
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
POLGÁRMESTERI KABINET 

Tárgy: Tájékoztatás európai uniós 
pályázatokról, valamint forrás 
biztosítása európai uniós pályázatokhoz 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 
TÁMOP-3.3.2/08/1 KMR 

„Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi 
Régióban" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. novemberében benyújtotta 
pályázatát a TÁMOP-3.3.2/0/1 KMR kódszámú, Esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra. 

A pályázatban közreműködő szervezet (Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága) levélben értesítette Hivatalunkat, hogy a pályázat nem részesül támogatásban. 

A Képviselő-testület határozatban biztosította a pályázat teljes költségvetését, valamint a 
pályázatíró cég sikerdíját, amely határozatokat célszerű -az összegek ismételt 
felhasználhatóságának érdekében- visszavonni. Ezek a határozatok a következők: 

1160/2009. (VI. 18.) sz. Bp. F_v. X. ker. K_b. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aditus 
Tanácsadó Zrt. részére a TÁMOP-3.3.2/08/1 pályázati felhívásra benyújtott pályázat után, 
nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg függvényében maximum bruttó 
3.934.375 forint összegű sikerdíjat biztosít, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. 
számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor. 

1161/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TAMOP-
3.3.2/08/1 kódszámú, „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a 
Középmagyarországi Régióban" című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat 
előzetes költségvetése alapján a 2009. évi költségvetésben 52.950.000,- Ft-ot biztosít az 
alábbi kiemelt előirányzat bontásban: 

• oktatás és továbbképzés : 9.240.000 Ft, 
• egyéb igénybevett szolgáltatás 29.734.999 Ft, 
• különféle egyéb elszámolható költségek 5.000.000 Ft, 
• immateriális javak 2.000.000 Ft, 
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• eszközbeszerzés 4.300.000 Ft 
• személyi juttatások 1.458.333 Ft 
• munkaadókat terhel_ j áruiékok 466.668 Ft 
• tartalék 750.000 Ft 

A kiadások fedezete a pályázat támogatásértékű bevétele. 

II. 
KMOP-3.3.4/B 

Fenntartható életmód és fogyasztás (kerékpártároló létesítés) pályázat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. áprilisában benyújtotta 
pályázatát a KMOP-3.3.4/B Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázati felhívásra, 
kerékpártárolók kihelyezése céljából. 

A pályázatban közreműködő szervezet (Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.) levélben értesítette Hivatalunkat, hogy a 
pályázat 42.723.761.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 

A támogatási szerződés megkötésénél a közreműködő szervezet kérése szerint a projekt teljes 
összköltségét, vagyis 44.972.380.- Ft-ot az Önkormányzat költségvetésében igazolható 
módon biztosítani kell a következők szerint: 

• Műszaki berendezések, gépek, járművek: 27.336.772.- Ft 
• Dologi kiadások: 17.635.608.-Ft 

A pályázathoz kapcsolódóan a Képviselő-testület többek között a következő határozatot 
hozta: 

372/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 
KMOP-2008-3.3.4-B kódszámú fenntartható életmód és fogyasztás című pályázaton 
kerékpártárolók létesítésével és biztosítja a pályázathoz szükséges önrész összegét bruttó 2,5 
millió forintot, melynek pénzügyi fedezete a 2009. évi költségvetés 15. számú mellékletében 
szereplő pályázatok önrésze sor. 

374/2009. (111.19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a KMOP-2008-3.3.4-B kódszámú pályázathoz a Megvalósíthatósági 
tanulmány és Szükségletfelmérés elkészítésére kössön szerződést az RVI Magyarország Kft.-
vel bruttó 840 eFt összegben, melynek fedezete a 2009. évi költségvetés 15. számú 
mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor. 
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Tekintettel arra, hogy az igényelt támogatás összege (46.812.481.- Ft)) nagyobb, mint a 
megítélt támogatás összege (42.723.761.- Ft), ezért a 372/2009. (III. 19.) számú határozatban 
foglalt bruttó 2.500.000 Ft önrész is nagyobb, mint a szükséges önrész összege (2.248.619.-
Ft). Az önerőre biztosított bruttó 2.500.000.-Ft-os összeget ezért 251.381.- Ft-tal szükséges 
lecsökkenteni, ezáltal az összeg az Önkormányzat számára újra felhasználhatóvá válik. 
A 374/2009. (III. 19.) sz. határozatban a Megvalósíthatósági tanulmány és 
Szükségletfelmérésre biztosított 840.000.- Ft-os összeg a pályázat terhére elszámolható 
költség, ezért az összeg visszarendezése szükséges. 

A pályázat teljes költségének, vagyis a 44.972.380 Ft biztosításánál figyelembe szükséges 
venni a fentiekben leírtakat. 

III. 
KMOP-2009-5.1.1/A 

Kőbánya Kis Pongrác elnevezésű 
(Salgótarjáni út-Pongrác út-Csilla utca-Gyöngyike utca által határolt) lakótelep 

integrált szociális városrehabilitációját elindító pályázata 

A Képviselő-testület 2009. július 16-i ülésén KMOP-2009-5.1.1/A Kőbánya Kis Pongrác 
elnevezésű (Salgótarjáni út-Pongrác út-Csilla utca-Gyöngyike utca által határolt) lakótelep 
integrált szociális városrehabilitációját elindító pályázattal kapcsolatban az alábbi 
határozatokat hozta: 

1283/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Közép-magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció» -
Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP-2009-5.1.1/A) pályázatot a 
Budapest, X. ker. Salgótarjáni út - Pongrác út - Csilla utca - Gyöngyike utca által határolt 
területre, az ún. Kis Pongrác lakótelep területére nyújtsa be a 2009 őszén kihirdetésre kerülő 
határidőre. 

1284/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. K ő . Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal - 6 fő nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Közép-magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció» -
Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP-2009-5.1.1/A) pályázat 
önkormányzati önrész fedezetét az Önkormányzat, mint Projektgazda max. bruttó 300 millió 
Ft összegben az „esetleges kieső bevételekre képzett céltartalék" terhére biztosítsa. 

1285/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Közép-magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció» -
Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja - Kiemelt projekt (KMOP-2009-
5.1.1/B) pályázatot is benyújtsa az Önkormányzat a Budapest, X. ker. Salgótarjáni út -
Pongrác út - Csilla utca - Gyöngyike utca által határolt területre, az ún. Kis Pongrác lakótelep 
területére a 2009 őszén kihirdetésre kerülő határidőre, a 1283-1284/2009. (VII. 16.) számú 
határozatokkal elfogadott, azonos feltételekkel. 
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A Képviselő-testületi határozatokban szereplő pályázati felhívások várhatóan még a hónapban 
kiírásra kerülnek, ezért a pályázatíró cégek mielőbbi megbízása elengedhetetlen. 

A pályázati dokumentációk kötelezően benyújtandó mellékletét képezi a már korábban 
elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia című dokumentum, amely aktualizálása 
feltétlenül szükséges a benyújtáshoz tekintettel többek között arra, hogy az említett 
pályázatok célterületét képező Kis Pongárc telep nem megfelelően részletezett az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában, amely következménye lehet a pályázat elutasítása. 

A fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a KMOP-2009-5.1.1/A és a 
KMOP-2009- 5.1.1/B kódszámú pályázati felhívásokra benyújtandó pályázati dokumentációk 
összeállításával, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálásával bízza meg a 
pályázatíró cégek közbeszerzési eljárásának nyertesét, az ADITUS-RVI Konzorciumot. 

Megjegyzés: a pályázatíró cégek közbeszerzési eljárásának nyertesét, az ADITUS-RVI 
Konzorciumot a következő juttatások illetik meg a pályázatok írásánál, amely valamennyi 
pályázat megírásánál mérvadó: 

1.) Projekt előkészítésért és pályázatírásért kért 
ellenszolgáltatás (az adott projekt igényelt 
támogatásához viszonyítva, nettó %-ban 
meghatározva) 

0,9 % 

2.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott 
ellenszolgáltatás (jutalék) (elnyert támogatás 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva) 50 millió forint elnyert 
támogatásig 

0,1 % 

3.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott 
ellenszolgáltatás (jutalék) (elnyert támogatás 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva)50-100 millió forint között 
elnyert támogatásig 

3,0 % 

4.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott 
ellenszolgáltatás (jutalék) (elnyert támogatás 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva)100-500 millió forint között 
elnyert támogatásig 

5,0 % 

5.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott 
ellenszolgáltatás (jutalék) (elnyert támogatás 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva) 500 millió forint fölött elnyert 
támogatásig 

5,0 % 

6.) Projektmenedzsment bonyolításáért számítandó 
ellenérték (elnyert támogatás mértékéhez 
viszonyítva nettó %-ban meghatározva) 

1,9 % 
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A táblázatban szereplő százalék alapján számítandó juttatások a fenti pályázati 
dokumentációkra vonatkozóan a következők: 

1. Projekt előkészítésért és pályázatírásért kért ellenszolgáltatás (az adott projekt 
igényelt támogatásához viszonyítva, nettó %-ban meghatározva) - 0,9 % 
Ez magában foglalja a pályázati dokumentáció összeállítását, az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia aktualizálását, és valamennyi, a pályázat benyújtásához 
szükséges egyéb feladatok elvégzését (pl: pályázati dokumentáció feladásának költsége, 
sokszorosítás stb.). Az összeg a pályázat bírálatától függetlenül kiszámlázásra kerül. 
Megjegyzendő, hogy az előkészítési költség 5.000.000 Ft összegig elszámolható költség 
a pályázatok terhére. 

2. Sikerdíj: A sikerdíj összege sávosan kerül kiszámításra, amely azt jelenti, hogy az 
elnyert támogatási összeg a következők szerint kerül szétbontásra: 

• 1 Ft-50.000.000 Ft elnyert támogatásra a sikerdíj 0,1 % 
• Az e fölötti összegre 100.000.000 Ft-ig 3,0 % 
• A 100.000.000 Ft fölötti összegre 5,0% sikerdíj kerül kiszámlázásra 

3. Projektmenedzsment bonyolításáért számítandó ellenérték (elnyert támogatás 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban meghatározva) - 1,9 % 
A projektmenedzsment szolgáltatást szükség szerint igénybe veheti az Önkormányzat, 
ez esetben történik ilyen jellegű számlázás. (Az összeg elszámolható a pályázatok 
terhére.) 

Elutasított pályázat esetén csupán az előkészítési költség kerül kifizetésre a pályázatíró cég 
részére, sikerdíj nem. 

A fentiekben részletezett, a pályázatíró cégek részére fizetendő költségek pontos összege a 
pályázati költségvetés végleges összeállítása után kerülhet csak kiszámításra, ezért a költségek 
biztosításával kapcsolatos döntések csak egy későbbi képviselő-testületi ülésen születhetnek 
meg. 

IV. 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR 

,Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 

2009. május 27-én került kiírásra a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR „Országos Tehetségsegítő 
Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" című konstrukció 
pályázati dokumentációja, (ld. 1. sz. melléklet.) 

A megpályázható maximális összeg: 

TAMOP-3.4.4/B/08/2-KMR pályázat keretében 
elnyerhető támogatás összege: 

legalább 2.000.000 Ft, de 
legfeljebb 10.000.000 Ft 

A pályázat önrészt nem igényel. 
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A Képviselő-testület jelen pályázattal kapcsolatban a következő döntéseket hozta: 

1381/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
tehetséggondozást segítő TÁMOP 3.4.4 és TÁMOP 3.4.3 pályázatok előkészítéséről szóló 
tájékoztatót. 

1382/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR konstrukció kiírása szerinti pályázást öt tagból álló 
konzorciummal. 
A konzorcium vezetője és a pályázat benyújtója a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ (1105 Budapest, S ibrik Miklós út 76-78.). Konzorciumi partnerek: 
Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) Szent László Általános Iskola (1105 
Budapest, Szent László tér 1.) Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) és a 
Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csorna Sándor út 28.). 

1383/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-3.4.3-08/2 konstrukció kiírása szerinti önálló intézményi pályázást. 

A TÁMOP-3.4.4/B és a TÁMOP-3.4.3 pályázatokban résztvevő konzorciumok a határozat 
megszületése után, szeptember l-jén megkezdték a pályázat előkészítését, és megtartották 
első szakmai megbeszélésüket. 

A TÁMOP-3.4.4/B pályázatban részt vevők az alábbi kérést fogalmazták meg a Képviselő
testület felé: 
A pályázati kiírás elvárása, hogy a pályázati program eredményei öt éven át fenntartásra 
kerüljenek, valamint, hogy a tehetséggondozó hálózat szakmai szolgáltatásai 
kiterjesztődjenek valamennyi kőbányai nevelési-oktatási intézményre, minden gyermekre. Ez 
a kötelezettség anyagi erőforrásokat igényel, az alábbi minimum összeghatárral: évente 
10.000.000 Ft, amely magában foglalja a pályázati program keretében elinduló 
tehetségfejlesztő programok költségeit. 
Ez a feladatellátás kapcsolódhat az önkormányzati tervek között szereplő kerületi 
tehetségfejlesztő koncepcióhoz. 

Tekintettel arra, hogy a fenntartási időszakban felmerülő költségek pontos összege még nem 
ismert, a pályázat összeállítását követően a Képviselő-testületet előterjesztés formájában 
tájékozatjuk a pályázat fenntartásához szükséges forrás mértékéről. 

A pályázat benyújtási határidejének közelségére miatt a TÁMOP-3.4.4/B valamint a 
TÁMOP-3.4.3 kódszámú pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatok dokumentációinak 
összeállításával javasoljuk az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t megbízni. 
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Megjegyzés: A pályázatíró céget jelen előterjesztés „III. KMOP-2009-5.1.1/A Kőbánya Kis 
Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út-Pongrác út-Csilla utca-Gyöngyike utca által határolt) 
lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító pályázata" részében feltüntetett 
táblázatban szereplő díjak illetik meg, melyek közül a közbeszerzési eljárás eredményének 
megfelelően a pályázat előkészítési költsége a pályázat bírálatának eredményétől függetlenül 
kifizetésre kerül, sikerdíj pedig nyertes pályázat után kerül kifizetésre. Jelen pályázat esetében 
is igénybe vehető a projektmenedzsment szolgáltatás, amely az igénybe vételtől függően kerül 
kiszámlázásra. A pályázat előkészítési költsége és a projektmenedzsment költségek a pályázat 
terhére elszámolható költségek. 

A fentiekben részletezett, a pályázatíró cégek részére fizetendő költségek pontos összege a 
pályázati költségvetés végleges összeállítása után kerülhet csak kiszámításra, ezért a költségek 
biztosításával kapcsolatos döntések csak egy későbbi képviselő-testületi ülésen születhetnek 
meg. 

V. 
KMOP-2009-4.5.2 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
pályázat (bölcsőde felújítás) 

A Képviselő-testület a Budapest, X. Mádi u. 86-92. sz. alatt található, jelenleg a 
Gyermekjóléti Szolgálat által használt épület 40 fős bölcsődévé alakításával kapcsolatban a 
következő határozatokat hozta: 

1358/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület Mádi u. 86-92. szám alatti ingatlant bölcsőde céljára kívánja hasznosítani, az un. „A" 
változat (2 gondozási egység, 4 csoportszoba, 40 férőhely) kialakításával. 

1359/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Budapest X. kerület Mádi u. 86-92. szám alatti ingatlan bölcsődévé történő 
átalakításához szükséges tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatására, melyhez 5 millió Ft-ot 
biztosít a felhalmozási célú feladatok előkészítése költségsor terhére. Továbbá felkéri a 
polgármestert, hogy a kivitelezés költsége az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
összeállításánál kerüljön betervezésre. 

A testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatosan megvizsgáltuk a pályázati részvétel 
lehetőségét, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet: 

2009. június 26-án kiírásra került a KMOP-2009-4.5.2 kódszámú, a Bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése c. pályázat, (pályázati felhívást Id 2. sz. 
melléklet) 
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Kedvezményezettek köre: 
1. Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai 
2. Jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2008. július 1. előtt jöttek létre 
3. Szociális szövetkezet 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1,116 mrd Ft 

Támogatás összege: 50 - 250 m Ft (80 millió feletti támogatás kizárólag több feladat-ellátási 
helyre benyújtott pályázatok, vagy új építés esetén adható.) 

Támogatás mértéke: max. 90 % 

Támogatandó projektek várható száma: 8 db. 
Beadási határidő: 2009. szeptember 1. - 2009. december 1. 

Támogatás célja: az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) által nevesített 
gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék 
férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek javítása, a 
bölcsődei szolgáltatások fejlesztése. 

A pályázat kiemelt célja a bölcsődei férőhely szám bővítése, ezért kizárólag kapacitásbővítést 
eredményező fejlesztések támogathatóak. 

A pályázat benyújtásához mindenképpen szükséges megvalósíthatósági tanulmány, szakmai 
program és építési-engedélyköteles beruházás esetén jogerős építési engedély, építési 
engedély szintű tervdokumentáció és részletes műszaki leírás. 

A jogerős építési engedélynek legkésőbb a támogatási szerződés megkötésére kell 
rendelkezésre állnia. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az építési engedély még nem áll 
rendelkezésre, úgy a pályázónak igazolnia kell, hogy az építési engedély iránti kérelmet 
benyújtotta az építésügyi hatósághoz. 

A pályázati dokumentáció, valamint a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t javasoljuk megbízni. 

Megjegyzés: A pályázatíró céget jelen előterjesztés „III. KMOP-2009-5.1.1/A Kőbánya Kis 
Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út-Pongrác út-Csilla utca-Gyöngyike utca által határolt) 
lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító pályázata" részében feltüntetett 
táblázatban szereplő díjak illetik meg, melyek közül a közbeszerzési eljárás eredményének 
megfelelően a pályázat előkészítési költsége a pályázat bírálatának eredményétől függetlenül 
kifizetésre kerül, sikerdíj pedig nyertes pályázat után kerül kifizetésre. Jelen pályázat esetében 
is igénybe vehető a projektmenedzsment szolgáltatás, amely az igénybe vételtől függően kerül 
kiszámlázásra. A pályázat előkészítési költsége és a projektmenedzsment költségek a pályázat 
terhére elszámolható költségek. 

A fentiekben részletezett, a pályázatíró cégek részére fizetendő költségek pontos összege a 
pályázati költségvetés végleges összeállítása után kerülhet csak kiszámításra, ezért a költségek 
biztosításával kapcsolatos döntések csak egy későbbi képviselő-testületi ülésen születhetnek 
meg. 
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VI. 
KMOP-2009-4.5.1 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 

A Képviselő-testület az 567/2009. (IV. 16.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a „Bp., Sibrik 
Miklós út 66-68. sz. alatti volt általános iskola épületében a Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), a Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége (1104 Bp., 
Kápolna tér 4.), a Családsegítő Szolgálat (1105 Bp. Sibrik Miklós út 76-78.) és a 
Gyermekjóléti Központ (1104 Bp, Mádi u. 86.) kerüljön elhelyezésre" 

A testületi határozat végrehajtásával kapcsolatosan megvizsgáltuk pályázati részvétel 
lehetőségét, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. 

2009. június 26-án került kiírásra a KMOP-2009-4.5.1 kódszámú, Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázat. 
(pályázati felhívást Id 3. sz. melléklet). 

Kedvezményezettek köre: 
1. Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai 
2. Jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2008. július 1. előtt jöttek létre 
3. Szociális szövetkezet 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1,136 mrd Ft 
Támogatás összege: 5 - 250 m Ft (50 millió feletti támogatás kizárólag több telephelyre 
Benyújtott pályázatok keretében adható) 
Támogatás mértéke: max. 90 % 
Támogatandó projektek várható száma: 10 db. 
Beadási határidő: 2009. szeptember 1. - 2009. december 1. 

Támogatás célja: 
Szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), gyermekjóléti 
alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsődei ellátás) elérhetővé tétele a 
szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának 
megteremtésével, és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. 
A szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások és a gyermekvédelmi 
törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások közül jelen konstrukció keretében a 
következők fejlesztése támogatható: 

• étkeztetés, 
• házi segítségnyújtás, 
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
• támogató szolgálat, 
• közösségi ellátások, 
• utcai szociális munka, 
• családsegítő szolgáltatás, 
• a Szociális törvény 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátások, 
• gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti szolgálat, 
• valamint a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló formák közül a gyermekvédelmi 

törvény 43. §-ában meghatározott családi napközi. 
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A nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai 
beteg személyek nappali ellátása) fejlesztése esetén a cél a férőhelyek bővítése új 
intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével. 

Fentiek alapján a Sibrik Iskola épületébe költöző 4 intézmény közül kettő intézményre 
vonatkozóan (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat épületben elfoglalt hasznos 
négyzetméter területével) pályázhatunk majd. 

A pályázat benyújtásához mindenképen szükséges megvalósíthatósági tanulmány, szakmai 
program és építési-engedélyköteles beruházás esetén jogerős építési engedély, építési 
engedély szintű tervdokumentáció és részletes műszaki leírás. 

