Hiánypótlás
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Pályázati azonosító: KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0001
Tárgy: Pályázati hiánypótlás benyújtása

Tisztelt Energia Központ Nonprofit Kft.!
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program című, KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0001 jelű pályázatának feltárt formai hiányosságait az alábbiakban
magyarázzuk:

1.

Hiányosságok
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!

Magyarázat
Figyelembe
véve
az
Energiaközpont
képviselőjével (Blatt András) folytatott telefonos
megbeszélésükön elhangzottakat, a támogatás
mértékét a kért formátumra módosítottuk, így a
támogatás mértéke 9 Ft-tal növekedett. Fentiek
alapján az I. számú mellékletben csatoljuk a
módosított
pályázati
adatlapot,
illetve
elektronikusan
megküldjük
a
módosított
költségvetési táblát.
Felhívnánk azonban figyelmet, hogy matematikai
értelemben az eredeti pályázati adatlapban
megküldött támogatási érték felel meg a pályázati
útmutató egyes beruházási elemekre vonatkozó
maximum 70 %-os, más beruházásokra
vonatkozó maximum 85 %-os támogatási
intenzitási adminisztrációs előírásának. A
projektünk költség-haszon elemzésében számított
támogatási rátája azonban lényegesen magasabb,
88,99 %, így önmagában a túltámogatás veszélye
nem állhat fenn estünkben.
Ez úton jeleznénk, hogy itt KEOP 1.1.1. pályázat
két adminisztrációs előírása ütközik egymással, és
kizárólag az Önök hiánypótló levele, és ennek
telefonos megerősítése alapján változtattuk meg
korábbi álláspontunkat, amely matematikai
értelemben követte a KEOP 1.1.1. pályázati
útmutató támogatási intenzításra vonatkozó
előírásait.
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2.

3.

4.

5.

Hiányosságok
Kérjük, nyújtsa be a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnak a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény szerinti nyilatkozatát!
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.
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
vállalják a projekt befejezését követő
minimum öt évig!
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 ingatlan-nyilvántartási térkép
hiteles másolatát. Felhívjuk a figyelmet,
hogy azoknál a területeknél, amelyeknél
földhasználati jog kerül bejegyzésre,

Magyarázat
A dokumentum beszerzése megtörtént, a II.
számú mellékletben benyújtásra kerül.
A jogerős engedélyek benyújtására az
Energiaközponttal korábban egyeztetettek alapján
a módosított útvonal tervben szereplő 2012.
június 30. határidő az irányadó.

Figyelembe
véve
az
Energiaközpont
képviselőjével (Blatt András) folytatott telefonos
megbeszélésükön
elhangzottakat,
a
jelen
hiánypótlás benyújtásáig beérkezett határozatokat
a III. számú mellékletben benyújtjuk.

A kért táblázatot a IV. számú mellékletben
benyújtjuk. Az érintett tulajdoni lapok a
Szentgotthárd 1666 hrsz. kivételével már az
eredeti pályázatban benyújtásra kerültek.
A hiánypótlásban kért megvalósítási helyszínekre
vonatkozó
nyilatkozatok,
valamennyi
megvalósítási
helyszínre
vonatkozón
megtalálhatók az eredeti pályázatban (460-486.
oldal)
A hiánypótlásban kért közműegyeztetésen alapuló
nyilatkozatok az eredeti pályázat 487-490 oldalán
találhatók. A hiánypótlásban említett Soproni
Postaigazgatósági
bejegyzéssel
kapcsolatos
részletes magyarázat a beadott pályázat 488.
oldalán található.
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6.

7.

Hiányosságok
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!
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!
Kérjük, csatolja Rábahidvég a Pályázó és a
terület tulajdonosa között kötött Ráépítési
és Földhasználati szerződését!

Magyarázat

A kért dokumentumot az V. számú mellékletben
csatoljuk.

A kért dokumentumot
mellékletben csatoljuk.

az

VI.

számú

Kelt: Szombathely, 2012. március 6.
Tisztelettel:
Nyugat-Dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
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