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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.
A pályázat értékeléséhez szükséges információ pályázatában nem egyértelmű, ezért az
alábbi adatok, dokumentumok, kiegészítések, pontosítások szükségesek:

Hiányosságok

1.-Pályázó az RMT-ben, illetve a benyújtott díjképzési koncepcióban
bemutatja a díjképzési mechanizmus elveit, azonban nem mutatja be
magát a díjképzési mechanizmust. Kérjük, hogy mutassa be a díjak
megállapításánál alkalmazott díjképzési mechanizmust, illetve legalább
nagyságrendileg mutassa be a fejlesztést követően várható éves
közszolgáltatási díjakat a hulladékgyűjtő edények mérete alapján!
2.-Az Alternatívák környezeti hasznai c. Excel fájlból az adatok tévesen
lettek átemelve az RMT 52. táblázatába, ugyanis a közgazdasági
költség-haszon elemzésnél 272, 42-os árfolyammal forintra átszámolva
a ''C'' változat számaival kalkulált. Az ''A'' változat adataival számolva
negatív gazdasági nettó jelenértéke lesz a projektnek, amely esetén az
nem támogatható. Kérjük, hogy a közgazdasági hasznok újra
kalkulálásával korrigálja a táblázatot, hogy a projekt a támogathatóság
(pozitív gazdasági nettó jelenérték, és az 5%-os közgazdasági
diszkontrátánál magasabb gazdasági belső megtérülési ráta) feltételeit
tudja teljesíteni!
3.-Kérjük az eszközök pótlását a beruházási évekhez igazítva, 2 évre
elosztva, azaz 2023 és 2024, ill. 2033 és 2034 évekre tervezze! Ez
alapján kalkulálja újra a projekt pénzügyi fenntarthatósági tábláját (50.
sablon tábla)!

Megjegyzés,
egyéb
útmutatás

4.-Kérjük indokolja, hogy miért tervezett pótlási költségeket a referencia
időszak utolsó évére, holott az eszközök pótlása abban az évben nem
aktuális! Kérjük, javítsa a pénzügyi táblákat (pénzügyi megtérülés,
finanszírozási hiány számítás, fenntarthatóság tábla), az itt tévesen
betervezett költségek ugyanis lényegesen befolyásolják a projekt
finanszírozási hiányát!
5.-Kérjük, hogy 1%-os reálbér növekedést feltételezve módosítsa a
működési költség számítását, valamint a többi pénzügyi táblázat
számítását!
6.-Pályázó a fenntarthatóságot csak a fejlesztési különbözetre mutatja
be. A pályázati útmutató által előírt, a pénzügyi elemzésnél használandó
KHE útmutató logikája szerint a projekt által érintett
hulladékgazdálkodási rendszer hosszú távú pénzügyi egyensúlyát kell
biztosítani, ezért kérjük, hogy a fenntarthatósági számításokat
(50.táblázat) a teljes rendszerre vonatkozóan is mutassa be! (A 0 verzió
és a projekt pénzáramai együtt.) Kérjük, hogy a költségek között vegye
figyelembe a telepbővítéshez kapcsolódó beruházási költségeket,
valamint a nulladik verzióban szükséges pótlási költségeket is!

Kérjük, hogy a fent jelölt, pontosítást igénylő adatokat, információkat 7 napon belül
megküldeni szíveskedjék. Tájékoztatjuk, hogy jelen határidő az értesítés Pályázó
Tájékoztató felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét.
A válaszként elkészített és kinyomtatott, cégszerűen aláírt dokumentumot szkennelt
formában a Pályázó Tájékoztató Felület „Tisztázó kérdések” funkcióján keresztül küldje
meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a beadvány
a fent megjelölt határidőn belül megküldésre kerül.
Kérjük, tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét:
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
Amennyiben a fentebb részletezett kiegészítések határidőn túl kerülnek benyújtásra,
ezeket a tartalmi értékelés során nem áll módunkban figyelembe venni.
A tisztázó kérdéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ kizárólag az
alábbi elérhetőségeken kérhető:
Telefon:
Email:
Ügyfélszolgálati idő:
Tisztelettel:

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