A jogerős építési engedélynek legkésőbb a támogatási szerződés megkötésére kell 
rendelkezésre állnia. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az építési engedély még nem áll 
rendelkezésre, úgy a pályázónak igazolnia kell, hogy az építési engedély iránti kérelmet 
benyújtotta az építésügyi hatósághoz. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása szerint a Sibrik Iskolára vonatkozó műszaki 
dokumentumok a rendelkezésre állnak. 

A két pályázattal kapcsolatban fel kell hívnunk az Önök figyelmét arra, hogy a Gyermekjóléti 
Szolgálat átköltöztetése a Sibrik Iskola felújítandó épületébe az előzőekben ismertetett 
„bölcsőde pályázat" megvalósításának előfeltétele! E szerint, amennyiben a KMOP-2009-
4.5.1 és a KMOP-2009-4.5.2 pályázatok is pozitív elbírálásban részesülnek, úgy a 
Gyermekjóléti Szolgálat esetleges ideiglenes átköltözését meg kell oldani. 

A pályázati dokumentáció összeállításával és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével 
az RVI Magyarország Kft.-t javasoljuk megbízni. 

Megjegyzés: A pályázatíró céget jelen előterjesztés „III. KMOP-2009-5.1.1/A Kőbánya Kis 
Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út-Pongrác út-Csilla utca-Gyöngyike utca által határolt) 
lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító pályázata" részében feltüntetett 
táblázatban szereplő díjak illetik meg, melyek közül a közbeszerzési eljárás eredményének 
megfelelően a pályázat előkészítési költsége a pályázat bírálatának eredményétől függetlenül 
kifizetésre kerül, sikerdíj pedig nyertes pályázat után kerül kifizetésre. Jelen pályázat esetében 
is igénybe vehető a projektmenedzsment szolgáltatás, amely az igénybe vételtől függően kerül 
kiszámlázásra. A pályázat előkészítési költsége és a projektmenedzsment költségek a pályázat 
terhére elszámolható költségek. 

A fentiekben részletezett, a pályázatíró cégek részére fizetendő költségek pontos összege a 
pályázati költségvetés végleges összeállítása után kerülhet csak kiszámításra, ezért a költségek 
biztosításával kapcsolatos döntések csak egy későbbi képviselő-testületi ülésen születhetnek 
meg. 
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VII. 
KEOP 5.1.0 

Energetikai hatékonyság fokozása 

Mint az a tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, Önkormányzatunk nyertes pályázattal 
rendelkezik a KEOP-2007-5.1.0 kódszámú, energetikai hatékonyság fejlesztése című 
pályázaton. A pályázati projekt célja: a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola nyílászáró cseréje és hőszigetelése. A támogatási szerződés megkötésre 
került. 

A pályázat költségeinek finanszírozása érdekében a Képviselő-testület többek között az alábbi 
határozatot hozta: 

950/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú 
támogatás értékű bevételek előirányzatát 84.835.000,-Ft-tal növeli, egyidejűleg a Fekete 
István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák nyílászárói cseréjének saját forrásának 
biztosítására a bevételkiesés fedezetére képzett céltartalékból 84.836.000,- Ft-ot felszabadít. 
Egyben 169.671.000,-Ft-ot biztosít a Fekete István és Szervátiusz Jenő Általános Iskolák 
nyílászáró cseréje és hőszigetelési költségeire. 

A projekt költségeivel kapcsolatban - a Pénzügyi és Gazdasági Főosztállyal egyeztetve - az 
alábbiak szerint teszünk javaslatot a projekt teljes költségének, vagyis a 169.671.000 Ft 
kiemelt jogcímek szerinti bontására: 

1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: 156.854.756.- Ft 
2.) Dologi kiadások: 12.816.000.-Ft 

Kérem, hogy a 950/2009 (V.21.) sz. határozatban biztosított 169.671.000 Ft-ot a fenti 
megbontásban szíveskedjenek biztosítani. 

Jelen előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a soros ülésén tárgyalja, 
meghozott határozatukat a Bizottság elnöke szóban ismerteti a képviselő-testületi ülésen. 
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Kérem Önöket, hogy a fentiek áttanulmányozása után a következő határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjenek: 

Határozati javaslatok: 

I. 
TÁMOP-3.3.2/08/1 KMR 

„Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi 
Régióban" 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
TÁMOP-3.3.2/08/1 KMR kódszámú, Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának 
támogatása című pályázattal kapcsolatos költségek biztosítása érdekében hozott 
1160/2009 (VI.18.) és 1161/2009 (VI.18.) számú határozatait visszavonja tekintettel arra, 
hogy a pályázat elutasításra került. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

II. 
KMOP-3.3.4/B 

Fenntartható életmód és fogyasztás (kerékpártároló létesítés) pályázat 

2. a) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
KMOP-3.3.4/B-2009-0002 kódszámú, Fenntartható életmód és fogyasztás 
(kerékpártárolók létesítése) tárgyú nyertes pályázathoz a pályázat teljes költségét, 
vagyis 44.972.380.- Ft-ot biztosítja a 2009. évi költségvetésben, melynek fedezetéül az 
önerőn túl a nyertes pályázat szolgál- a következők szerint: 

Bevételek: 
• Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 25.969.933.- Ft 
• Működési célú támogatás értékű bevétel: 16.753.828.- Ft 
• Önerő: 2.248.619.- Ft 
Kiadások: 

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. lét.: 27.336.772.- Ft 
Dologi kiadások: 17.635.608.- Ft 
b) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -

tekintettel a KMOP-3.3.4/B-2009-0002 pályázat csökkentett összeggel megítélt 
támogatási összegére- a 372/2009. (III. 19.) számú határozatban biztosított bruttó 
2.500.000.- Ft önerő összegét lecsökkenti 251.381.- Ft-tal. 
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c) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
374/2009. (111.19.) sz. határozatában a KMOP-3.3.4/B-2009-0002 pályázat 
Megvalósíthatósági tanulmány és Szükségletfelmérésére biztosított bruttó 840.000.- Ft-
os összeget visszarendezi, mivel a pályázat költségvetése fedezetet biztosít erre a 
költségre is. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

III. 
KMOP-2009-5.1.1/A 

Kőbánya Kis Pongrác elnevezésű 
(Salgótarjáni út-Pongrác út-Csilla utca-Gyöngyike utca által határolt) lakótelep 

integrált szociális városrehabilitációját elindító pályázata 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
tudomásul veszi a KMOP-2009-5.1.1/A és a KMOP-2009- 5.1.1/B pályázati felhívásokra 
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előterjesztésben foglalt tájékoztatót. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
KMOP-2009-5.1.1/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázati 
dokumentáció összeállításával az ADITUS-RVI Konzorciumot bízza meg. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
KMOP-2009-5.1.1/B kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázati 
dokumentáció összeállításával az ADITUS-RVI Konzorciumot bízza meg. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
KMOP-2009-5.1.1/A és a KMOP-2009- 5.1.1/B kódszámú pályázati felhívásokra 
benyújtandó pályázati dokumentációk részét képező Integrált Városfejlesztési Stratégia 
aktualizálásával az ADITUS-RVI Konzorciumot bízza meg. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
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IV. 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR 

„Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR konstrukcióval kapcsolatos 
tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség 
terheli, amely Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára anyagi 
forrás biztosításával jár. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2 KMR kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázati 
dokumentáció összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
TÁMOP-3.4.3/B/08/2 KMR kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázati 
dokumentáció összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

V. 
KMOP-2009-4.5.2 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
pályázat (bölcsőde felújítás) 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt 
kíván venni a Budapest, X. Mádi u. 86-92. sz. alatt található, jelenleg a Gyermekjóléti 
Szolgálat által használt épület bölcsődévé alakításával kapcsolatban a KMOP-2009-
4.5.2. kódszámmal megjelent Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és 
kapacitásának bővítése c. pályázaton. 
11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a KMOP-2009-4.5.2 pályázattal kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat. 
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KMOP-2009-4.5.2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció 
összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KMOP-2009-4.5.2 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 
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VI. 
KMOP-2009-4.5.1 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt 
kíván venni a Sibrik Miklós u. 66-68. sz. alatt létrehozandó egészségügyi és oktatási 
komplexum kialakításával kapcsolatban a KMOP-2009-4.5.1. kódszámmal megjelent 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton. 
15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a KMOP-2009-4.5.1. pályázattal kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat. 
16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KMOP-2009-4.5.1 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció 
összeállításával az RVI Magyarország Kft.-t bízza meg. 
17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KMOP-2009-4.5.1 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével az RVI Magyarország Kft.-t bízza meg. 

VII. 
KEOP 5.1.0 

Energetikai hatékonyság fokozása 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KEOP 5.1.0 számú, a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános 
Iskolával kapcsolatos felújítási projekt teljes összegének kiemelt jogcímek szerinti 
bontását a következőkben fogadja el: 

• l.)Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: 156.854.756.- Ft 
• 2.)Dologi kiadások: 12.816.000.- Ft 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős : Dr.Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 15 . 

Dr. Ronyecz Róbert 

Törvényességi szempontból Iá atjaj 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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* * PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében 

Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar 
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 

támogatására 

Kódszám: 

TÁMOP -3 .4 .4 /B /08 /2 -KMR 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 
A konstrukció a tehetséges1 gyermekek és fiatalok megtalálása és integrálása, valamint 
tehetségük kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása céljából tehetségsegítő 
tevékenységek kialakítását és fejlesztését tűzi ki célul. 

A konstrukció célja, hogy a TÁMOP 3.4.4/A program keretében kialakított országos 
tehetségsegítő program új eszközeivel a támogatott tehetségsegítő kezdeményezések: 

• tehetségsegítéssel, tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeiket magas 
színvonalon végezzék; 

• működésükről, lehetőségeikről koncentráltan, hatékonyan adjanak hírt minden 
érdekelt számára; 

• a kistérségekben, a hátrányos helyzetű régiókban és a hátrányos, valamint 
halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek és fiatalok számára is 
elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek; 

• képessé váljanak helyi önkormányzati, civil és magán erőforrásokat (pénzügyi, 
humán, infrastrukturális, illetve egyéb) bevonni a tehetségsegítés lehetőségeinek 
gazdagítására; 

• lehetőséget biztosítsanak tehetséges fiatalok önszerveződéséhez; 

• lehetőséget teremtsenek az egyes tehetségsegítési kezdeményezések közötti 
átjárásra, kommunikációra, a hazai és a határon túli magyar kezdeményezések 
közötti kapcsolattartásra. 

Rendelkezésre álló forrás 
A pályázat meghirdetésekor a Közép-magyarországi régióban a támogatásra 
rendelkezésre álló keretösszeg 52.087.936 Ft. 

B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jogi forma 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak projektgazdaként 
vagy konzorciumi partnerként: 

1. 2008. január 1. előtt bejegyzett alábbi nonprofit szervezetek (Id. fogalomtár): 
• Egyéb egyesület (KSH 529) 

1 A „tehetséges" megjelölés nem valamely szűken vett kritérium (IQ-teszt, tanulmányi eredmények, 
tanulmányi versenyeken való helyezés vagy üzleti eredmény) alapján kiválasztott elitet jelöl. Tehetség 
lehet az is, aki nem képességeivel emelkedik ki, hanem kivételesen erős motivációjával által 
kiemelkedően teljesít. A motiváció ugyanakkor önmagában nem adhat jogot a tehetségsegítés egyre 
és egyre többet adó formáiba való bekerülésre. Az egyes szakmákban vagy szakterületeken a siker 
elérését a képességek rendkívül változatos keveréke biztosítja, így a tehetség szűk értelmezése és 
definíciója kirekesztő lehet és nem teszi lehetővé a hatékony tehetségsegítést. 
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• Egyéb alapítvány (KSH 569) 
• Közhasznú társaság (KSH 571), illetve a 2007. július l- jét követően átalakulással 

létrejövő közhasznú tevékenységet folytató non-profit gazdasági társaság ( Kft., Zrt., 
Bt., Kkt.) (KSH 599, KSH 691) 

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) szerinti alábbi nevelési
oktatási intézmények: 

• óvoda; 
• általános iskola; 
• szakiskola; 
• gimnázium, szakközépiskola; 
• alapfokú művészetoktatási intézmény; 
• gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; 
• diákotthon és kollégium; 

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú 
intézmények. 

4. Az 1993. évi LXXIX. törvény 22. §. szerinti pedagógiai szakmai szolgáltató 
intézmények, amelyek rendelkeznek a 36. § (2) bekezdésében felsorolt tevékenységek 
valamelyikével. 

5. Az 1993. évi LXXIX. törvény 21 . §. szerint a közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak 
intézményei, amelyek rendelkeznek a tehetségek fejlesztését szolgáló tevékenységgel. 

6. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 74. § szerinti közművelődési intézmények. 

7. Egyházak, egyházi fenntartású intézmények, non-profit szervezetek 

8. Települési önkormányzatok 

9. Kisebbségi önkormányzatok 

10. Önkormányzatok társulásai 

Az 1-7. pontban felsorolt jogi személyek kizárólag abban az esetben pályázhatnak, 
amennyiben a pályázat céljaival összhangban lévő célok és tevékenységek az alapító 
dokumentumaikban szerepelnek. 

Amennyiben valamely oktatási intézmény fenntartója nyújt be projektjavaslatot 
(1,7,8,9,10), úgy ezen pályázók által fenntartott intézmények önállóan nem 
igényelhetnek további támogatást. 

A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak 
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást 
kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi 
tagok száma nem lehet 5-nél több. 
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Méret 
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

C. PÁLYÁZAT TARTALMA 

T á m o g a t h a t ó t e v é k e n y s é g e k k ö r e 
1. Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének 

javítása, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, 
támogatása. 
Konkrét tevékenységek: 

• tehetségek felkutatását, kiválasztását és tehetségük kibontakozását célzó 
programok, rendezvények szervezése; 

• egyéni és csoportos konzultációk megszervezése tehetséggondozásban 
részt vevő szakemberek részére; 

• egyéni/személyes tanácsadói szolgáltatások biztosítása 
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek, tehetséggondozásban 
érintett fiatalok részére; 

• tanulmányutak szervezése tehetséggondozásban érintett szakemberek 
részére; 

t akkreditált pedagógus továbbképzési programok lebonyolítása. 

2. Tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális 
ismertségének, társadalmi beágyazottságának növelése, tehetségsegítő 
kezdeményezések működését támogató szolgáltatások fejlesztése. 
Konkrét tevékenységek: 

nyomtatott és elektronikus kiadványok elkészítése és terjesztése; 

adatbázisok létrehozása és fejlesztése; 

disszeminációs és tehetségnépszerűsítő rendezvények szervezése; 

helyi támogatói fórumok kialakítása nemzetközi szakmai kapcsolatok 
bővítése, fejlesztése 

Tehetségpont (Isd.: fogalomtár) kialakítása és együttműködési 
rendszerének kiépítése, 

Tehetségsegítő Tanácsok kialakítása, 

Tehetségnapok megszervezése, az e tevékenységekhez kapcsolódó 
programok, rendezvények szervezése, 
pedagógusok akkreditált továbbképzési programon való részvétele. 

3. Tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítése 
Konkrét tevékenységek: 

• animációs, facilitátori szolgáltatások, 

• közösségfejlesztési szolgáltatások, 

• szervezetfejlesztési szolgáltatások, 

• egyéni/személyes képzési-mentorálási szolgáltatások, 

• önszerveződést, önkifejezést, együttműködést segítő események, 
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• nyomtatott és elektronikus kiadványok elkészítése és terjesztése; 

• nevezési díjas rendezvényeken részvételi és utazási költség biztosítása a 
tehetséggondozásban részt vevő, valamint kísérője részére, 

• a programmal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, 
humánerőforrás igény, kommunikációs feladatok és eszközjellegű háttér 
biztosítása. 

Projekt területi korlátozása 
A pályázó székhelye Magyarország területe, a támogatott projekteknek Magyarország 
területén kell megvalósulniuk. Jelen pályázati kiírás keretében a pályázó székhelye és 
megvalósulás helye kizárólag a Közép-magyarországi régióban lehet. 

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke 
A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében egy Konzorcium, illetve nem konzorciumi pályázás esetén egy 
Pályázó által elnyerhető támogatás összege összességében legalább 2.000.000 
Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft lehet az alábbiak szerint.. 

1. A meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének 
javítása, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása 
programelem keretén belül elnyerhető támogatás összege legalább 1 000 000 Ft, 
de legfeljebb 10 000 000 Ft lehet. 

2. A tehetség segítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális ismertségének, 
társadalmi beágyazottságának növelése, tehetségsegítő kezdeményezések 
működését támogató szolgáltatások fejlesztése programelem keretén belül 
elnyerhető támogatás összege: legalább 1 000 000 Ft, de legfeljebb 5 000 000 Ft 
lehet. 

3. A tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása programelem keretén 
belül elnyerhető támogatás összege: legalább 500 000 Ft, de legfeljebb 4 000 000 
Ft lehet. 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett befogadási, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 
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F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázatok benyúj tásának módja , helye és határ ide je 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan kizárólag a 
kitöltő program által felajánlott xdat formátumban és papír alapon nyújtható be. A 
projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. 

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 3 elektronikus 
példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott 
küldeményként a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TÁMOP-3.4.4 . /B/08/2-KMR- Országos Tehetségsegítő Hálózat 

kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 

Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága 

1055 Budapest, Bihari 3. u. 5. 
Kérjük, hogy a CD vagy DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati 
Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.4.4./B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat 
kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) a pályázó nevét és 
címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés 
sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban található eltérés 
esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a 
nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap megegyezőségéről a pályázó 
köteles gondoskodni. 

A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 14-től 2009. szeptember 30-ig 
lehetséges, kizárólag postai úton, legkésőbb 2009. szeptember 30-i postai bélyegzővel. 
A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.nfu.hu honlapról 
tölthetőek le. További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-
40/638-638 telefonszámon kapható 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS' 
támogatásához 

Kódszám: 
TÁMOP - 3 .4 .3 -08 /1 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A . A TÁMOGATÁS CÉUA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 
A lisszaboni stratégia egyik legfontosabb célkitűzése az oktatás minőségének javítása. A 
cél elérése érdekében speciális figyelmet kell fordítani az egyes területeken kiemelkedően 
tehetséges, valamint a lemaradó tanulók képzésére, nevelésére. Biztosítani kell a 
tehetség iskolai keretek közötti felismeréséhez, gondozásához, valamint a 
kiegyensúlyozott tanulmányi, közösségi teljesítmény támogatásához szükséges szakmai
módszertani ismereteket a pedagógusok részére. 

A konstrukció célja az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a 
pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, az iskolai tehetséggondozási 
tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) ösztönzése, elterjesztése, 
valamint a közoktatási intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző 
pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségsegítő 
hálózatba. 
A konstrukció kiemelt célja a hallgatók eltérő szociális helyzetéből, az intézmények 
közötti színvonaleltérésből fakadó esélykülönbségek mérséklése, a 
tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása. A konstrukció keretében a tehetséges és a lemaradó tanulókkal való 
integrált foglalkozás valósul meg a tehetség gondozás és a felzárkóztatás módszereivel, 
amely hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának javításához. 

A célok érdekében a konstrukció keretében az esélynövelő tehetséggondozáshoz 
szükséges intézményi együttműködések és hálózat fejlesztése, valamint a fiatal 
tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani 
képes támogató rendszerek kidolgozása valósul meg. 

A konstrukció a Magyar Géniusz Zászlóshajó Program részeként valósul meg, szoros 
összhangban az országos tehetséggondozási hálózat kialakítását célzó Integrált 
Tehetségsegítő program kiemelt és pályázatos eljárás útján megvalósított 
konstrukcióival. 

Rendelkezésre álló forrás 
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 67.828.000 
Ft 

A projekt keretében ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek 
összegének maximum 10 % - a fordítható. 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

B . PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jogi forma 

Projektgazdaként jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt fenntartók fenntartásában lévő közoktatási 
intézmény nyújthat be pályázatot az alábbi kivételekkel: 
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Jelen kiírás keretében nem pályázhatnak a jogi személyiséggel rendelkező for-profit 
gazdálkodó szervezet által, illetve természetes személy által fenntartott közoktatási 
intézmények. 

Fenti kereteken belül jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében 
meghatározottak közül az alábbi nevelési-oktatási intézmények: 

• óvoda; 
• általános iskola; 

• szakiskola; 

• gimnázium, szakközépiskola; 

• alapfokú művészetoktatási intézmény 

• gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; 

• diákotthon és kollégium valamint 

a 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények: 

• egységes iskola vagy összetett iskola, 
• közös igazgatású közoktatási intézmény, 
• általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK), 
• egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, 
• egységes, az óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény. 

2. Konzorciumi pályázat esetén konzorciumi tagként pályázhatnak: 

• az 1993. évi LXXIX. törvény 22. §. szerinti pedagógiai szakmai
szolgáltató intézmények, amelyek rendelkeznek a 36. § (2) 
bekezdésében felsorolt szolgáltatások valamelyikével; 

• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 74. § szerinti 
közművelődési intézmények; 

• azon közoktatási intézmények, amelyek a B l . pont 1. alpontjában 
foglaltaknak megfelelnek; 

• civil szervezetek. 

