tájékoztatjuk, hogy jelen határidő az értesítés Pályázó Tájékoztató felületen történő első
megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. Amennyiben a
hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy pályázata a
rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő
akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány a határidőn belül postai
feladásra kerül.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumokat abban a formátumban és
példányszámban kérjük benyújtani, amelyben a pályázatát benyújtotta (az erre
vonatkozó pontos szabályokat a pályázati felhívás és/vagy útmutató tartalmazza).
Kérjük, a hiánypótlásként megküldött dokumentumok hitelességét cégszerűen aláírt
kísérőlevéllel igazolja, melyen tüntesse fel a pályázati azonosító jelét:
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
Felhívjuk a figyelmét, hogy Projekt adatlapon és a mellékleteken kizárólag olyan
módosítások végezhetőek, amelyek a hiánypótlási felszólításban szerepelnek.
Az ajánlott levélként benyújtásra kerülő hiánypótlási beadványt a következő címre kérjük
megküldeni:
EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. (A/D porta)
Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján
tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „hiánypótlás” megjelölést.
A hiánypótlással kapcsolatban további felvilágosítás és információ kizárólag az
alábbi elérhetőségeken kérhető:

Telefon:
Email:
Ügyfélszolgálati idő:

+36 1/802-4390
ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
Hétfő-csütörtök: 08:00-16:30

Tisztelettel:

EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft.