A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak 
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást 
kell kötni az útmutató F9 pontjában meghatározott 3. és 4. sz. mellékletét képező 
megállapodás minták alapján. A konzorciumi tagok száma nem lehet 5-nél több. 
Konzorcium vezetői kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) 
bekezdésében meghatározottak lehetnek. 

A konzorcium valamennyi támogatást igénylő tagja Pályázónak minősül. Az adott 
konzorciumban részt vevő Tagok (Pályázók) egyedi költségvetéseinek és támogatási 
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igényének összegzéséből számítódik a projekt összköltsége és az igényelt támogatás 
összege. (Ld. Projektadatlap mellékletét képező részletes költségvetés.) 

C . PÁLYÁZAT TARTALMA 

Támogatható tevékenységek köre 

1) Pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzése 
Konkrét tevékenységek: 

o pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken való 
részvétele 

2) Pedagógusok felkészítése egyéni fejlesztési programok kialakítására 

Konkrét tevékenységek: 
o munkacsoport kialakítása, 
o iskola és szülők közötti kapcsolat fejlesztése (szülők bevonása a 

tehetséggondozással kapcsolatos programok megvalósításába, iskolai 
közélet szervezésébe, tanár-szülő kapcsolatok fejlesztése), 

o egyéni fejlesztési program megtervezése, kialakítása; 
o értékelési eszközök és eljárások kialakítása, ütemezése. 

3) Iskolai mentorálás, egyéni fejlesztési programok feltételrendszerének 
javítása 

Konkrét tevékenységek: 
o egyéni fejlesztési programokat megvalósító szakemberek 

tapasztalatcseréje, 
o kommunikációs csatornák kialakítása, 
o esetelemző munkacsoportok működtetése, 
o intézmények közötti együttműködések kialakítása, hálózatfejlesztés, 
o jó gyakorlatok megosztása, 

4) Iskolai tanulmányi versenyek, készség és képességfelmérést lehetővé 
tevő programok megvalósítása. Iskolai, iskolák közötti, továbbá területi 
és térségi képesség-kibontakoztató, tehetséggondozó programok, 
projektek kifejlesztése, továbbfejlesztése és kísérleti jellegű 
megvalósítása 

Konkrét tevékenységek: 
o együttműködő hálózat fejlesztése, 
o programok módszertani fejlesztése, 
o kommunikáció, verseny- és rendezvényszervezés, résztvevő versenyzők 

díjazása, 
o közreműködők motiválása, 
o közreműködők értékelése, programok értékelése, 
o program dokumentálása, program disszeminációja. 
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5) Adott területen megvalósuló, tehetséggondozáshoz nélkülözhetetlen 
eszközök beszerzése. 

Konkrét tevékenységek: 
o olyan kis értékű eszközök beszerzése, amely az intézményben tanuló 

fiatalok számára lehetőséget biztosít az eszközigényes képzési területeken 
történő gyakorlati képzésre, tehetséggondozásra. 

6) Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal történő együttműködés 
biztosítása 

Konkrét tevékenységek: 
o hálózatfejlesztés, 
o kapcsolattartás, 
o kommunikáció, 
o szakmai munkacsoportok, találkozók szervezése, 
o konferenciák szervezése, kiadványok készítése. 

D . PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

Támogatás formája 
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. 

Támogatás mértéke 
A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de 
legfeljebb 20 millió Ft lehet. 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett befogadási, jogosutsági és tartalmi értékelési szempontok alapján történik. 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír 
alapon nyújtható be. A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 
változtatható. 
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 
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A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a 
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt 
adatlap, és a mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. 

A pályázatot (adatlap és csatolandó mellékletek) 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), 
valamint további 3 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt 
csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TÁMOP-3.4.3-08/1 

Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága 

1055 Budapest, Bihari János u. 5. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati kiírás 
kódszámát (TÁMOP-3.4.3-08/1) , a pályázó nevét és címét. 
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés 
sikerességéről, az adathordozó épségéről! 
A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 14. és 2009. október 5. között 
lehetséges kizárólag postai úton, legkésőbb 2009. október 5-i postabélyegzővel. A 
pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.nfu.hu honlapról 
tölthetőek le. További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-
40/638-638 telefonszámon kapható. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 

a 
Dél-dunántúli Operatív Program 

Észak-magyarországi Operatív Program 
Közép-dunántúli Operatív Program 

Közép-magyarországi Operatív Program 
Nyugat-dunántúli Operatív Program 

keretében meghirdetett 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése 

pályázati felhíváshoz 

Kódszámok: 
DDOP-2009-3.1.3/D 

ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B 
KDOP-2009-5.2.2/A, KDOP-2009-5.2.2/B 

KMOP-2009-4.5.1. KMOP-70nQ-4.5.? 
NYDOP-2009-5.1.1/A, NYDOP-2009-5.1.1/B 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek 
a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati 
Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz c. 
dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a 
Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges 
összes feltételt. 

Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet 
tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban 
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tenyéré kifejezett 
hivatkozás történik, akkor a Jelen dokumentumban szabályozottak az 
Irányadók. 
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..9" komponens, B PPOP-2009-3.1,3/D és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek: 
HHIrafidel állatért nvú i to Intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése 
A komponens rélja a7 1 W . évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvénv) által nevesített 
gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék 
férőhelyeinek bővítése, új Intézmények létesítése és Infrastrukturális feltételeinek 
Javítása, a bölcsődet szolgáltatások Fejlesztése. 
Kiemelt cél a bölcsődei féröhelyszám bővítése, ezér t kizárólag kapacitásbővítést 
eredményező fej lesztések támogathatóak. 

Régió-specifikus részcél a Dél-dunántúli régió esetében: 
További célterület az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 43. §-ában 
nevesített családi napközik létesítése. 

A3. Rendelkezésre álló forrás 

OP A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg: 

„A" komponens és a KMOP-2009-
4.5.1 komponens 

„B" komponens, a DOOP-2009-
3.1.3/D, és a KMOP-2009-4.5.2 

komponensek 

DDOP - 800 000 000 Ft 

ÉMOP 1 810 000 000 Ft 3 032 000 000 Ft 

KDOP 764 770 724 Ft 1 190 000 000 Ft 

KMOP 1 136 000 000 Ft 1 116 000 000 Ft 

NYDOP 838 213 173 Ft 2 180 000 000 Ft 

Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A4. Támogatható pályázatok várható száma 

OP A Jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: 

„A" komponens és a KMOP-2009-
4.5 .1 komponens 

„B" komponens, a DDOP-2009-
3.1.3/D, és a KMOP-2009-4.5.2 

komponensek 

DDOP - 16 

ÉMOP 20 20 

KDOP 7 18 

KMOP 10 8 

NYDOP 30 30 

A. TÁMOGATÁS CáUA ÉS HÁTTERE 

A l . Alapvető cél 
A konstrukció célja a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi I I I , 
törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.] nevesített szociális alapszolgáltatások 
(kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) 
nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé 
tétele a szolgál tatáshiányos telepütéseken élők számára, új szolgáltatások 
Infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és a már működő 
ellátások infrastrukturális fejlesztésével. 

A2. Részcélok 

uél ttámamU fii 3 KMOP-200S-4,54 komponens: A szociális 
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjólét i alapellátásokhoz való hozzáférés 
javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése (k ivéve bölcsődei 
A komponens célja az 1993. évi I I I . törvényben (Szociális tv.) nevesített szociális 
alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), az 1997. évi XXXI. 
törvényben (Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az 
átmeneti ellátások és a bölcsődei ellátás) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos 
településeken élők számára, új szolgáltatások Infrastruktúrájának megteremtésével, és a 
már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. 
A szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások és a gyermekvédelmi 
törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások közül jelen konstrukció keretében a 
kővetkezők fejlesztése támogatható: 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- támogató szolgálat, 
- közösségi ellátások, 
- utcai szociális munka, 
- családsegítő szolgáltatás, 
- a Szociális törvény 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátások, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti szolgálat, 
- valamint a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló formák közül a 

Gyermekvédelmi törvény 43. §-ában meghatározott családi napközi. 

A nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és 
pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása) fejlesztése esetén a cél a férőhelyek 
bővítése új intézmények létesítésével, Illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek 
bővítésével. 
A gyermekek napközbeni ellátását szolgáló családi napközik esetében Is a 
kapacitásbővítés az elsődleges cél új Intézmények létesítésével, az ehhez szükséges 
eszközök beszerzésével, illetve a létesítéshez szükséges ingatlan fejlesztésével, 
bővítésével. 
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Jelen kifrái keretében a pályázat konzorciumi formában történő benyújtására 
nincs lehetőség. Az Általános feltétetek c. dokumentum B l pontja Jeten kiírás 
tekintetében nem Irányadói 

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA 

C l . Támogatható tevékenységek köre 

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékenységekre továbbá az 
Általános Feltételek c. dokumentum Cl .2 pontjában meghatározott kötelezően 
megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást Igényelni. A felsorolt 
tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. 
Az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységekre 
vonatkozó részletszabályokat az Általános feltételek c. dokumentum C l pontja 
tartalmazza. 
Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati kiírás 
célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken 
alapulnak. 

C.1.1 önállóan támogatható tevékenységek 

- A " komponens é s _ _ a KMOP-2009-4,5,1 komponens: A szociális 
alan«xnloáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés 
javítása és a szolgáltatások minősegének fejlesztése f kivéve bölcsődei 
A komponens keretében kizárólag az alábbi tevékenységek megvalósítására igényelhető 
támogatás: 
A Szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve tanya- és falugondnoki 
szolgálat) Illetve a Gyermekjóléti törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve 
az átmeneti ellátásokat és a bölcsőde) kapcsolódó Infrastruktúra-fejlesztés 
(épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés. Indokolt esetben új 
építés).3 

Fentlek figyelembevételével támogatható tevékenységek: 
- Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó Intézmények 

épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása, a 
szolgáltatás minőségi feltételeinek javítása érdekében, 

- funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott 
szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben; 

- Új építés: 
o amennyiben a pályázó nem rendelkezik a létesítéséhez megfelelő épülettel, 

vagy 
o amennyiben rendelkezik épülettel, de a meglévő épület nem bővíthető, 

gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van 
(melyet a pályázó ÁNTSZ Igazolással, vagy statikus véleményével támaszt 

1 Jelen konstrukció a szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások és a gyermekvédelmi 
törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások közül a következőket foglalja magában: étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális 
munka, családsegítő szolgálat, szociális nappali ellátások. Gyermekjóléti szolgálat, továbbá családi napközi 
Infrastrukturális támogatása. 
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

„A" komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens esetében a Szociális 
törvényben nevesített szociális alapszolgáltatásokat (kivéve tanya- és falugondnoki 
szolgálat). Illetve a Gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásokat 
(kivéve átmeneti ellátások és bölcsőde) nyújtó intézmények fenntartói1. 

_,,B" komponens, a DDOP-2009-3.1.3/D, ós a KMOP-2009-4.5.2 komponensek 
esetében a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fenntartói. 

Az összes komponensre vonatkozóan az alábbi szervezetek nyújthatnak be 
pályázatot: 

1. Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), Illetve ezek 
társulásai (KSH 36)2 

a. Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű 
Intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített 
székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a 
alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás 
esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a 
pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321) 

b. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati 
társulások esetén maga a társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás 
(KSH 365); 

2. Jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2008. július 1. előtt jöttek 
létre: 

a. Egyesület (KSH 52) 
b. Egyház (KSH 55) 
c. Alapítvány (KSH 56) 
d. Közhasznú társaságból átalakulással 2007. Július 1-je után létrejött, 

közhasznú non-profit gazdasági társaság 
e. Non-profit gazdasági társaságok 
f. Egyéb, Jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 59) 

3. Szociális szövetkezet (KSH 129) 

1 Feladatellátási szerződés keretében végzett szolgáltatásnyújtás esetében Is kizárólag az adott szolgáltatást 
végző Intézmény fenntartója nyújthat be pályázatot. 
2 Intézményfenntartói társulások által fenntartott intézményak fejlesztése esetén m következő1 

feltételek mellett nyújtható be pályázat: 
o Amennyiben az Intézményfenntartói társulás A helyt önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a alapján Jött létre, úgy pályázat benyújtására 
maga a társulás Jogosult. 

. Amennyiben az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. B. §-a alapján jött létre, úgy pályázat benyújtására a 
gesztorönkormányzat Jogosult. Amennyiben a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat 
benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, úgy a pályázatot a gesztor önkormányzat 
nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

■ Amennyiben az Intézményfenntartói társulás .A helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről" szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. j-a alapján Jött létre, úgy a pályázat benyújtására -
a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt - önkormányzat Jogosult, melyet a társulási tanács 
Jelöl ki és határozatban fogad el. Amennyiben a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat 
benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, úgy a pályázatot továbbra Is • a társulás 
nevében, a kijelölt - önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat 
hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 
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családi napközinek a projekt keretében beszerzett eszközöket az új családi 
napközi részére át kell adnia. 

_ . Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjának 2. és 3. pontjában 
meghatározott szervezet salát feladatellátásban végzendő feladatként 
kizárólag új családi napközik létrehozásához szükséges eszközbeszerzésre 
pályázhat (Önállóan támogatható tevékenységként). A pályázónak ebben az 
esetben azonban legalább hét családi napközit kell létrehoznia és ezek hálózatban 
történő működtetését kell vállalnia, melyek létrehozásához szükséges 
eszközbeszerzésekre maximum 10 millió Ft támogatás Igényelhető. 10 és 20 
millió forint közötti támogatási összeg esetén 8-14 új családi napközi létrehozását, 
20 és 30 millió forint közötti támogatás! összeg esetén 15-22 ÚJ családi napközi 
létrehozását szükséges a pályázónak vállalni. 
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 
napon belül új családi napközi létrehozását kell vállalnia. A hálózatból kieső 
családi napközinek a projekt keretében beszerzett eszközöket az új családi 
napközi részére át kell adnia. 

3. eset; Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjában meghatározott 
Önkormányzat vagy társulás a B, 2. és 3. pontban meghatározott 
szervezettel kötött feladatellátás) szerződés keretében kizárólag új családi 
napközik létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére pályázhat (önállóan 
támogatható tevékenységként). A beszerzett eszközök az utánkűvetésl időszak 
végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a családi napközit 
működtető nonproflt szervezetek számára az önkormányzat ingyenes használatra 
átadja A pályázónak ebben az esetben azonban legalább hét családi napközit kell 
létrehoznia és ezek hálózatban történő működtetését kell vállalnia, melyek 
létrehozásához szükséges eszközbeszerzésekre maximum 10 millió Ft támogatás 
Igényelhető. 10 és 20 millió forint közötti támogatási összeg esetén 8-14 új 
családi napközi létrehozását, 20 és 30 millió forint közötti támogatási összeg 
esetén 15-22 új családi napközi létrehozását szükséges a pályázónak vállalni. 
A megvalósítás során a hi16zaU>61 kiesen családi napközi helyett a pályáidnak 60 napon belül új 
családi napközi létrehozását kell vállalnia. A hálózatból kiesi családi napközinek ■ projekt keretében 
beszerzett eszk&zoket az új családi napközi részár? át kell adnia. 

A pályázat célja nem lehet kizárólag az energiatakarékossá tétel, vagy 
akadálymentesítés, illetve kizárólag eszközbeszeaés (utóbbi esetén kivéve a családi 
napközi C l . pontban meghatározott eseteit). 
Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési engedélyt, illetve a 
jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt befejezésére be kell nyújtania. 
Az egyes szociális alapszolgáltatások és/vagy gyermekjóléti alapellátások esetében 
kialakítandó helyiségek infrastrukturális fejlesztése esetében elvárás, hogy azok a 
hatályos törvényi előírásoknak5 maradéktalanul megfeleljenek. 

- B " komponens, a ODOP-2QQ9-3.1.3/D és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek: 
Bölcsődei ellátást nvúttó Intézmények fejlesztése ás kapacitásának bővítése 
A pályázati komponens keretében új bölcsődék létrehozására, és már működő bölcsődék 
épületének bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, az ellátáshoz 
szükséges eszközök, berendezések beszerzésére lehet pályázni, abban az esetben, ha a 
fejlesztés kapadtásbfivülést eredményez. 

' 1/2000. ( I . 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 
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alá, melynek kelte korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenések 
Időpontja). 

Ijj családi napközik létesítése az alábbi feltételek szerint: 
Jelen pályázati kiírás keretében a családi napközik következő hálózatos 
működtetési formál támogathatók: 

o A gyermekvédelmi törvény 43.§ -ban szabályozott családi napközi 
ellátás biztosítása oly módon, hogy egy szervezet (egyesület, 
alapítvány, non-profit gazdasági társaság, szociális szövetkezet), a 
családi napközi működtetéséhez megfelelő tanfolyamon szerzett 
végzetséggel rendelkező magánszemélyekkel munkaszerződést kötve, a 
magánszemélyek működtetésében üzemelő családi napköziket hálózatos 
formában működteti, szervezi, vagy 

o A települési önkormányzat, vagy Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató 
„B" pontjában felsorolt társulások által, önkormányzati tulajdonban lévő, 
több családi napközi működtetésére alkalmas ingatlanban, vagy több 
önálló Ingatlanban az önkormányzat fenntartásában és üzemeltetésében 
működő családi napközi telephely bevonásával családi napközi hálózatot 
üzemeltet. 

0 A családi napközi üzeme kétesével/működtetésével megbízott személy 
munkavégzésre irányuló munkaszerződés keretében működik közre az 
önkormányzat feladatellátásában. Feladatellátást szerződés keretében 
csak abban az esetben támogatható a projekt, ha az önkormányzat által 
megbízott feladatellátást végző szervezet 3 Magyar Köztársaság 2009. 
évi költségvetéséről szóló 2008. évi CI1. Törvény alapján szabályozott 
normatív állami hozzájáruláshoz a pályázóval azonos mértékben fér 
hozzá. 

Jelen pályázati kiírásban a hálózatos működtetés önkormányzat által történő 
megvalósításánál infrastrukturális beruházás (családi napközi kialakítása) és 
eszközbeszerzés egyaránt, Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjának 2. és 
3. pontjában meghatározott szervezet által történő megvalósításnál kizárólag 
eszközbeszerzés támogatható. 
ÚJ családi napközik létesítése az alábbi feltételek szerint lehetséges: 
1 . eset: leien Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjában meghatározott 
önkormányzat, és társulás saját feladatellátásban végzendő feladatként, 
vagy a Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjának 2. és 3. pontjában 
meghatározott szervezettel kötött feladatellátás) szerződés keretében, de 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban megvalósuló fejlesztés esetén 
pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges felújításra, bővítésre 
illetve a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésre. A beszerzett 
eszközök az utánküvetésl időszak végéig a pályázó Önkormányzat tulajdonában 
maradnak, a családi napközit működtető nonprofit szervezetek számára az 
önkormányzat Ingyenes használatra átadja. 

Annak a pályázónak, aki a családi napközi céljára szolgáló, önkormányzati 
tulajdonú Ingatlan felújítására, bővítésére és eszközbeszerzésére egyszerre 
vállalkozik, legalább két családi napközi4 létrehozását és hálózatban való 
működtetését kell vállalnia. Egy családi napközi létrehozására legfeljebb 5 millió Ft 
támogatás Igényelhető. 

A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 
napon belül új családi napközi létrehozását kell vállalnia. A hálózatból kieső 

' ÚJ családi napközik létrehozása esetén a pályázónak maximum 10 millió Ft támogatásra van lehetősége 
pályázni, ennek keretében 2 új családi napközihez szükséges Ingatlan felújításra és eszközbeszerzésre lehet 
pályázni. Maximum 20 millió forint támogatási összeg esetén már 4 új családi napközi Indításához szükséges 
Infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 
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Régió specifikus tevékenység a Dél-dunántúli réaló esetében: 
Az önállóan támogatható tevékenységek kiegészülnek az új családi napközi létesítésével 
az aláDDi feltételek szerint: 
Új családi napközi létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési engedélyt, illetve a 
jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárására be kell nyújtania. 

Jelen pályázati kiírás keretében a családi napközik következő hálózatos 
működtetési formál támogathatók: 

o A gyermekvédelmi törvény 43.§ -ban szabályozott családi napközi 
ellátás biztosítása oly módon, hogy egy szervezet (egyesület, 
alapítvány, non-profit gazdasági társaság, szociális szövetkezet), a 
családi napközi működtetéséhez megfeieiő tanfolyamon szerzett 
végzetséggel rendelkező magánszemélyekkel munkaszerződést kötve, a 
magánszemélyek működtetésében üzemelő családi napköziket hálózatos 
formában működteti, szervezi, vagy 

o A települési önkormányzat, vagy jelen Pályázati Felhívás és Útmutató 
„B" pontjában felsorolt társulások által, önkormányzati tulajdonban lévő, 
több családi napközi működtetésére alkalmas Ingatlanban, vagy több 
önálló Ingatlanban az önkormányzat fenntartásában és üzemeltetésében 
működő családi napközi telephely bevonásával családi napközi hálózatot 
üzemeltet. 

o A családi napközi üzemeltetésével/működtetésével megbízott személy 
munkavégzésre irányuló munkaszerződés keretében működik közre az 
önkormányzat feladatellátásában. Feladatellátási szerződés keretében 
csak abban az esetben támogatható a projekt, ha az önkormányzat által 
megbízott feladatellátást végző szervezet a Magyar Köztársaság 2009. 
évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény alapján szabályozott 
normatív állami hozzájáruláshoz a pályázóval azonos mértékben fér 
hozzá. 

Jelen pályázati kiírásban a hálózatos működtetés önkormányzat által történő 
megvalósításánál infrastrukturális beruházás (családi napközi kialakítása) és 
eszközbeszerzés egyaránt, jelen Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjának 2. és 
3. pontjában meghatározott szervezet által történő megvalósításnál kizárólag 
eszközbeszerzés támogatható. 
ÚJ családi napközik létesítése az alábbi feltételek szerint lehetséges: 
1 . eset: Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjában meghatározott 
önkormányzat, és társulás saját feladatellátásban végzendő feladatként, 
vagy a Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjának 2. és 3. pontjában 
meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében, de 
önkormányzati tulajdonú Ingatlanban meg valósuló fejlesztés esetén 
pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges felújításra, bővítésre 
illetve a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésre. A beszerzett 
eszközök az utánkövetésl időszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában 
maradnak, a családi napközit működtető nonproflt szervezetek számára az 
önkormányzat Ingyenes használatra átadja. 

Annak a pályázónak, aki a családi napközi céljára szolgáló, önkormányzati 
tulajdonú Ingatlan felújítására, bővítésére és eszközbeszerzésére egyszerre 
vállalkozik, legalább két családi napközi" létrehozását és hálózatban való 

1 ÚJ családi napközik létrehozása esetén a pályázónak maximum 10 millió Ft támogatásra van lehetősége 
pályázni, ennek keretében 2 új családi napközihez szükséges ingatlan felújításra és eszközbeszerzésre lehet 
pályázni. Maximum 20 millió Forint támogatási összeg esetén már A új családi napközi Indításához szükséges 
infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 
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Meglévő épületek felújítása, bővítése esetén: 
A kapacitásbővítés minimálisan elvárt aránya telephelyenként 25%*. 
Amennyiben a bölcsődei ellátását nyújtó fenntartó Intézmény több telephelyen működik, 
a kapacitásbővítésre vonatkozó előírásnak minden egyes, a fejlesztéssel érintett 
telephely vonatkozásában meg kell valósulnia. 
Amennyiben a pályázó Bölcsődei Igazgatóság, Egyesített Bölcsődék intézménye több 
telephelyen is működik, a kapacitásbővítésre vonatkozó előírásnak való megfelelés 
vizsgálatakor a legnagyobb férőhellyel működő tagintézménye kapacitásának a 25%-át 
kell figyelembe venni és ennek megfelelően meghatározni a kapacitás bővítés 
minimálisan elvárt mértékét, melyet a fejlesztéssel érintett telephelyen kefl 
megvalósítani. Egyéb pályázók (nem Bölcsődei Igazgatóság, Egyesített Bölcsődék 
intézménye; esetében a fejlesztéssel érintett telephely féróheiy számának 254b-
ával kell a bővítést megvalósítani. 

Új bölcsődei intézmény létesítése esetén a feltétel minimum 2 csoport7 

létrehozása az új intézmény keretében. Az új Intézménynek mind Infrastrukturális, mind 
szakmai, mind személyi feltételek tekintetében meg kell felelni a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, valamint a pályázónak a működési engedélyt, Illetve a jogerős 
használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt befejezésére be kell nyújtania. 

jelen kiírás keretében kizárólag a fenti jogszabály által szabályozott önálló bölcsődei 
Infrastruktúra támogatható, függetlenül attól, hogy a bölcsőde a közoktatási 
Intézménnyel ugyanazon feladatellátási helyen működik-e. 
Nem támogatható a nevelési-oktatási Intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet 39/M. 5-ában meghatározott egységes óvoda-bölcsőde, valamint a 
többcélú közös Igazgatású közoktatási Intézmény keretein belül működő, és 
fizikailag Is egy épületben található azon telephely, ahol szakmai és szervezeti 
tekintetben önálló bölcsődei és Önálló óvodai intézményegység is működik. Többcélú 
közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül működő, de fizikailag különálló 
épületben található bölcsőde támogatható. 

Fentlek figyelembevételével önállóan támogatható tevékenységek: 
- Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, 

átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív 
energiaforrások felhasználásával). A kialakítandó helyiségek, Infrastrukturális 
feltételek esetében elvárás, hogy azok a hatályos törvényi előírásoknak 
maradéktalanul megfeleljenek. 

- Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott 
szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben. 

Új bölcsőde létesítése esetében új épület építése, 

o amennyiben a pályázó nem rendelkezik bölcsőde létesítéséhez megfelelő 
épülettel, vagy 

o amennyiben rendelkezik épülettel, de a meglévő épület nem bővíthető, 
gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van. 

' A minimális 25%-os kapacitásbővítés számításánál nem egész szám esetén a férőhelyszámot a matematikai 
kerekítés szabályai szerint kell számolni, és 2 tlzedesjegy pontossággal kell figyelembe venni. 
7 A bölcsődei csoport fogalma a Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató F3. pontjában található. 
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o szociális alapszolgáltatásokhoz Illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz 
kapcsolódó eszközök, berendezések, bútorok beszerzése, 

o családi napközikhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése a 17. sz. 
mellékletben szereplő eszköziista alapján (kivétel a C l . l . pontban 
meghatározott esetekben, amikor önálló tevékenységként is támogatható), 

o az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT Infrastruktúra fejlesztése, hálózati 
rendszerek kiépítése, 

□ támogató szolgálat nyújtására, illetve az étkeztetés ellátásának 
infrastrukturális fejlesztése esetén a szolgáltatás nyújtásához alkalmas 
járműbeszerzés - pályázatonként maximum kettő gépkocsi, valamint egy 50 
crr.' t meg nem haladó lökettérfogatú segéd motorkerékpár, és/vagy kettő 
kerékpár szerezhető be 

Csak új eszköz beszerzése támogatható! 

Külső tér kialakítása: 

o Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér, udvar, zöld 
terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó 
tárgyi eszközök beszerzése; 

o Az Építésügyi hatóság által kötelezően előirt parkoló férőhelyek létesítése a 
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez" (Általános Feltételek Útmutató 8. sz. melléklete) című 
útmutató előírásainak a figyelembe vételével. 

ESZA-típusú tevékenység: 
o A fejlesztendő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó, külső szolgáltatoktól 

igénybe vett szervezetfejlesztés és/vagy képzések, illetve képzéseken, 
továbbképzéseken, tapasztalatcseréken való részvétel biztosítása a munkatársak 
számára, különösen az újonnan létrejövő szolgáltatási elemekhez kapcsolódóan. 

,.B" komponens, a PPOP-2009-3,1.3/D és a KMOP-2009-4.B.2 komponensek: 
Bölcsődei ellátást nvúltá intézmények fellesztése és kapacitásénak bővítése 

Eszközbeszerzés: 

o bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések, bútorok beszerzése a 
18. sz. mellékletben található eszköziista alapján; 

o kizárólag a Dél-dunántúli régióban a családi napközik létrehozásához 
szükséges eszközök, berendezések beszerzése a 17. sz. mellékletben szereplő 
eszközlista alapján (kivétel a C l . l . pontban meghatározott esetekben, amikor 
önálló tevékenységként is támogatható; 

o az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati 
rendszerek kiépítése. 

Csak új eszköz beszerzése támogathatól 

- Külső tér kialakítása: 

o Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér, udvar, zöld 
terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó 
tárgyi eszközbeszerzés (pl. játszótéri eszközök, játékok); 

Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése a „Segédlet 
a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" (Általános 
Feltételek Útmutató 8. sz. melléklete) című dokumentum előírásainak figyelembe 
vételével. 
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működtetését kell vállalnia. Egy családi napközi létrehozására legfeljebb 5 millió Ft 
támogatás Igényelhető. 
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 
napon belül új családi napközi létrehozását kell vállalnia. A hálózatból kieső 
családi napközinek a projekt keretében beszerzett eszközöket az új családi 
napközi részére át kell adnia. 

2. eset; Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató B. pontjának 2. és 3. pontjában 
meghatározott szervezet saját feladatellátásban végzendő feladatként 
kizárólag új családi napközik létrehozásához szükséges eszközbeszerzésre 
pályázhat (önállóan támogatható tevékenységként). A pályázónak ebben az 
esetben azonban legalább hét családi napközit kell létrehoznia és ezek hálózatban 
történő működtetését kell vállalnia, melyek létrehozásához szükséges 
eszközbeszerzésekre maximum 10 millió Ft támogatás Igényelhető. 10 és 20 
millió forint közötti támogatási összeg esetén 8-14 új családi napközi létrehozását, 
20 és 30 millió forint közötti támogatási összeg esetén 15-22 új családi napközi 
létrehozását szükséges a pályázónak vállalni. 
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 
napon belül új családi napközi létrehozását kell vállalnia. A hálózatból kieső 
családi napközinek a projekt keretében beszerzett eszközöket az új családi 
napközi részére át kell adnia. 

3. eset: Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató 8. pontjában meghatározott 
Önkormányzat vagy társulás a B. 2. és 3. pontban meghatározott 
szervezettel kötött feladatéi látási szerződés keretében kizárólag új családi 
napközik létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére pályázhat (önállóan 
támogatható tevékenységként). A beszerzett eszközök az utánkövetésl Időszak 
végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a családi napközit 
működtető nonproflt szervezetek számára az önkormányzat ingyenes használatra 
átadja A pályázónak ebben az esetben azonban legalább hét családi napközit kell 
létrehoznia és ezek hálózatban történő működtetését kell vállalnia, melyek 
létrehozásához szükséges eszközbeszerzésekre maximum 10 millió R támogatás 
Igényelhető, 10 és 20 millió forint közötti támogatási összeg esetén 8-14 új 
családi napközi létrehozását, 20 és 30 millió forint közötti támogatási összeg 
esetén 15-22 új családi napközi létrehozását szükséges a pályázónak vállalni. 
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 
napon belül új családi napközi létrehozását kell vállalnia. A hálózatból kieső 
családi napközinek a projekt keretében beszerzett eszközöket az új családi 
napközi részére át kell adnia. 

C1.2 önállóan iram támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C l . l . pontban felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek: 

„A" komponens és a KMOF-2009-4.5.1 komponens: A szociális 
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz valá hozzáférés 
Uvltása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése f kivéve bölcsődeit 
Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények 
épületének/helyiségeinek energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív 
energiaforrások felhasználásával); 

■ Eszközbeszerzés: 
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Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A nyilvánosság biztosítására vonatkozó általános előírásokat az Általános Feltételek c. 
dokumentum C 1.2. pontja tartalmazza. 

A projektgazda Jelen pályázati kiírás esetében a támogatási döntéstől számítva, a projekt 
megvalósítása során a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című 
dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A 
projektgazda a projekt megvalósítása során az „Arculati Kézikönyvben" szereplő „B" 
típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a „D" típusú emlékeztető táblát 
köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. 
A kommunikációs tevékenységek megkezdése e lőt t , kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. 

Könyvvizsgálat 
Az Általános feltételek c. dokumentum Cl.2 pontja alapján. 

C.1.3 N e m támogatható tevékenységek kora 

Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek 
a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem 
Illeszkednek, pl: 

Új építés (kivéve a C l . l pontban meghatározott esetekben); 
- Az építési hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhely feletti fejlesztés; 

A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését és energiahatékonyság növelését 
célzó beruházások. 
Járműbeszerzés (kivéve az „A" komponensben és a KMOP-2009-4.5.1 
komponensben meghatározott esetekben) 

- A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; 
Eszközbeszerzés, Infrastruktúra-fejlesztés nélkül (kivéve a családi napközi fejlesztés 
azon eseteit, mely során infrastrukturális fejlesztés nem valósul meg); 
Használt eszközök beszerzése; 

- Forgóeszközök beszerzése; 
- Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása; 

Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési 
tevékenység) - kivéve az „A" komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens 
esetében meghatározott ESZA típusú tevékenység keretében végzett képzési 
tevékenység; 
Garázs építése; 
50 millió Ft és ennél kevesebb támogatási összeg esetén a könyvvizsgálat költsége 

C2. Elszámolható költségek 

Az egyes költségtípusokra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek című 
dokumentum C2. pontjában, valamint a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című, a 
ROP általános útmutatók között az NFÜ honlapján közzétett dokumentumban kerülnek 
meghatározásra. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Általános Feltételek c. dokumentum C2. 
pontjában meghatározott keretfeltételek figyelembevételével, kizárólag a je len 
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C l . 3 . Önál lóan nem támogatható, kötelezően megvalósí tandó 
tevékenységek 

A jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a C l . l . pontban felsorolt tevékenységekkel 
együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

A támogatható tevékenységek között fe lsorol t elemeken tú l az alábbi 
tevékenységek megvalósítása kötelező az összes komponens esetében; 

Akadálymentesítés 
A C l . pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt elemeken túl az alábbi 
tevékenységek megvalósítása kötelező: 
Felújítás, bővítés esetén: 

a) A beruházással érintett valamennyi ingatlan tekintetében - függetlenül az 
infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az 
épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal 
biztosításával történő valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és 
info-kommunlkáclós) akadálymentesítését. 

b) Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, 
meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést Is, és 

c) a beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett 
épület projektarányos akadálymentesítése, úgy hogy a beruházás egyes 
beavatkozási tevékenységeinek megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, 
hogy a fejlesztés tárgya minden fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás
vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára akadálymentesen használható 
legyen. A projektarányos akadálymentesítés fogalma a pályázati útmutató F3. 
pontjában található. 

A tervezés és megvalósítás során a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáférésének megteremtéséhez" (Általános Feltételek c. dokumentum 8. sz. 
melléklete) c. dokumentumban részletezett előírások, biztonsági és kialakítási szabályok 
következetes és szakszerű alkalmazása, illetve maradéktalan betartása az előírás. 

ÚJ építés esetén az új épület teljeskörű és komplex (fizikai és info-kommunikációs) 
akadálymentesítését kell megvalósítani. 

Amennyiben a beruházással érintett telephelyen hallás-, látás-, mozgássérült, értelmi 
fogyatékos vagy autista klienst látnak el (pályázó saját nyilatkozata szerint), a 
beruházással érintett ingatlanok tekintetében a fent meghatározott előírások mellett, az 
ott előforduló fogyatékosságra nézve a fejlesztendő szolgáltatásnak helyt adó 
épület/épületrész teljes körű akadálymentesítését kell megvalósítani. 

Infrastruktúra-fejlesztés esetén az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés 
szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak. Illetve a 
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésének" 
(Általános Feltételek Útmutató 8. sz. melléklete) c. dokumentumban foglalt 
követelményeknek való megfelelőségéről a tervezőnek nyilatkoznia szükséges. 
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o Járműbeszerzés (kizárólag az „A" komponens és a KMOP-2009-4,5.1 
komponens esetében kizárólag a C l . pontban meghatározott esetekben) 

Járműbeszerzésre vonatkozó speciális feltételek: 
Pályázatonként maximum 2 személygépkocsi' beszerzése támogatható: 
- maximum 5 személyes személygépkocsi (4 vagy S ajtós) beszerzése esetén a 

bruttó vételár maximum 4 millió Ft/gépkocsi értékben; 
- a terepviszonyok, Illetve a szolgáltatás biztosíthatósága által indokolt esetben 

maximum 5 személyes összkerék-meghajtású személygépkocsi (4 vagy 5 
ajtós) beszerzése esetén a bruttó vételár maximum 5 millió Ft/gépkocsi 
értékben (az összkerék-meghajtású gépkocsi beszerzésének szükségességét a 
megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni). 

- 8/9 személy szállítására alkalmas személygépkocsi beszerzése esetén a bruttó 
vételár maximum 8 millió Ft/gépkocsi. 

A vásárolt személygépkocsi átalakítása a biztosított szolgáltatás szükségleteinek 
megfelelően (pl. ételszállításra történő átalakítás, mozgássérült személyek 
számára történő akadálymentesítés) maximum a vételár 20 %-ának erejéig 
támogatható. Az átalakítás szükségességére a megvalósíthatósági tanulmányban 
ki kell térni. A gépjármű akadálymentesítése során a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlősége Közalapítvány által közzétett (Jelen Pályázati Felhívás és 
Útmutató 16. sz. melléklete: Útmutató a kerekesszékes utasok szállítását szolgáló 
gépjárművek beszerzéséhez, átalakításához) átalakítási követelményeket be kell 
tartani. 

Ezen felül projektenként egy, 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú 
segéd motorkerékpár (bruttó vételára maximum 500 000 Ft), és/vagy kettő 
kerékpár (bruttó vételára maximum 70 000 Ft/kerékpár) szerezhető be. 
Járműbeszerzés csak az „A" komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens 
fejlesztései esetében. Indokolt esetben lehetséges, melyet a megvalósíthatósági 
tanulmányban kell a pályázónak bemutatni és indokolni. Kizárólag az adott 
szolgáltatásnak megfelelő típusú és darabszámú jármű (személygépkocsi, 
segédmotor-kerékpár, kerékpár) szerezhető be. 

A jármű beszerzésére vonatkozó további feltételek: 
- csak új jármű beszerzése támogatható, 
- beszerzése kizárólag hivatalos magyarországi márkakereskedői hálózatból 

történhet, 
- az alapfelszereltségen kívül egy garnitúra téligumi, légkondicionáló és 

vonóhorog és szükség esetén gyermekülés beszerzése támogatható, amelyek 
a beszerzett gépjármű vételárába beleszámítanak. 

Gépkocsi esetében CASCO biztosítás megkötése kötelező. A biztosítás 
időtartamának a gépjármű forgalomba helyezésétől minimum a fenntartási 
Időszak végéig kell tartania. A CASCO biztosításnak olyan konstrukciónak kell 
lennie, hogy káresemény esetén az önerő mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot 
Illetve maximum 100 000 Ft-ot. 
A gépjárműadó, a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás díja a 
projekt keretében nem elszámolható költség. 

' Az 1/1975. ( I I . 5,1 KPM-BM együttes rendeleti, számú függeléke alanlán <;7emélvo«pknfth személyszállítás 
céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését Is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van. 
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kiírásban meghatározott költségtípusok tervezhetőek s projekt 
költségvetésében elszámolható költség ként I 

C.2 .1 . Elszámolható költségek típusai: 

Jelen pályázati kiírásban elszámolható költségtípusok: 
• Előkészítés költségei az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/1.1 

Előkészítés költségei alapján. 
• Projekt menedzsment költségek az Általános feltételek c. dokumentum 

C2.3/I1. Megvalósítás kűltségel/1. pontja alapján. 
> Sioigó Itatások Igénybevétel ének költsége ÖÍ Alldlénos feltételek c 

dokumentum C2.3/1I. Megvalósítás koltségel/2. pontja alapján, de jelen kiírásban 
kizárólag az alábbi, külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások Igény bevételének 
költsége számolható el: 
A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások 
igénybevételének költségei: 

o Építési műszaki ellenőr díja, Illetve amennyiben releváns a tervellenőr díja; 
tervezői művezetés költsége. 

o A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő díja; 

o A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási 
díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja), 

o Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó 
tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 
költségek.) 

o Kötelezően elvégzendő projektszintű könyvvizsgálat díja, amennyiben a 
támogatás meghaladja az 50 millió Ft-ot. 

• Épftésl (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 
Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége akkor tervezhető, 
ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények, 
egyéb ingatlanok építési, bővítési és értéknövelő felújítási költségei számolhatók 
el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. 
Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl, minden, az építmény, 
Ingatlan üzemszerű-, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását 
lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségét (az Általános feltételek c. 
dokumentum C2.3/II. Építési költségek I I /3. pontjában felsorolt tevékenységek 
közül kizárólag a következőket): 

1. Komplex terület-előkészítés, területrendezés; 
2. Bontás; 
3. Hozzáférés, védelem; 
4. Helyreállítás, rekonstrukció; 
5. Felújítás; 
6. Átalakítás; 
7. Bővítés; 
8. Építés; 
9. Technológiai szerelés (gépészet); 
10. Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, 

felújítások, pl. Ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék-
és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő 
elektronlkai rendszer, stb. 

11. Zöldfelületi fejlesztés. 
• Eszközbeszerzések költségei az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/II. 

Megvalósítás költségei/4, pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök 
beszerzése nem támogatható. 
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m1 alapú arányossal van lehetőség elszámolni: a közös használatú helyiségekre, 
épületrészekre jutó kivitelezési költségek az elszámolható, támogatható épületrész és a 
nsrn ai szemel haté épületrész nettó alapterületének (rn1) arányában számsíhatík cl Jelen 
projekt keretén belül. (Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható 
költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m1 / 
támogatható*nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m 1 (közös 
helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m1, nem támogatható helyiség: 50 m1 , 
közös helyiség: 20 m3 . Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/30+50= 0,375, a 
közös használatú helyiségre Jutó költség 37,5%-a számolható el.) 

Az arányosítás a fenti esetben minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően 
alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások 
igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit Is: ezek a költségek 
jelen kiírás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el12. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási 
költségekre a tevékenység típusra vonatkozó előírások betarthatósága 
érdekében külön szerződéseket kössönl 

Nyilvánosság biztosításának költségei között a IV . kommunikációs csomag 
költségei számolhatóak el. 

C.2.2 Nem elszámolható költségek: 

Jelen tervezési felhívás keretében az Általános feltételek c. dokumentum C2.4-es 
pontjában meghatározott költségek nem elszámolható költségnek minősülnek. Az 
Általános feltételek c. dokumentum C2.4-es pontjában meghatározott költségen túl. Jelen 
kiírás keretében a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható 
költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel a Pályázati Útmutatóban 
meghatározott elszámolható költségek listáján, különösen az alábblak: 

1. Ingatlanvásárlás; 
2. Új intézmény létesítéséhez kapcsolódó költségek (jogi költségek, hatósági díjak, 

stb); 
3. Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez 

kapcsolódó előkészítési munkák; 
4. Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás; 
5. Természetbeni hozzájárulások; 
6. Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; 
7. Forgóeszközök beszerzése; 
8. Posta és telekommunikációs; 
9. Rezsi, közvetett költségek; 
10. A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó 

költségek; 
11. Rendezvényszervezés; 
12. Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség; 
13. Banki költségek (kivéve a projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla 

nyitásának, vezetéséhek költsége, amennyiben annak nyitása kötelező), kamat 
tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 

14. Jogi tevékenységek költségei; 

" Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató 16. számú melléklete: Segédlet a területi alapú, Illetve az adagszám 
alapján történő arányosításhoz 
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* Immaterlálls Javak beszerzése az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/I I . 
Megvalósítás költségei/5, pontja aiapján. 

- Általános költségek az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/II . 
Megvalósítás költségel/6. pontja alapján. 

• ÁFA, valamint más adók és közterhek az Általános feltételek c. dokumentum 
C2.3/II. Megvalósítás költségei/7, pontja alapján. 

Speciális feltételek a i ..A" komponens és a KMOP-2009-4,5,1 komponens 
esetén: 
Konyha10 fejlesztésére vonatkozó speciális feltételek 
Amennyiben a projekt keretében szociális étkeztetéshez, mint szociális 
alapszolgáltatáshoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés keretében konyha fejlesztésére is 
sor kerül, az alábbi feltételek szerint kell eljárni: 

1) Amennyiben a konyha az intézmény működési engedélyében szereplő adagszám 
alapján legalább Sltfa-ban szociális étkeztetést lát el, az ezen kívüli tevékenysége 
pedig kizárólag közoktatásban résztvevők étkezését szolgálja, úgy a konyha 
fejlesztésére eső költségek (Infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó, valamint egyéb 
járulékos, elszámolható költségek egyaránt) jelen kiírásra benyújtott pályázat 
keretében számolhatóak el arányosítás nélkül. Ebben az esetben ugyanezen konyha 
fejlesztésére az adott Regionális Operatív Program közoktatás-fejlesztésre kiírt 
konstrukció keretében nem nyújtható támogatást 

2) Amennyiben a konyha az intézmény működési engedélyében szereplő adagszám 
alapján legalább 51%-ban közoktatáshoz kapcsolódó étkeztetést, kisebb arányban 
pedig szociális étkeztetést lát el, úgy a konyha fejlesztése kizárólag az adott 
Regionális Operatív Program közoktatás-fejlesztésre kiírt konstrukciója keretében 
támogatható. Jelen konstrukció keretében konyha fejlesztésére nem nyújtható 
támogatás akkor sem, ha az szociális étkeztetést Is ellát. 

3) Az étkeztetéshez, mint szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztendő konyha keretén belül a szociális és/vagy 
közoktatásban résztvevők étkeztetésén kívül más, forproftt típusú étkeztetést (pl. 
helyi lakosok számára nyújtott közétkeztetés) is ellátnak, melybőt bevétel keletkezik, 
az adott fejlesztésre Jutó költségeket a működési engedélyben feltüntetett adagszám 
alapján arányosítani szükséges11 az építési és járulékos (kapcsolódó 
szolgáltatások, eszközbeszerzés) költségeket. Vagyis támogatás csak a szociális 
alapszolgáltatásnak (és a fent meghatározott esetben a közoktatásban résztvevők 
étkeztetésének) minősülő étkeztetési tevékenységre jutó adagszám aránya alapján 
Igényelhető (pl, összes adagszám: 1000, szociális és közoktatási étkeztetés 
adagszáma: 200, egyéb étkeztetés adagszáma: 800, költségek arányosítása: 
200/1000=0,2, azaz az étkeztetés fejlesztésével kapcsolatos költségek 20%-a 
számolható el a projekt keretében). A helyi lakosok számára nyújtott közétkeztetésbe a 
konyhai személyzet étkeztetése nem tartozik bele. 

Speciális feltételek minden komponens esetén: 
Közös használatú helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítása 
A közös használatú helyiségek, épületrészek, pl. homlokzat, tető, esetlegesen közös 
folyosó, mellékhelyiség tekintetében a fejlesztés, átalakítás, korszerűsítés költségeit csak 

10 Szociális étkeztetéshez, nappali ellátáshoz, botcsődéhez kapcsolódó konyha. 
" Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató 16. számú melléklete: Segédlet a területi alapú. Illetve az adagszám 
alapján történő arányosításhoz 
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Az infrastrukturális beruházásokra eső költségek tervezése az alábbi fajlagos 
költségkorlátok Irányadóak: 

o Építés, bővítés esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a 
bruttó 230.000 Ft/bruttó m2-t. 

o Felújítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a 
bruttó 140.000 Ft/bruttó m2-t. 

o Külső tér fejlesztése esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja 
meg a bruttó 10.000 Ft/bruttó m2-t, Illetve a KMOP-2009-4.5.1 és a 
KMOP-2009-4.5.2 kiírás esetében bruttó 12.000 Ft/bruttó m2-t. A külső tér 
fejlesztésére fordítható összeg nem tartalmazza a Játszótérre, 
játszóeszközökre fordított költségeket, még abban az esetben sem, ha 
azok beépítésre karülnek. 

A fajlagos költségek számításához az épftés költségkategóriára tervezett 
költségek összegéhez kell a ma-t viszonyítani. A fajlagos költségek 
számításánál a bruttó m2-t szükséges figyelembe venni. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a korlátok túllépése az elszámolható 
költségek csökkentését vonja maga után, a támogatás Intenzitás megtartása 
mellett. 

C3. A projekt megkezdése 

A projekt megkezdésére az Általános feltételek című dokumentum C3, pontjában 
rögzített szabályok érvényesek. 

C4.A projektmegvalósftés Időtartama és a pénzügyi elszémolés 
végső határideje 

A projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől -
amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, 
akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétőt - számítva maximum 24 hónap áll 
rendelkezésére. 
A projekt pénzügyi elszámolásának határidejére az Általános Feltételek c. dokumentum 
C4. pontjában leírtak érvényesek. 

C5. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó előírások 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig, a 
pályázatban vállalt szakmai tartalommal, kapacitásbővítéssel változatlanul 
fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket az Általános feltételek c. 
dokumentum C5. pontja határozza meg. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek 
a pályázó által vállalt eredményindikátorok bázis és célértékel. A Közreműködő szervezet 
a vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási Időszakban ellenőrzi. 
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15. A gépjárműadó, valamint a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás 
díja; 

16. Tartalak 

C.2.3 A projekt költségvetésének belső korlátai: 

Elszámolható költség típusa A projekt összes elszámolható 
költségéhez viszonyítva 

Projekt előkészítési költségek, ezen beiül 

legfeljebb 10 % 
(amennyiben nem építési 

engedélyköteles tevékenységet valósít 
meg, max. 8%) 

Közbeszerzés költsége legfeljebb 1 % 

Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége legfeljebb 1 % 

Projektmegvalósítási költségek 

Személyi jellegű (projekt menedzsment, bérek 
és járulékok) költségek legfeljebb 2 % 

Eszközbeszerzés 

Jelzősrendszeres házi segítségnyújtás 
fejlesztését tartalmazó projektben 

legfeljebb 20 % 

legfeljebb 30% 

A projekt megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: legfeljebb 6 % 

ESZA típusú tevékenység (kizárólag „A" 
komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens 

esetében) 
Legfeljebb 1,5 millió Ft 

Műszaki ellenőr költsége legfeljebb 2 % 

Külön könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % 

Nyilvánosság biztosításának költsége legfeljebb 1 % 

A vásárolt személygépkocsi átalakítása a jármű vételárának 20 %-lg 
számolható el. 
A megújuló energiaforrásokra jutó költség nem haladhatja meg az építési 
költségek 10%-át. 

Amennyiben a pályázat tevékenységei között szerepel a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás fejlesztése, az eszközbeszerzés maximálisan elszámolható 
aránya a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva 3 0 % . 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt 
korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes Jegy pontosságig történik. 
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-A^ komponens ét—a—KMOP-2OM-A.S.I komranw: A uüsiilis 
aíagszpisáltBtaaokhoz és svermaM6; j t l alapél látásokhoz való h o i i é férés 
javítása ét a nzolpá Itatás ok minőségének falleartese f kivéve bölcsődei: 

- A projekt több alapszolgáltatás fejlesztését célozza. 
- A projekt térségi fejlesztést valósít meg. Térségi fejlesztés: a szociális 

alapszolgáltatásokból és gyermekjóléti alapellátásokból tetszőlegesen kiválasztott 
minimum 2 szolgáltatástípus megvalósítása, melynek kiválasztása a helyben 
elvégzett Igényfelméréssel alátámasztható. A térségi fejlesztés keretében tervezett 
szolgáltatások egyike: 

o minimum 5 települést, és 
o minimum 2000 fns érintett összlakosságot lefed17. 

- A jogszabályban meghatározott kötelező szociális és gyermekjóléti önkormányzati 
feladatokon túl további, a helyi szükségleteknek megfelelő szociális 
alapszolgáltatások és/vagy gyermekjóléti alapellátások nyújtása. 

- Korábbi egyszemélyes szolgáltatás Integrálása, megszüntetése. 

,.B" komponens, a DDOP 2009-3,1.3/D és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek: 
Bölcsődei ellátást nvúl to intézmények fellesztése és kapacitásának bővítése 

Pályázó vállalja a fejlesztéssel érintett Intézményben a jogszabályi kötelezettségnél 
magasabb számú munkaerő foglalkoztatását. 
A pályázó minimálisan előírt férőhelyszám bővítés feletti kapacitásbővítést tervez. 
A pályázó vállalja a fejlesztéssel érintett Intézményben szakmai segítő szakemberek 
alkalmazását (gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus) és az erről szóló 
nyilatkozatot benyújtotta. 

C6.4. A fejlesztéssel érintett Ingatlanra vonatkozó feltétetek 
Kizárólag olyan per-, és Igénymentes Ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely 
alkalmas a funkció befogadására. 
Támogatás azon pályázó részére nyújtható, 
1. aki, vagy amely saját tulajdonban lévő épületre Igényel támogatást (nem saját 

tulajdonú ingatlan fejlesztése esetében a pályázónak a pályázat benyújtásakor a 
beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződéssel 
vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló előszerződéssel, szerződéssel, 
vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal kell rendelkeznie, amely alapján - a KSZ által 
meghatározott támogatási szerződéskötési határidőig - a beruházással érintett 
ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, azaz a vonatkozó tulajdoni lapon a pályázó 
tulajdonosként kerül feltüntetésre. A támogatási szerződés megkötéséhez,a 
tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyen kell, hogy 
szerepeljen.). 

2. Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó Ingatlan, épület nem az intézmény 
fenntartójának tulajdonában van, az Ingatlanon történő beruházás csak abban az 
esetben támogatható, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a B l . pontban felsorolt 
szervezet. 

3. Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, épület nem az intézmény 
fenntartójának tulajdonában van, hanem a B l . pontban felsorolt szervezetektől bérli, 
úgy: 

o a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a 
pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiváláshoz, továbbá 

" KSH 2008. Január l-l adata alapján 
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C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 

C6.1 . Illeszkedési előfréa 
A pályázatnak Illeszkednie kell a fenntartó szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójához.13 

Amennyiben az adott település nem rendelkezik szolgáltatástervezési koncepcióval, úgy a 
kistérségi vagy megyei koncepcióval való Illeszkedés az előírás. 
Az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokat állami, önkormányzati fenntartók esetén 
az Illetékes települési önkormányzat(ok)nak a helyi szociális és gyermekjóléti 
rendeletükben szabályozniuk kell. 

C6.2. A projekt területi szGkftése 
Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező a Pályázati 
Útmutató B l pontjában nevesített szervezet nyújthat be pályázatot, de kizárólag a 
Közép-magyarországi/Közép-dunántúli/Nyugat-dunántúll/Dél-dunántúll/Észak-
magyarországl/Észak-alföldi/Dél-alföldl régió területén megvalósuló projektek 
támogathatók. 

C6.3. A bírálatnál előnyt Jelentő szempontok 

Minden komponens esetében egyaránt : 
A területi kohézió erősítéséhez a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott, 
hátrányos helyzetű kistérség, kivéve a 33 db komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek, és egyúttal a 240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendelet melléklete szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott és Jelentős munkanélküliséggel sújtott településen megvalósuló 
beruházások az elbírálás során többletpontban részesülnek, az összes komponens 
esetében. 
Funkcióját vesztett épület hasznosítása. 

- A fejlesztéssel érintett intézményt többcélú kistérségi társulás tartja fenn. 
- A gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése során (bölcsőde illetve családi 

napközi) az Intézmény az alapellátáson túl tervez családi nevelést támogató 
szolgáltatásokat is (időszakos gyermekfelügyelet; Játszócsoport; egyéb, 
gyermeknevelést segítő szolgáltatás). 

- A gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a fejlesztéssel érintett Intézmény ellát hátrányos helyzetű vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 

- A gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a pályázó a fejlesztéssel érintett intézményben vállalja fogyatékos és/vagy 
speciális nevelési igényű gyermekek ellátását és korai fejlesztését, ez a működési 
engedélyében szerepel és az ehhez szükséges eszközöket beszerzi14. 

- A gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a Pályázó a fejlesztéssel érintett intézményben a szolgáltatást igénybe 
vevők, Illetve szüleik, hozzátartozóik munkaidejéhez igazodó hosszabb,15 és/vagy 
rugalmas16 nyitva tartási Idő megvalósítását vállalja. 

" 1993. évi I I I . tftrvény 92/A§. (I) 
14 telén útmutató 17. Illetve 1B. számú mellékletében meghatározott eszkűzllsta alapján. 
15 Napi 6 órát meghaladó, a több műszakos munkavégzést Is kiszolgáló 
" szükség esetén hétvégi, esti, stb. 
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C7 Kizáró okok 

C7.1. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok 

A vonatkozó általános szabályokat az Általános feltételek clmü dokumentum FI . pontja 
tartalmazza. 
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázó személyére vonatkozó speciális 
kizáró okok: 

A Jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely: 
a) természetes személy, 
b) profit-orientált gazdasági társaság (kivéve szociális szövetkezet), 

C7.2. A projektre vonatkozó kizáró okok 

A vonatkozó általános szabályokat az Általános feltételek című dokumentum F2. pontja 
tartalmazza. 

Jelen pályázati kiírás keretében megvalósítani kívánt projektekre vonatkozó speciális 
kizáró okok: 

1. Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek komplex akadálymentesítése az NFT és 
az ÚMFT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás 
alatt áll, jelen kiírás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem 
számolható el. 

2. A . .B" komponens, a DDOP-2009-3.1.3/D és a KMOP-2009-4.5.2 
komponwr f f k kgrpt-éhon nem részesülhet támogatásban azon pályázó, aki az 
UMFT keretében óvodához Integrált bölcsőde fejlesztésére már kapott támogatást, 

3. „A" komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens: Azon pályázó, aki vagy amely 
az Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési 
szolgáltatások fejlesztésére Igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
9/2008. ( I . 24.) FVM rendelet keretében támogatást kapott gépjárműbeszerzésre, 
jelen pályázati kiírás keretében gépjárműbeszerzés költségeit nem számolhatja el. 

4. A DDOP-2009-3.1.3/D kiírások tekintetében nem részesülhet támogatásban a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben meghatározott egységes óvoda-bölcsőde, valamint az integrált 
bölcsőde és óvoda fejlesztésére Irányuló projektek (Ilyen típusú források a DDOP-
2009-3.1.2./2F - „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése" című pályázati kiírás keretén belül nyerhetők el). 

5. Nem részesülhet támogatásban azon szervezet a „B" komponens és a DDOP-
2009-3.1.3/D komponens tekintetében, amely a DDOP-2007-3.1.2./2F -
„Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" című 
pályázat keretében óvodához Integrált bölcsőde fejlesztésére előzetes 
támogatásban részesült (tehát pályázatát befogadták a 2. fordulóba). 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy azon telephelyek vonatkozásában, amelyek 
bejáratának, legalább egy mellékhelyiségének és elérési útvonalának komplex 
akadálymentesítése; valamint az épület projektarányos komplex akadálymentesítése 
jelen pályázati kiírás keretében megvalósul, a későbbiekben az ÚMFT keretében nem 
számolható el az adott tevékenységekre további akadálymentesítéshez kapcsolódó 
költségi 
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o a pályázónak legalább a pályázat benyújtásától számított 10 évig, határozott 
Időtartamra szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, és az épület 
tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a 
fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. 

Határozatlan Idejű bérleti szerződés nem fogadható el. 
4. Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (vagy olyan társulás, 

melynek van jogi személyiségű, képviseleti Joggal felruházott és 
kötelezettségvállalásra Jogosult tagja), illetve Intézményfenntartói társulás által 
fenntartott Intézmények esetében a beruházással érintett Ingatlannak/ingatlanoknak 
a társulás vagy a társulást létrehozó szervezet/szervezetek tulajdonában kell lenniük 
a pályázati útmutató C6.1. 1-3. pontokban meghatározottak figyelembevételével. 

5. Amennyiben a beruházással érintett Ingatlan, épület állami tulajdonban van, a 
kincstári vagyon részét képezi, vagy önkormányzati tulajdonban van, és az Intézmény 
fenntartója használati vagy vagyonkezelési szerződés alapján gyakorolja a 
szerződésből fakadó Jogait és kötelezettségeit, 

o a pályázathoz az ingatlan, épület tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy 
hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatás 
során megvalósuló Infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz (kivéve állami 
tulajdon), és 

o a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) 
nyilatkoznia kell, hogy a használati/vagyonkezelési szerződés hatálya alatt -
de legalább a pályázat benyújtásától számított 10 évig - a fejlesztendő 
területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. 

6. Állami tulajdonban lévő közterületen megvalósuló parkoló férőhely létesítése, 
felújítása esetén a beruházás megvalósításához a fenntartótól (Magyar Közútkezelő 
Kht.) fenntartói nyilatkozat, a vagyonkezelőtől (KKK) vagyonkezelői hozzájárulás, a 
tulajdonosi jogok gyakorlójától (MNV Zrt.) tulajdonosi hozzájárulás szükséges a 
beruházás megvalósításához. Javasoljuk, hogy a pályázó a vagyonkezelővel (KKK) 
előzetesen egyeztessen az építtetői kör meghatározása, valamint a létesítmény 
későbbi fenntartása érdekében. 
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Új családi napközik létrehozására a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C. l . l 
önállóan támogatható tevékenységek pontjában rögzített költségkorlátok 
vonatkoznak. 

D.4. Az önerő mértéke 

A pályázónak a pályázatban Igényelt támogatáson kívül önerővel is hozzá kell járulnia a 
projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésébe be kell terveznie. A 
pályázónak legalább a projekt összes elszámolható költségének 5%, Illetve 10%-át 
kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie a támogatási szerződés megkötéséhez. 
leien pályázati kiírás keretében az Általános feltételek c. dokumentum D l . 
pontjának rendelkezéseitől eltérően az önrész kizárólag az alábbi elemekből 
állhat, és rendelkezésre állása k izárólag az alábbi módon Igazolható: 

Saját forrás elemel Igazolás módja 

Bankhitel 

A hitelintézet által kiadott kötelező érvényű finanszírozási 
ajánlat: hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés. 
A kötelező érvényű finanszírozási ajánlat kötelező elemelt és 
feltételeit az Általános feltételek c. dokumentum Dl pontja 
tartalmazza! 

Számlapénz 

A forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított, 30 
napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki Igazolás 
fogadható el. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a számlapénz 
rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki 
Igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak 
uqyanarra a napra vonatkozó eqvenleqet kell tartalmaznia! 

Bankbetét 

30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által 
kiadott Igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bankbetét 
rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja Igazolni, 
a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó 
egyenleget kell tartalmaznia! 

Önkormányzati 
forrás 

A pályázat benyújtásakor képviselőtestületi határozat, Illetve 
ha az önkormányzat SzMSz-ében hatáskör átadás történik, 
akkor az ennek megfelelő szervezeti egység határozata. A 
Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az 
önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre 
szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a teljes 
projekt összeg a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási 
célú kiadások között nevesítetten szerepeljen (amennyiben az 
önkormányzat rendelkezik középtávú költségvetési tervvel). A 
fentieket a pályázónak nyilatkozatban kell Igazolniuk. 

Állami finanszírozási 
Forrás 

Állami szervek, valamint az azokat tömörítő együttműködések 
esetén a felettes szerv nyilatkozata. 

Az államháztartás 
alrendszereiből származó 
egyéb támogatás 
(visszatérítendő 
támogatás, kamat
támogatás, 

Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat 
támogatás odaítéléséről 
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

D.l . Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 

D.2. Támogatás mértéke 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a. 

A területi kohézió erősítéséhez a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott, hátrányos 
helyzetű kistérség, kivéve a 33 db komplex programmal segítendő leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek, és egyúttal a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete 
szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településen megvalósuló beruházások esetében a támogatás 
mértéke a projekt elszámolható Összes költségének legfeljebb 9S%-a. 

D.3. Támogatás összege 
"A" komponens és a KMOP-2009-4.S.1 komponens keretében TnénvBlhutg 
támogatás összege; 

minimum maximum 
Nyugat-dunántúli régió 5 millió Ft 50 millió Ft 

Észak-magyarországi régió 5 millió Ft 100 millió Ft 

Közép-dunántúli régió 5 millió Ft 150 millió Ft 

Közép-magyarországi régió 
(KMOP 4.5.1) 

5 millió Ft 250 millió Ft 

A KD, ÉM és KM réglókban 50 millió feletti támogatás kizárólag több telephelyre 
benyújtott pályázatok keretében adható. 

" B " komponens, a DPOP-20O9-3,1.3/0 és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek 
keretében Igényelhető támogatás összege: 

OP minimum maximum 

Észak-magyarországi régió 20 millió Ft 200 millió Ft 

Dél-dunántúli régió 10 millió Ft 70 miit ló Ft 

Közép-dunántúli régió, 
Nyugat-dunántúli régió 

10 millió Ft 80 millió Ft 

Közép-magyarországi régió 
(KMOP 4.5.2) 

50 millió Ft 250 millió Ft 

A ÉM és a KM régiókban 80 millió feletti támogatás kizárólag több telephelyre benyújtott 
pályázatok, vagy új építés esetén adható. 
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. 

E.l. Kiválasztási kritériumok 

1.1. A pálvazat nem Mánvaotolhatá befogadási kr i tér iumai minden komponens 
esetében: 

Szempont 
A pályázó 
megfelel a 
kritériumnak 

A pályázó nem 
felel meg a 
kritériumnak 

1 . 
A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott 
példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 2 
másolati + CD/DVD lemez) 

2. 
A közzé tett kitöltő programmal készült projekt 
adatlap a kért formában, elektronikus 
adathordozón Is benyújtásra került. 

3. 

A pályázat a benyújtási határidőn belül került 
benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot 
tartalmazó postai küldeményen szereplő dátum 
tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási 
határidőnél. Benyújtásnak az a nap minősül, 
amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot 
alánlott küldeményként postára adták. 

4 . 

Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a 
maximálisan Igényelhető támogatási összeget, és 
eléri a minimálisan Igényelhető támogatási 
összeget, és az igényelt támogatási mérték 
(arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt 
maximális támogatási mértéket (intenzitást). 

5. 
A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra 
jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került, 
(adatlap és nyilatkozatai) 

Amennyiben a benyúj tot t pályázat nem felel meg a fent i fe l téte leknek, a 
pályázat hiánypót lés nélkül elutasításra kerül i 
Amennyiben a benyúj tot t pályázat megfele l a fent i fel tételeknek, sor kerül annak 
formai ellenőrzésére, azaz a pályázat jogosultságának (hiány pótol ható befogadási 
kritériumok) ellenőrzésére. 

1.2. A Pálvázat hTánvoótolható befnoadásl kr i tér iumai minden komponens 
esetében: 

Szempont Igazo lás módja 

1. 
A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap 

2. 
A papír alapon benyújtott projekt adatlapon szerepelnek a 
kitöltő program által generált vonalkódok, valamint a hozzájuk 
tartozó karakterláncok és ezek minden oldalon egyezőek. 

Projekt adatlap 
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kedvezményes kamatú és 
kamatmentes hitel/ 
kölcsön, fejlesztési
adókedvezmény, 
kockázati tőke-juttatás). 
Megkötött hitelszerződés. 
támogatási szerződés, 
határozat támogatás 
oda ítéléséről 

D.5. Bevételek 

Többletbevételek 
Ha a megvalósítási Időszak alatt a projektben megvalósított fejlesztéshez kapcsolódóan a 
pályázónak többletbevétele keletkezik, különösen a kiváltott Ingatlan hasznosításából, 
erről a tényről a KSZ-nek jelenteni köteles. A felmerüiés időpontjában annak összegével 
csökkenteni szükséges az elszámolható költségek mértékét, még ha ezzel együtt is 
negatív lenne a diszkontált nettó árbevétel. 
Ma a többletbevétel a Fenntartási Időszak alatt keletkezik, a segédlet szerinti pénzügyi 
elemzést Ismételten szükséges elvégezni. A projektben megvalósított fejlesztéshez 
kapcsolódó pozitív diszkontált nettó bevétel keletkezése esetén a támogató jogosult a 
pályázót a felhasznált támogatás visszafizetésére kötelezni. Negatív diszkontált nettó 
bevétel keletkezése esetén a befolyt nettó árbevétel egészét a pályázó köteles a Szociális 
és/vagy gyermekjóléti Fejlesztési célokra fordítani azzal, hogy e célokat önállóan 
határozhatja meg. 

D.6. Elöieglgénylés szabályai 
Az Általános feltételek c. dokumentum D2. pontjában szabályozottak szerint. Jelen 
pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az Igénybe vehető maximális 
előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a. 

D.7. Biztosítékok köre 
Az Általános feltételek c. dokumentum D3. pontjában szabályozottak szerint. 

E. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK 

Az Általános feltételek c. dokumentum E. pontjában szabályozottak szerint. 
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megvalósítása. 
14 A pályázati kiírás mellékeltében szereplő nyilatkozatok és egyéb 

meilékletek megfelelően aláírásra kerültek. Projekt adatlap 

15 
A. Projekt adatlap valamennyi rovata Jelen Útmutató, Illetve az 
„Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez" c dokumentumban 
megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére 
hiánytalanul választ ad. 

16 
A pályázati útmutató E2 pontjában felsorolt, kötelezően 
benyújtandó dokumentumokat csatolta a pályázó és azok 
megfelelnek az előírt alaki-formai követelményeknek. 

Pályázati csomag 

17 
A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be, és a 
pályázat tárgyát képező Ingatlanra vonatkozó feltételek 
megfelelnek a jelen pályázati útmutatóC6.4. pontjában és az 
Általános feltételek című dokumentumban felsoroltaknak. 

Projekt adatlap, 
Alapító okirat, Tár
sulási megállapodás 
(Társulás esetén) 

18 A pályázó nem tartozik a kizáró okok alá. 

Projekt adatlap nyi
latkozatai az útmuta
tóban foglaltaknak 
megfelelően kitöltés
re kerültek, és a pá
lyázat nem tartozik a 
jelen útmutató C6. 
pont kizáró okok, 
Illetve az Általános 
feltételek c. doku
mentumban megha
tározott kizáró okok 
alá, továbbá a pro
jektadatlap és a nyi
latkozatai az aláírási 
címpéldánynak 
megfelelően kerültek 
aláírásra. 

19 A projekt tervezett kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat 
benyújtási időpontja. Projekt adatlap 

20 Projekt megvalósításának időtartama a pályázati kiírásban 
megadott időintervallumon belül van. Projekt adatlap 

2 1 A pályázat megvalósításának helyszíne az adott régió területén 
található. 

A pályázat 
benyújtásának 
Időpontjától számított 
60 napnál nem 
régebbi tulajdoni lap 
Tervdokumentáció, 
műszaki leírás 
Pályázati adatlap 

22 
A fejlesztés tárgyát képező Ingatlan tulajdonjoga megfelel a 
jelen Pályázati Útmutató C 6.2 pontjában foglaltaknak, továbbá 
per- és Igénymentes. 

23 
Nem saját tulajdonban lévő Ingatlanon történő fejlesztés esetén 
a fejlesztendő ingatlan tulajdonosa nem tartozik a pályázati 
útmutató C. 6.2 pontban kizárt szervezetek közé. 
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3. A papír alapon (eredeti példány) és a digitálisan (xdat) 
benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. 

Projekt adatlap, és 
xdt fájl vonalkódja 

4. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik. Pályázati csomag 

5. 

A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), 
oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, 
folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező 
oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra, 
(kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat) 

Pályázati csomag 

S. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. Projekt adatlap 

7. 
A pályázó és a projekt nem tartozik az Általános feltételek című 
dokumentumban és jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban 
meghatározott kizáró okok alá. 

Projekt adatlap 

8. 
A projekt adatlap nyilatkozatai kitöltésre kerültek és ezek 
alapján a pályázat/pályázó támogatásra való jogosultsága 
igazolt. 

Projekt adatlap 

9. Amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles, a pályázó 
csatolta az építési engedély szintű tervdokumentációt. 

101 
Amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles, a pályázó 
csatolta a Jogerős építési engedélyt, vagy az építésügyi hatóság 
Igazolását az engedélyeztetés megkezdésére vonatkozóan. 

11 

Amennyiben a fejlesztés nem építési engedély köteles a pályázó 
benyújtotta az építésügyi hatóság Igazolását arról, hogy az 
adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági 
engedély köteles. 

A nyilatkozat a 
pályázati adatlapban 
hivatkozott helyrajzi 
számon (számokon) 
szerepeltetett 
Ingatlanra 
(ingatlanokra) 
vonatkozik és 
összhangban áll a 
műszaki leírással, a 
csatolt 
tervdokumentációval, 
és a pályázati 
adatlappal 

12 Amennyiben az építési tevékenység nem engedélyköteles, a 
pályázó a tevékenység műszaki leírását és tervdokumentációját, 
csatolta. 

A műszaki leírás és 
tervdokumentáció a 
projekt adatlapban 
hivatkozott helyrajzi 
számra (számokra) 
készült el. 

13 

A pályázó Igazolta az előírásoknak megfelelő akadálymentesítés 
(.Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez" c. mellékletben foglalt követelmények) 
feltételeinek való megfelelést. 
A pályázó benyújtotta a tervező nyilatkozatát az 
akadálymentesítési követelmények teljesítéséről. 
A fejlesztés teljes mértékben megfelel a pályázati Útmutató Cl 
pontjában rögzített akadálymentesítésre vonatkozó 
feltételeknek. 

Tervezői nyilatkozta 
benyújtása, Jelen 
pályázati 
útmutatóban n 
meghatározottaknak 
megfelelően. ÚJ 
épület építése esetén 
követelmény a teljes 
körű, komplex 
akadálymentesítés 
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Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljes 
körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak 
nincs helye. 
Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentlekben foglalt befogadási 
kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott 
pályázatok kerülnek. 

II. Szakmai értékelés 

I I . l . Tartalmi Jogosultsági értékelés 
A tartalmi/Jogosultsági értékelés Igen/nem/részben válasszal történik, amelyet 
„nem/részben" válasz esetén a szakmai értékelőnek indoklással kell alátámasztania. 
Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el 
egyértelműen, hogy a projekt megfelel, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor 
tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. 

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza 
alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott 
szempontra vonatkozóan, az nemleges/részbeni értékelést von maga után. 

Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható 
költségeket tartalmaznak, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai 
értékelés során csökkentésre kerül. 
Amennyiben az 1 . , 2., 10., 11. , 12., 13. pontokban az értékelés „nem", a 
szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti 
elutasításra a pályázatot. 

Szempont Értékelési 
szempont 

1. 
Fejlesztés összhangban van a kiírás céljaival, a fejlesztés a 
felhívásban szereplő célokat teljesiti. Illetve azokhoz 
hozzálárul. 

I g e n / nem 

2. A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható 
tevékenységet. Igen /nem 

3. 

A projekt tevékenységei támogathatóak, megfelelnek a jelen 
útmutató C l pontjában,valamlnt az Általános feltételek c. 
dokumentumban foglaltaknak. (Amennyiben nem, a nem 
támogatható tevékenységekkel - és azok elszámolni kívánt 
költségével -csökkentésre kerül a prolekt) 

I gen / részben/ nem 

4. A Drolekt költségvetés számszakilag hibátlan. Iqen /nem 

5. 

A tervezett kiadások a költségvetés szöveges magyarázata 
alapján relevánsak a projekt megvalósítása szempontjából, 
az egyes költségkomponensek indokoltak a projekt céljainak 
eléréséhez. (Amennyiben nem, a nem indokolt költségekkel 
a prolekt költséqvetése csökkentésre kerül) 

Igen /nem 

6. 

A Pályázati Felhívás és Útmutató C.2.3-es pontjában előírt, a 
költségvetésre vonatkozó belső arányokat, valamint a 
fajlagos költségkorlátokat betartották. 
(Amennyiben nem, a korlátokat meghaladó mértékkel a 
projekt költséqvetése csökkentésre kerül) 

Igen /nem 

7. 
A tervezett költségek mértéke a hiánypótlást követően a 
benyújtott, alátámasztást Igazoló dokumentumok 
(tételcsoportos műszaki költségbecslés (szakágak szerinti 
munkacsoportokra bontva, ára Ián iátok) alapján iqazolt. 

Igen /nem 
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24 A pályázó betervezte a pályázati útmutatóban előirt saját 
forrást, jelen pályázati útmutató D. pontjának megfelelően. 

25 
A költségvetés megfelelő alábontású ahhoz, hogy az egyes 
költségtételek relevanciája megállapítható legyen (építési 
költségek tételcsoportonként, beszerzett eszközök 
darabszámmal és egységköltséggel, stb.) 

26 A költségvetés magyarázata és részletezettsége a projekt 
adatlappal összhangban van. 

27 

A pályázati adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra 
vonatkozó táblázatok adatai, Illetve a költségvetés szöveges 
magyarázatában szereplő tételek összhangban állnak 
egymással. 

28 

A pályázó a költségek alátámasztását igazoló dokumentumokat 
(tételcsoportos műszaki költségbecslés (szakágak szerinti 
munkacsoportokra bontva), árajánlatok) benyújtotta. 
A költség alátámasztó dokumentumok az Általános feltételek c. 
Dokumentum C2.2. pontjának megfelelően egyértelműen 
megfeleltethetőek a költségvetés egyes tételeinek. Adott 
költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg 
megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál 
magasabb. A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt 
alaki-formai követelményeknek megfelelnek. {Amennyiben a 
hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak 
nem felel meg, úgy az Általános Feltételek Gl. pontjában 
foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.) 

Pályázati csomag és 
műszaki 
dokumentáció 

29 

Új építés esetén pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 
nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatás(ok) 
nyújtásához megfelelő épülettel, vagy amennyiben a pályázó 
rendelkezik alkalmas épülettel, de a meglévő épület nem 
bővíthető, életveszélyes állapotban van, vagy tervező 
költségbecsléssel alátámasztott, hogy a meglévő épület 
gazdaságos átalakításra alkalmatlan. 

Nyilatkozat és igazoló 
dokumentumok 

30 A Pályázó a Projekt adatlap 8. pontjában (Esélyegyenlőség 
érvényesítése) eleget tett a kötelező adatszolgáltatásnak és 
leqalább két vállalást tett a választható Intézkedések közül. 

Projekt adatlap 

31 

A Pályázó a Projekt adatlap 9. pontjában (Fenntarthatóság 
érvényesítése) eleget tett a kötelező adatszolgáltatásnak és 
legalább kettő-kettő vállalást tett kategóriánként a választható 
szemoontok közül. 

Projekt adatlap 

32 
Projektgazda jelen felhívásban megfogalmazott 
kötelezettségeket vállalja (valamennyi releváns monitoring 
mutató, fenntartási és eovéb kötp|f>7pttséqek) 

Projekt adatlap 

Amennyiben a támogatásra való Jogosultságot alátámasztó, fent előírt 
dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok 
pótlására a pályázónak egy alkalommal hiánypótlás keretében van lehetősége. 
A pályázónak a Jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor 
kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtett módon hiánypótlás során Is teljesíthet. 
Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján, egy adott kritérium 
vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat hiánypótlást 
követően sem felelne meg a Jogosultság kritériumainak, hiánypótlási felhívás 
kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat. 

12 



I I . 1 . Tobbfokú skálán értékelt szakmai kritériumok 

i f l komnomni és a—.KHOP-«v9-4 ,5 . Í komponens: A szociális 

Szempont Pontszám / értékelési 
szempont 

I . A projekt céljának értékelése 

1 . 

A pályázatban megfogalmazott célok, 
műszaki megoldások megfelelnek a pályázati 
kiírásban megfogalmazott céloknak/ 
részcéloknak. 
A tevékenység megvalósítása megfelelően 
biztosltja a projekt által kitűzött célok 
elérését. (Megtervez-e minden olyan 
tevékenységet, ami feltételezi, hogy a cél 
megvalósítható.) 
Teljes mértékben = 3 pont 
Részben = 2 pont 
Nem = 0 pont 

3 2 0 

2. 

A projekt a kitűzött alapszolgáltatások és 
alapellátások színvonalát javítja. 
Teljes mértékben = 2 pont 
Részben = 1 pont 
Nem = 0 pont 

2 1 0 

3. 

A projekt a kitűzött alapszolgáltatások és 
alapellátások hozzáférhetőségét Javítja. 
Teljes mértékben = 2 pont 
Részben « 1 pont 
Nem = 0 pont 

2 1 0 

4 . 

A pályázatban összhangban vannak a 
bemutatott szükségletek és a tervezett 
fejlesztések. 
Teljes mértékben = 6 pont 
Részben = 3 pont 
Nem = 0 pont 

6 3 0 

5. 

Az Indikátorok vállalt célértékei mennyire 
reálisak (elérhetőek, megvalósíthatóak) és 
összhangban vannak a szakmai programban 
és a megvalósíthatósági tanulmányban 
megfogalmazottakkal. 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 3 pont 
Nem = 0 pont 

S 3 0 

I I . Szakmai-műszaki értékelés 

6. 

Az infrastrukturális fejlesztés a szakmai 
programmal, a megvalósítani kívánt szakmai 
fejlesztéssel összhangban van. 
Teljes mértékben =■ 6 pont 
Nem = 0 pont 

6 1-5 0 

7. Az épületek felújítása és korszerűsítése 2 1 0 

3S 

(Amennyiben nem, a nem alátámasztott vagy túlzó 
költségek mértékével a projekt költségvetése csökkentésre 
kerül) 
A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége 
besorolható a jelen Útmutató C2. pontjában meghatározott 
elszámolható költségek körébe. 
(Amennyiben nem, a nem elszámolható költségekkel a 
pályázónak hiánypótlás keretében csökkentenie kell a 
projekt összköltségét. A csökkentés mértéke nem 
haladhatla meg az elszámolható összköltség 25%-át,)  

Igen/nem 

A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott AFA 
státuszának megfelelően készült. Igen/nem 

10. 

Családi napközi fejlesztése esetén a pályázó bemutatja a 
családi napközik hálózatos formában való működtetését: A 
gyermekvédelmi tőrvény 43.§ -ban szabályozott családi 
napközi ellátás biztosítása az alábbi módokon történik: az 
egyes telephelyeket közös szakmai irányítás alatt, közös 
működtetési és fenntartási kritériumok alapján, a nyitva 
tartás összehangolásával, a helyettesítés megoldásával, 
egységes szempontok szerinti ellenőrzéssel, szakmai 
továbbképzések összehangolásával működtetik és az év 12 
hónapjában elérhető. 

I gen / részben/ nem 

„A" komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens; A szociális 
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz valá hozzáférés javítása 
*»a szolgáltatások minőségének fejlesztése (kivéve bölcsődei 

11. 

A pályázat az 1993. évi I I I . tv. szerinti szociális 
alapszolgáltatások és az 1997. évi XXXI. Gyvt. törvényben 
felsorolt gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrájának 
fejlesztésére terjed ki (de nem tanya- és falugondnoki 
szolgálat vagy átmeneti ellátás, illetve bölcsőde). 

Igen/nem 

i" komponens, a DDOP-20Q9-3.1.3/D és a KMOP-2009-4.S.2 komponensek: 
Bölcsődei ellátást nvulto Intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése 

12. 
A pályázat az 1997. évi XXXI. Gyvt. törvényben felsorolt 
bölcsődei - a Dél-dunántúli régió esetében bölcsődei és/vagy 
családi napközi - szolgáltatások Infrastruktúrájának 
fejlesztését tartalmazza. 

Igen/nem 

Meglévő bölcsődék fejlesztése esetén a projekt keretében a 
pályázó minden fejlesztéssel érintett telephely 
vonatkozásában teljesíti az előirt minimális 
kapacitásbővítést; új létesítmény esetén pedig a pályázó 
teljesíti az előírt minimális két csoport létrehozását. 

13. Igen/nem 
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családi 
napközi 

fejlesztését 

nevelést támogató szolgáltatásokat is 
(időszakos gyermekfelügyelet; 
Játszócsoport; egyéb, gyermeknevelést 
segítő szolgáltatás). 
Kettőnél több szolgáltatás megvalósítását 
tervezi - 2 
Egy szolgáltatás megvalósítását tervezi = 1 
Nem tervez többletszolgáltatást = 0 

14.a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde illetve családi 
napközi) a fejlesztéssel érintett Intézmény 
ellát hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket. 

NR NP. NR 

14.b 
Pályázó 
tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde illetve családi 
napközi) a fejlesztéssel érintett intézmény 
ellát hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket. 
Igen = 2 
Nem = 0 

2 0 

15.a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde illetve családi 
napközi) a pályázó a fejlesztéssel érintett 
intézményben vállalja fogyatékos és/vagy 
speciális nevelési Igényű gyermekek 
ellátását és korai fejlesztését, ez a működési 
engedélyében szerepel és az ehhez 
szükséges eszközöket beszerzi. 

NR NR NR 

15.b 
Pályázó 
tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a pályázó a fejlesztéssel érintett 
Intézményben vállalja fogyatékos és/vagy 
speciális nevelési Igényű gyermekek 
ellátását és korai fejlesztését, ez a működési 
engedélyében szerepel és az ehhez 
szükséges eszközöket beszerzi. 
Igen - 2 
Részben: vállalja fogyatékos és/vagy 
speciális nevelési Igényű gyermekek 
ellátását és korai fejlesztését, ez a működési 
engedélyében szerepel de az ehhez 
szükséges eszközöket nem szerzi be = 1 
Nem = 0 

2 1 0 

16.a 
Páryázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a pályázó vállalja a fejlesztéssel 
érintett intézményben a szolgáltatást 
Igénybe vevők. Illetve szüleik, hozzátartozóik 
munkaidejéhez igazodó hosszabb, és/vagy 
rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását. 

NR NR NR 

16.b 
Pályázó 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a pályázó vállalja a fejlesztéssel 

2 0 
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során milyen mértékben kerülnek 
alkalmazásra Innovatív, környezetbarát, 
energiatakarékos megoldások 
(energiatakarékossági megfontolások 
előtérbe helyezése, természetes és megújuló 
energiaforrások alkalmazása). 
Teljes mértékben = 2 pont 
Részben = 1 pont 
Nem = 0 pont 

8. 

A beszerzésre kerülő felszerelések, eszközök 
összhangban vannak a pályázatban 
bemutatott szakmai programmal. 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 3 pont 
Nem = 0 pont 

5 3 O 

I I . 1 . Előnyt jelentő szempontok 

9. 

A területi kohézió erősítéséhez a 
kedvezményezett térségek besorolásáról 
szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 
2. számú mellékletében meghatározott, 
hátrányos helyzetű kistérség, kivéve a 33 db 
komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek, é j 
eayúttal a 240/2006. ÍXI. 30.1 Korm. 5 0 9. 
rendelet melléklete szerinti társadalmi-
gazdasági és Infrastrukturális szempontból 
elmaradott és Jelentős munkanélküliséggel 
sújtott településen megvalósuló beruházások 
az elbírálás során többletpontban 
részesülnek, az összes komponens esetében. 

5 0 

10. 
A fejlesztéssel érintett intézményt többcélú 
kistérségi társulás tartja fenn. 
Igen = 3 
Nem = 0 

3 0 

1 1 . 

Pályázó vállalja a fejlesztéssel érintett 
intézményben a jogszabályi kötelezettségnél 
magasabb számú munkaerő foglalkoztatását. 
Igen = 3 
Nem = 0 

3 0 

12. 

A projekt során funkciót vesztett épület 
hasznosítása történik. 
Igen = 4 
Nem = 0 

4 0 

13.a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
infrastrukturális fejlesztése során az 
intézmény az alapellátáson túl tervez családi 
nevelést támogató szolgáltatásokat Is 
(Időszakos gyermekfelügyelet; 
játszócsoport; egyéb, gyermeknevelést 
segítő szolgáltatás). 

NR NR NR 

13.b 
Pályázó 
tervezi 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
Infrastrukturális fejlesztése során az 
Intézmény az alapellátáson túl tervez családi 

2 1 0 
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1 a pályázatban » 0 

20.a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A projekt korábbi egyszemélyes szolgáltatás 
integrálását, megszüntetését eredményezi. 
Igen ■ 4 
Nem - 0 

4 0 

20.b 
Pályázó 
tervezi 
család! 
napközi 

fejlesztését 

A projekt korábbi egyszemélyes szolgáltatás 
Integrálását, megszüntetését eredményezi. 
Igen « 2 
Nem = 0 

2 0 

I I I . Erőforrások (Menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) 

2 1 . 

Átgondoltak-e a projekt menedzsmentjéhez 
szükséges (1) feladatok, a hozzá kapcsolódó 
(2) erőforrások és annak (3) finanszírozása? 
Tlsztázott-e ezek kapcsolata? A pályázó 
átgondoltan és részletesen bemutatja a 
projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó 
feladatokat (kapcsolattartás/szakmai 
koordináció a pájyázó- intézmény- KSZ 
között; adminisztratív és pénzügyi feladatok 
ellátása). A menedzsmenthez szükséges 
erőforrások biztosítottak (bér és/vagy 
szolgáltatás). A menedzsmenthez szükséges 
pénzeszközök reálisan betervezésre 
kerültek. Mekkora projekt megvalósítási 
tapasztalattal rendelkeznek a 
projektmenedzsment résztvevői? 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

22. 

Mekkora projekt menedzsment tapasztalattal 
rendelkezik a pályázó, Illetve a 
megvalósításban résztvevő szakértők 
hasonló projektek megvalósításában? 
Teljes mértékben = 3 pont 
Részben = 2 pont 
Nem « 0 pont 

3 2 0 

23 . 

Pályázó pénzügyi helyzetének értékelése 
(intézményhez kapcsolódó központi 
költségvetési hozzájárulások és támogatások 
bemutatása, különös tekintettel a működési 
forráshiány miatt Igénybe vett kiegészítő 
támogatásokra: költségvetésttörvény 6. 
számú melléklet 1. és 3. pontja szerinti 
forrás. Több önkormányzat közös projektje 
esetén valamennyi önkormányzat esetében 
vizsgálandó.) 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 
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tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

érintett intézményben a szolgáltatást 
igénybe vevők, Illetve szüleik, hozzátartozóik 
munkaidejéhez Igazodó hosszabb, és/vagy 
rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását. 
Igen = 2 
Nem = 0 

I 7 . a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A projekt több alapszolgáltatás fejlesztését 
célozza. 
Háromnál több alapszolgáltatás fejlesztését 
célozza = 4 
Kettő vagy három alapszolgáltatás 
fejlesztését célozza = 2 
Nem, vagy 1 alapszolgáltatás fejlesztését 
célozza = 0 

4 2 0 

17.b 
Pályázó 
tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A projekt több alapszolgáltatás fejlesztését 
célozza. 
Háromnál több alapszolgáltatás fejlesztését 
célozza = 2 
Kettő vagy három alapszolgáltatás 
fejlesztését célozza = 1 
Nem, vagy 1 alapszolgáltatás fejlesztését 
célozza = 0 

2 1 0 

IS .a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A projekt térségi fejlesztést valósít meg, 
amely megfelel a C6.2 pontban leírt 
követelményeknek. 
Igen = 4 
Nem = 0 

4 0 

18.b 
Pályázó 
tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A projekt térségi fejlesztést valósít meg, 
amely megfelel a C6.2 pontban leirt 
követelményeknek. 
Igen = 2 
Nem = 0 

2 0 

19.a 
Pályázó 

nem tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A jogszabályban meghatározott kötelező 
szociális és gyermekjóléti feladatokon túl 
további, a helyi szükségleteknek megfelelő 
szolgáltatások nyújtása. 
Négy vagy több plusz szolgáltatás teljesítése 
= 4 
Kevesebb mint négy ( l -3db) többlet 
szolgáltatás teljesítése = 2 
Plusz szolgáltatások fejlesztése nem szerepel 
a pályázatban = 0 

4 2 0 

19.b 
Pályázó 
tervezi 
családi 
napközi 

fejlesztését 

A jogszabályban meghatározott kötelező 
szociális és gyermekjóléti feladatokon túl 
további, a helyi szükségleteknek megfelelő 
szolgáltatások nyújtása. 
Négy vagy több plusz szolgáltatás teljesítése 
= 2 
Kevesebb mint négy ( l -3db) többlet 
szolgáltatás teljesítése = 1 
Plu« szolgáltatások fejlesztése nem szereDel 

2 1 0 

38 



„8" komponens. ■ DPOP-2009-3.1.3/P és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek: 
Bölcsődei el látást nyúlta Intézmények fejlesztése és kapacitásinak jjfaftáHJ 

Szempont Pontszám / értékelési 
szempont 

I . A projekt céljának értékelése 

1 . 

A pályázatban megfogalmazott célok, 
műszaki megoldások megfelelnek a pályázati 
kiírásban megfogalmazott céloknak/ 
részcéloknak. 
A tevékenység megvalósítása megfelelően 
biztosítja a projekt által kitűzött célok 
elérését. (Megtervez-e minden olyan 
tevékenységet, ami feltételezi, hogy a cél 
megvalósítható.) 
Teljes mértékben = 3 pont 
Részben « 2 pont 
Nem = 0 pont 

3 2 0 

2. 

A projekt a kitűzött alapszolgáltatások és 
alapellátások színvonalát javítja. 
Teljes mértékben = 2 pont 
Részben = 1 pont 
Nem = 0 pont 

2 1 0 

3. 

A projekt a kitűzött alapszolgáltatások és 
alapellátások hozzáférhetőségét javítja. 
Teljes mértékben = 2 pont 
Részben = 1 pont 
Nem ■» 0 pont 

2 1 0 

4. 

A pályázatban összhangban vannak a 
bemutatott szükségletek és a tervezett 
fejlesztések. 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 3 pont 
Nem = 0 pont 

5 3 0 

5. 

Az Indikátorok vállalt célértékel mennyire 
reálisak (elérhetőek, megvalósíthatóak) és 
összhangban vannak a szakmai programban 
és a megvalósíthatósági tanulmányban 
megfogalmazottakkal. 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 3 pont 
Nem = 0 pont 

5 3 0 

I I . Szakmai-műszaki értékelés 

6. 

Az Infrastrukturális fejlesztés a szakmai 
programmal, a megvalósítani kívánt szakmai 
fejlesztéssel össztiarigbán van. 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem - 0 pont 

5 1-4 0 

7. 
Az épületek felújítása és korszerűsítése 
során milyen mértékben kerülnek 
alkalmazásra Innovatív, környezetbarát, 
energiatakarékos meqoldások 

2 1 0 

4! 

IV . Projektterv értékelése 

24. 

A tervezett tevékenységek mennyiben 
indokoltak, szükségesek a projekt céljainak 
elérése érdekében? 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

25. 

Mennyire világos és megvalósítható a 
tervezett tevékenységek részletezése, a 
feladatok ütemezése? (a projekt 
megvalósításához szükséges előkészületi -
pl. közbeszerzés - és projektzáráshoz 
kapcsolódó feladatok időigénye reálisan 
betervezésre került) 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

26. 

Mennyire részletes, releváns és teljes körű a 
projekt megvalósítása során várható, a 
pályázó által felmért kockázatok listája és az 
arra kidolgozott kezelési terv? 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

27. 

Blztosítottak-e a szükséges szolgáltatások 
melyek támogatják a projekt sikeres 
megvalósítását? Szükséges szolgáltatásokat 
tervezett-e? (a támogatási szerződésben 
megfogalmazott kötelezettségekhez 
kapcsolódóan pl. tájékoztatás és 
nyilvánosság, könyvvizsgálat, műszaki 
ellenőrzés) 
Teljes mértékben = 3 pont 
Részben = 1-2 pont 
Nem = 0 pont 

3 1-2 0 

V. Fenntarthatóság értékelése 

28. 

A projekt keretében létrehozott fejlesztés 
fenntartása szakmai, szervezeti, pényzügyi 
szempontból mennyire biztosított? 
Teljes mértékben = 6 pont 
Részben = 2-5 pont 
Nem = 0 pont 

6 2-5 0 

29. Kiterjed-e a projekt a zöld terület kulturált 
kialakítására, amennyiben releváns? 1. 0 

ll^tSú : 'i Elérhető saakmBt poh ts íám IÖO;; 

:- ' £0 

Regionális Fej l!szté*i Tanács 
nyi latkozata, hogy asprojjefetjnvaslat ■, 
megvalósülAsn :n ; i;S)í6 ;szernpootjáb'6t 
'kiemelkedően Jelentós,, jelentfis ;vágy,' 

„péinJJelantBji SJ ■ 

: 

* ■ ll 
■ 

Elérhető maximál is pontszám ufi ' ■ * ■ > 
:m\ 
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Nem tervez többletszolgáltatást = 0 

14. 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a fejlesztéssel érintett intézmény 
ellát hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket. 
Igen = 3 
Nem = 0 

3 0 

15. 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a pályázó a fejlesztéssel érintett 
intézményben vállalja fogyatékos és/vagy 
speciális nevelési Igényű gyermekek 
ellátását és korai fejlesztését, ez a működési 
engedélyében szerepel és az ehhez 
szükséges eszközöket beszerzi. 
Igen = 3 
Részben: vállalja fogyatékos és/vagy 
speciális nevelési Igényű gyermekek 
ellátását és korai fejlesztését, ez a működési 
engedélyében szerepel de az ehhez 
szükséges eszközöket nem szerzi be = 1 
Nem = 0 

3 1 0 

16. 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
fejlesztése során (bölcsőde Illetve családi 
napközi) a pályázó vállalja a fejlesztéssel 
érintett Intézményben a szolgáltatást 
igénybe vevők, Illetve szüleik, hozzátartozóik 
munkaidejéhez Igazodó hosszabb, és/vagy 
rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását. 
Igen = 3 
Nem = 0 

3 0 

17.a 

Meglévő bölcsődei intézmény 
fejlesztés* esetén: 
A pályázó minimálisan előirt férőhelyszám 
bővítés feletti kapacitásbővítést tervez. 
26-50%-os kapacitásbővítés - 3 pont 
5 1 % feletti kapacitásbővítés = 5 pont 

5 3 0 

17.b 

Ú] Intézmény létesítése esetén: 
Férőhelybővítés tekintetében: 
a pályázó új Intézmény létesítése esetében 2 
csoportnál több (minimum 3db bölcsődei 
csoport) számára biztosít férőhelyet 
3 csoport esetén = 3 pont 
4 vagy több csoport esetén = 5 pont 

5 3 0 

18. 

A szakmai programban bemutatott feladatok 
ellátására segítő szakembereket alkalmaz 
(gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő 
pedagógus) és az erről szóló nyilatkozatot 
benyújtotta és szakmai programjában 
feltűntette. 
Igen « 3 pont 
Nem = 0 pont 

3 0 
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(energiatakarékossági megfontolások 
előtérbe helyezése, természetes és megújuló 
energiaforrások alkalmazása). 
Teljes mértékben - 2 pont 
Részben = 1 pont 
Nem = 0 pont 

8. 

A beszerzésre kerülő felszerelések, eszkőzök 
összhangban vannak a pályázatban 
bemutatott szakmai programmal 
(csoportlétszám, célcsoport szükségletel, 
stb). 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 3 pont 
Nem = 0 pont 

5 3 O 

I I . l . Előnyt Jelentő szempontok 

9. 

A területi kohézió erősítéséhez a 
kedvezményezett térségek besorolásáról 
szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 
2. számú mellékletében meghatározott, 
hátrányos helyzetű (47 db), vagy a komplex 
programmal nem érintett leghátrányosabb 
helyzetű kistérségben (14db), és egyúttal a 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
melléklete szerinti társadalmi-gazdasági és 
Infrastrukturális szempontból elmaradott és 
jelentős munkanélküliséggel sújtott 
településen megvalósuló beruházások az 
elbírálás során többletpontban részesülnek, 
az összes komponens esetében, (kivéve LHH 
kiírás) 

5 0 

10. 

A fejlesztéssel érintett Intézményt többcélú 
kistérségi társulás tartja fenn. 
Igen = 3 
Nem = 0 

3 0 

1 1 . 

Pályázó vállalja a fejlesztéssel érintett 
Intézményben a jogszabályi kötelezettségnél 
magasabb számú munkaerő foglalkoztatását. 
Igen = 2 
Nem = 0 

2 0 

12. 

A projekt során funkciót vesztett épület 
hasznosítása történik. 
Igen = 3 
Nem = 0 

3 0 

13. 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
infrastrukturális fejlesztése során az 
Intézmény az alapellátáson túl tervez családi 
nevelést támogató szolgáltatásokat is 
(időszakos gyermekfelügyelet; 
Játszócsoport; egyéb, gyermeknevelést 
segítő szolgáltatás). 
Kettőnél több szolgáltatás megvalósítását 
tervezi = 3 
Eqy szolgáltatás megvalósítását tervezi = 1 

3 1 0 
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Teljes mértékben - 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

24. 

Mennyire részletes, releváns és teljes körű a 
projekt megvalósítása során várható, a 
pályázó által felmért kockázatok listája és az 
arra kidolgozott kezelési terv? 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

IS . 

Blztosítottak-e a szükséges szolgáltatások 
melyek támogatják a projekt sikeres 
megvalósítását? Szükséges szolgáltatásokat 
tervezett-e? (a támogatási szerződésben 
megfogalmazott kötelezettségekhez 
kapcsolódóan pl. tájékoztatás és 
nyilvánosság, könyvvizsgálat, műszaki 
ellenőrzés) 
Teljes mértékben = 3 pont 
Részben = 1-2 pont 
Nem = 0 pont 

3 1-2 0 

V. Fenntarthatóság értékelése 

26. 

A projekt keretében létrehozott fejlesztés 
fenntartása szakmai, szervezeti, pényzügyl 
szempontból mennyire biztosított? 
Teljes mértékben = 6 pont 
Részben = 2-5 pont 
Nem = 0 pont 

6 2-5 0 

27. Klterjed-e a projekt a zöld terület kulturált 
kialakítására, amennyiben releváns? 1 0 
FIArhitfktíyátS'mM nrirtf i i n :*:ioo.. 

KÜfc: 
saVV + 1 

Regionális Fejlesrtési Tanács nyilatkozata,,: 

íiogy a proje<tjnvasiat tyiegvalösulása ^ _ 

rígiöjs^jsbjítjábúKltiemelkedílíÉri: jelentős,. 
JelenVÓs ■.-;.-,•; nem. jelentős M i ' P ' . ; :. • 

' 5 
JJWlt 

; ■ ' : 1 ■ ■ JÉiérXei áraax-^öis ftants'iání^? ''":!«, ..:: 
■■ . . . . . . . . . 

■ ' 

Támogatásban a minimum 60 szakmai pontot elérő projekt részesülhet, de a 60 
pont elérése nem Jelenti automatikusan a támogatás megítélését! 
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I I I . Erőforrások (Menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) 

19. 

Átgondoltak-e a projekt menedzsmentjéhez 
szükséges (1) feladatok, a hozzá kapcsolódó 
(2) erőforrások és annak (3) finanszírozása? 
Tisztázott-e ezek kapcsolata? A pályázó 
átgondoltan és részletesen bemutatja a 
projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó 
feladatokat (kapcsolattartás/szakmai 
koordináció a pályázó- intézmény- KSZ 
között; adminisztratív és pénzügyi feladatok 
ellátása). A menedzsmenthez szükséges 
erőforrások biztosítottak (bér és/vagy 
szolgáltatás). A menedzsmenthez szükséges 
pénzeszközök reálisan betervezésre 
kerültek. Mekkora projekt megvalósítási 
tapasztalattal rendelkeznek a 
projektmenedzsment résztvevői? 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

20. 

Mekkora projekt menedzsment tapasztalattal 
rendelkezik a pályázó, Illetve a 
megvalósításban résztvevő szakértők 
hasonló projektek megvalósításában? 
Teljes mértékben = 3 pont 
Részben = 2 pont 
Nem = 0 pont 

3 2 0 

21 . 

Pályázó pénzügyi helyzetének értékelése 
(intézményhez kapcsolódó központi 
költségvetési hozzájárulások és támogatások 
bemutatása, különös tekintettel a működési 
forráshiány miatt Igénybe vett kiegészítő 
támogatásokra: költségvetési törvény 6. 
számú melléklet 1. és 3. pontja szerinti 
forrás. Több önkormányzat közös projektje 
esetén valamennyi önkormányzat esetében 
vizsgálandó.) 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem - 0 pont 

5 1-4. 0 

IV. Projektterv értékelése 

22. 

A tervezett tevékenységek mennyiben 
indokoltak, szükségesek a projekt céljainak 
elérése érdekében? 
Teljes mértékben = 5 pont 
Részben = 1-4 pont 
Nem = 0 pont 

5 1-4 0 

23. 

Mennyire világos és megvalósítható a 
tervezett tevékenységek részletezése, a 
feladatok ütemezése? (a projekt 
megvalósításához szükséges előkészületi -
pl. közbeszerzés - és projektzáráshoz 
kapcsolódó feladatok időigénye reálisan 
betervezésre került) 

5 1-4 0 
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Megvalósíthatósági tanulmány X 

Szakmai program X 
Építési-engedélyköteles beruházás esetén: 

jogerős építési engedély; 
építési engedély szintű 

tervdokumentáció és részletes műszaki leírás 
(eredeti példány) 

A jogerős építési engedélynek legkésőbb a 
támogatási szerződés megkötésére kell 
rendelkezésre állnia. Amennyiben a pályázat 
benyújtásakor az építési engedély még nem áll 
rendelkezésre, úgy a pályázónak Igazolnia kell, hogy 
az építési engedély iránti kérelmet benyújtotta az 
építésügyi hatósáqhoz. 

X 

Nem engedélyköteles tevékenység 
esetén 
- az építésügyi hatóság igazolása, hogy az adott 

építési tevékenység nem építési engedély köteles; 
és 

- műszaki leírás és tervdokumentáció. 

X 

Költségvetés alátámasztása, az Általános Feltételek 
c. dokumentum C2.2. pontjának megfelelően: 

- Tételcsoportos műszaki költségbecslés 
(szakágak szerinti munkacsoportokra bontva) 
A költségeket nettó/bruttó értékben kell 
feltüntetni. Több épületet érintő beruházás 
esetén a költségeket épületenként - helyrajzi 
számokhoz rendelve - kell feltüntetni. 
ÚJ építés esetén, amennyiben a pályázó 
rendelkezik már ugyanazon funkciót ellátó 
épülettel, de a meglévő épület gazdaságos 
átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes 
állapotban van, az új építés Indokoltságának 
alátámasztására a főbb munkanemekre 
bontott tervezői költségbecslésnek 
tartalmaznia kell a felújítás és az új építés 
költségeit Is. 

- Beszerzendő eszközök listája az eszköz 
céljának és főbb paramétereinek 
bemutatásával típusmegjelölés nélkül. 

- Szolgáltatás és eszközbeszerzés típusú 
projekttevékenység esetén árajánlat/kamarai 
díjszabás 

X 

Parkolóhely építése estén az Építésügyi hatósági 
határozat a kötelezően létesítendő parkoló-
férőhelyekről. 

X 

Állami tulajdonban lévő közterületen megvalósuló 
parkoló-férőhely létesítése esetén: 

• Magyar Közútkezelő Kht. fenntartói 
nyilatkozata, 

• a vagyonkezelőtől (KKK) vagyonkezelői 

X 
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E.2. Csatolandó mellékletek 

A Támogatási Szerződéshez benyújtandó dokumentumok teljes körűen a Támogatási 
Szerződés megkötését megelőzően az erről szóló értesítő levélben kerülnek felsorolásra, 
Jelen felsorolás ezen dokumentumokat Illetően csak tájékoztató jellegű. A pályázathoz 
benyújtandó dokumentumok körét jelen Pályázati Felhívás és Útmutató teljes körűen 
tartalmazza! 

Melléklet Pályázathoz 
benyújtandó 

Támogatási 
Szerződéshez 
benyújtandó 

Oldalszámozott {oldalszám-hivatkozásokkal ellátott) 
tartalomjegyzék 

X 

Projekt adatlap X 

Aláírási címpéldány (önkormányzatok esetében a 
polgármester, együttes aláírási jogkörnél a 
polgármester és Jegyző, bank által igazolt, ügyvéd 
által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 
aláírás mintája eredeti példányban). Az aláírási 
címpéldánynak tartalmaznia kell az aláíró 
személyazonosságának igazolásán túl az aláírói 
minőségét is. Amennyiben az aláírási címpéldány a 
cégjegyzés mikéntjét nem határozza meg 
egyértelműen, szükséges az aláírási jogosultságot 
Igazoló egyéb dokumentum benyújtása, (pl. 
Önkormányzati határozat) 

X 

Aláírási Kiqosultsáaot la ázol ó dokumentumok. X 

A beruházással érintett Intézmény hatályos alapító 
(létesítő) okirata, Illetve a külön jogszabály szerinti 
nyilvántartást Igazoló okirat (költségvetési szerv, 
önkormányzat, egyház, felsőoktatási Intézmény 
kivételével), amennyiben releváns. 

X 

Pályázó szervezet alapító (létesítő) okirata, Illetve a 
külön jogszabály szerinti nyilvántartást Igazolós 
oklrat(önkormányzat, egyház, felsőoktatási 
Intézmény kivételével). 

X 

Települési, kistérségi szociális szolgáltatástervezési 
koncepció pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó, 
releváns részel 

X 

Minden esetben a pályázat benyújtásának 
időpontjától számított 60 napnál nem régebbi 
tulajdoni lap a megvalósítás helyszínére 
vonatkozóan. 

X 

Társulási megállapodás (amennyiben a fejleszteni 
kívánt Intézmény fenntartója társulás) X 

Az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a szerint létrejött 
társulás esetén tanácsi határozat a pályázat 
benyújtásara - a társulás nevében, a társulás tagjai 
közül- kijelölt Önkormányzatról. 

X 

46 



megvalósuló akadálymentesítés meg Feleléséről 
(minta szerint) 

Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület nem 
az intézmény fenntartójának tulajdonában van, úgy 
csatolni kell továbbá: 

- adásvételi előszerződést és nyilatkozatot vagy 
- határozott időtartamra szóló - a pályázat 

benyújtásától számított - minimum 10 éves, 
bérleti szerződést és tulajdonosi nyilatkozatot 
arról, hogy fejlesztendő ingatlan a bérleti 
szerződés hatálya aiatt szociális vagy 
gyermekjóléti ellátást szolgáló Intézményként 
történő működtetésre rendelkezésre áll, és 
tulajdonosi nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a 
pályázat benyújtásához, a projekt 
végrehajtásához, valamint a megvalósuló 
infrastrukturális fellesztések aktiváláshoz. 

X 

Feladatellátási szerződés (amennyiben releváns) X 

Amennyiben a projekt kapcsán ingatlanklváltás 
történik: 

Ingatlankiváltással kapcsolatos 
nyilatkozat (minta alapján) 
kiváltott ingatlan tulajdoni lapja 

X 

E.3. Monitoring mutatók 

A benyújtott pályázatokban valamennyi releváns monitoring mutató 
szerepeltetése kötelező. 

«CC komponmt é í 9 KM OP-2009-4.5,1 komponens: A, siocjj|[s 
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokból való hozzáférés 
javítása ét a szolgáltatások mlnoVéoeiiak fwllesztése f kivéve bölcsődei 

Mutató neve 
A mutató tartalma Tfpus 

(output/ 
eredmény) 

Mértékegység 

ÚJ, szociális 
alapszolgáltatások 
(kivéve nappali 
ellátások) száma 

A program keretében újonnan 
létrejövő szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
száma, kedvezményezett! 
adatszolgáltatás alapján. 
Szociális alapszolgáltatások: 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás (kizárólag 5000 lakos 
fölötti és 100fő/ km2 népsűrűség 
alatti települések esetén), 
b) az étkeztetés, 
c) a házi segítségnyújtás, 
d) a családsegítés, 

output db 

Új szodátls nappali 
ellátások száma 

A program keretében újonnan 
létrejövő szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
száma, kedvezményezett! 
adatszolgáltatás alapján. 
Szociális alapszolgáltatások: 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás (kizárólag 5000 lakos 
fölötti és 100fő/ km2 népsűrűség 
alatti települések esetén), 
b) az étkeztetés, 
c) a házi segítségnyújtás, 
d) a családsegítés, 

output db 

Új gyermekjóléti 
alapellátások (kivéve 
gyermekek 
napközbeni ellátása) 
száma 

A program keretében újonnan 
létrejövő szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
száma, kedvezményezett! 
adatszolgáltatás alapján. 
Szociális alapszolgáltatások: 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás (kizárólag 5000 lakos 
fölötti és 100fő/ km2 népsűrűség 
alatti települések esetén), 
b) az étkeztetés, 
c) a házi segítségnyújtás, 
d) a családsegítés, 

output db 

Gyermekek 

A program keretében újonnan 
létrejövő szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
száma, kedvezményezett! 
adatszolgáltatás alapján. 
Szociális alapszolgáltatások: 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás (kizárólag 5000 lakos 
fölötti és 100fő/ km2 népsűrűség 
alatti települések esetén), 
b) az étkeztetés, 
c) a házi segítségnyújtás, 
d) a családsegítés, 

Output db 
napközbeni ellátását 
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hozzájárulás 
. a tulajdonosi Jogok gyakorlójától (MNV 

Zrt.) tulajdonosi hozzájárulás benyújtása. 

Fenntartási nyilatkozat benyújtása, amennyiben a 
fejlesztés tárgyát képező Ingatlan (társ)tulajdonosa 
és fenntartója eltérő szervezet. 

X 

Megállapodás az ingatlan használatára vonatkozóan, 
tulaldonos hozzáláruló nyilatkozata X 

A beruházással érintett Intézmény ingatlanára 
bejegyzett igény Jogosultjának a nyilatkozata X 

A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének 
nyilatkozata bankszámlákról, melyekre azonnali 
beszedési meqbízás érvényesíthető 

X 

A támogatás fogadásához nyitott alszámla vagy 
számla nyitásáról igazolás (csak előleg igénybevétele 
esetén kötelező) 

X 

Nyilatkozat előleq iaénybevételéről X 

Előkészítési tevékenység esetén megkötött 
szerződés. 

X 

Költséqvetés szöveaes Indoklása X 

Menedzsment önéletralza(i) 

Közbeszerzési dokumentumok (Amennyiben a 
pályázó lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárást, 
a megjelent hirdetményt, az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor készített összegzést, jogorvoslati 
eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatát, valamint a vállalkozói szerződést.) 

X 

A pályázat benyújtásának Időpontjától számított 60 
napnál nem régebbi tulajdoni lap a megvalósulás 
helyszínére vonatkozóan (eredeti/hitelesített 
másolat) 

X 

A fejlesztéssel érintett Intézmény működési 
enqedélye X 

Új építés esetén pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy nem rendelkezik a fejlesztéssel 
érintett szolgáltatást ok) nyújtásához megfelelő 
épülettel, vagy amennyiben a pályá2ó rendelkezik 
mér ugyanazon funkciót ellátó épülettel, a tervező 
költségbecsléssel alátámasztott nyilatkozata, hogy a 
meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan 
vagy életveszélyes állapotban van, vagy nem 
lehetséges a meqlévő épület bővítése. 

X 

ÚJ épüiet építése esetén az illetékes szakhatóság 
nyilatkozata a meglévő épület életveszélyes 
állapotáról (amennyiben a meglévő épület 
életveszélyes állapota Igazolja az új építés 
szükségesséqét) 

X 

Tervező nyilatkozata a projekt keretében X 
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erkölcsi fejlődésének, jólétének, a 
családban történő nevelésének 
elősegítéséhez, veszélyeztetettsége 
megelőzéséhez és a kialakult 
veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a 
gyermek családjából történd 
kiemelésének megelőzéséhez. A ~ 
keretében nyújtott személyes 
gondoskodást — lehetőség szerint — 
a Jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási 
helyéhez legközelebb eső ellátást 
nyújtó személynél vagy 
intézményben kell biztosítani. A 
felsorolt szolgáltatások igénybevétele 
önkéntesen történik. 

Gyermekek 
napközbeni 
ellátásában részesülő 
gyermekek száma 

A program keretében gyermekek 
napközbeni ellátásában részesülő 
gyermekek száma, kedvezményezettl 
adatszolgáltatás alapján. A 
gyermekek napközbeni ellátása alatt 
a bölcsőde és a családi napközi 
értendő. 

eredmény fő 

Ebből SNI gyermek 
száma 

A program keretében gyermekek 
napközbeni ellátásában részesülő 
gyermekek száma, kedvezményezettl 
adatszolgáltatás alapján. A 
gyermekek napközbeni ellátása alatt 
a bölcsőde és a családi napközi 
értendő. 

eredmény fő 

Ebből HH gyermek 
száma 

A program keretében gyermekek 
napközbeni ellátásában részesülő 
gyermekek száma, kedvezményezettl 
adatszolgáltatás alapján. A 
gyermekek napközbeni ellátása alatt 
a bölcsőde és a családi napközi 
értendő. 

eredmény fő 

Szociális ellátással 
elért lakosság száma 

A program keretében fejlesztett 
szociális alapszolgáltatásokkal és 
gyermekjóléti alapellátással elért 
lakosság száma, kedvezményezeti 
adatszolgáltatás alapján. Az elért 
lakosság alatt a szociális szolgáltató 
intézmény ellátási területén élő 
lakosság száma értendő. 

eredmény fő 

,.B" komponens, a P P O P - 2 0 0 9 - 3 , 1 . 3 / D és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek: 
Bttlcsádet ellátást nvúltó Intézmények fe)leszté^e és kapacitásának bővítése 

Mutató neve A mutató tartalma 
Típus 

(output/ 
eredmény) 

Mértékegység 

Gyermekek 
napközbeni ellátását 
nyújtó új ellátások 
száma 

A program keretében újonnan 
létrejövő gyermekjóléti alapellátások 
közül az alábbiak száma, 
kedvezményezettl adatszolgáltatás 
alapján 
- bölcsőde 
- családi napközi 

output db 

Gyermekek 
napközbeni ellátását 
nyújtó új ellátások 
száma - ebből családi 
napközi 

A program keretében újonnan 
létrejövő családi napközik száma 
kedvezményezett! adatszolgáltatás 
alapján 

output db 
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nyújtó új ellátások 
száma 

e) a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, 
f) a közösségi ellátások, 
g) a támogató szolgáltatás, 
h) az utcai szociális munka, 
i) a nappali ellátások. 
Gyermekjóléti alapellátás: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) 

Gyermekek 
napközbeni ellátását 
nyújtó új ellátások 
száma - ebből családi 
napközi 

e) a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, 
f) a közösségi ellátások, 
g) a támogató szolgáltatás, 
h) az utcai szociális munka, 
i) a nappali ellátások. 
Gyermekjóléti alapellátás: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) 

output db 

ÚJ, felújított szociális 
Intézmények száma 

A program keretében újonnan épített, 
vagy felújított, szociális ellátást 
nyújtó Intézmények száma. Szociális 
ellátást nyújtó intézmények a 
szociális alapszolgáltatásokat és 
gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézmények (családsegítő szolgálat, 
gyermekjóléti szolgálat, szociális 
nappali ellátás stb), valamint 
gyermekek napközbeni ellátását 
szolgáló Intézmények 
(bölcsőde,családi napközik). Az 
építés, felújítás alatt a szociális 
alapellátáshoz szükséges épületek, 
garázsok stb. kialakítása, 
állapotjavítása, rekonstrukciója, 
bővítése, akadálymentesítése 
értendő. 

output db 

Gyermekek 
napközbeni ellátása 
(itt csak családi 
napközi) esetében 
létrejött új férőhelyek 
száma 

ÚJ férőhely alatt a projekt 
eredményeképpen, a fejlesztéssel 
érintett családi napközikben újonnan 
létrejövő férőhelyek száma értendő. 
Az adatnak meg kell egyeznie a 
családi napközi működési 
engedélyében a projekt végére 
bejegyzett férőhelyszámmal. 

output fő 

Gyermekjóléti 
alapellátásban 
részesülő gyermekek 
száma 

A program keretében támogatott 
intézményekben gyermekjóléti 
alapellátásban részesülő gyermekek 
száma, kedvezményezett! 
adatszolgáltatás alapján. 
Gyermekjóléti alapellátás: 
a) gyermekjóléti szolgáltatások 
b) gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) 

Fogalmak: 
Gyermekjóléti alapellátás: A család 
támogatása érdekében hozzájárul a 
qvermek testi, értelmi, érzelmi és 

eredmény fő 
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eredményeképpen létrejövő ellátotti 
létszámmal bővült adatot kell 
feltüntetni. 

E.4. Horizontális szempontok 

Az Általános féltételek c. dokumentum C6. pontja szerint. 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

F.l. A pályázatok benyújtásának helye és határideje 

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus 
példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy 
gyorspostai szállítás Igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 

Közép-magyarországi Operatív Program 
Kódszám: KMOP-2009-4.5.1, KMOP-2009-4.5.2 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kht. Közép-magyarországi TerUletl Iroda 
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 

Közép-dunántúli Operatív Program 
Kódszám: KDOP-2009-5.2.2/A, KDOP-2009-5.2.2/B 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kht. Közép-dunántúli Területi Iroda 
8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2. I I . em. 

Nyugat-dunántúli Operatív Program 
Kódszám: NYDOP-2009-5.1.1/A, NYDOP-2009-S. l . l /B 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kht. Nyugat-dunántúli TerUletl Iroda, 
Zalaegerszeg 

8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24. 

Dél-dunántúli Operatív Program 
Kódszám: DDOP-2009-3.1.3/D 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kht. Dél-dunántúli TerUletl Iroda 
7621 Pécs, Rákóczi u. 62-64. 

Észak-magyarországi Operatív Program 
Kódszám: ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kht. Észak-magyarországi TerUletl Iroda, Miskolc 
3526 Miskolc, Arany János tér 1 . D lépcsőház, I I . em. 

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 566. 
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ÚJ bölcsődei 
férőhelyek száma 

A program keretében újonnan 
kialakított új bölcsődei férőhelyek 
száma. ÚJ bölcsődei férőhely alatt a 
bölcsödéhez tartozó épületek stb. 
kialakítása, állapotjavítása, 
rekonstrukciója, bővítése, vagy az új 
bölcsődei Intézmény létesítése 
keretében létrejövő férőhelyszám 
értendő. Az adatnak meg kell 
egyeznie a bölcsődei Intézmény 
működési engedélyében a projekt 
végére bejegyzett férőhelyszámma!. 

output Fő 

Felújított bölcsődei 
férőhelyek száma 

A program keretében felújítással 
érintett bölcsődei férőhelyek száma. 
Felújított bölcsődei férőhely alatt a 
bölcsödéhez tartozó épületek stb. 
kialakítása, állapotjavítása, 
rekonstrukciója, bővítése, 
akadálymentesítése által érintett (ott 
elhelyezett vagy annak szolgáltatásit 
rendszeresen Igénybe vevő) 
férőhelyek száma értendő. A 
férőhelyszámnak meg kell egyeznie a 
bölcsődei intézmény működési 
engedélyében lévő férőhelyszámmal. 

output db 

ÚJ, felújított bölcsőde 

A projekt keretében újonnan épített 
vagy felújított bölcsődék száma. Az 
építés, felújítás alatt a bölcsődéhez 
tartozó épületek stb. kialakítása, 
állapotjavítása, rekonstrukciója, 
bővítése, akadálymentesítése 
értendő. Új bölcsőde létrehozása alatt 
a projekt eredményeképpen létrejövő 
új Intézmények száma értendő. 

output db 

Gyermekek 
napközbeni ellátása 
(itt csak családi 
napközi) esetében 
létrejött új férőhelyek 
száma 

ÚJ férőhely alatt a projekt 
eredményeképpen, a fejlesztéssel 
érintett családi napközikben újonnan 
létrejövő férőhelyek száma értendő. 
Az adatnak meg kell egyeznie a 
családi napközi működési 
engedélyében a projekt végére 
bejegyzett férőhelyszámmal. 

output fő 

Gyermekek 
napközbeni 
ellátásában 
(bölcsőde, családi 
napközi) részesülő 
gyermekek száma 

A program keretében gyermekek 
napközbeni ellátásában részesülő 
gyermekek száma, kedvezményezettl 
adatszolgáltatás alapján. A 
gyermekek napközbeni ellátása alatt 
a bölcsőde, és a családi napközi 
értendő. 
A gyermekek napközbeni ellátásában 
részesülő gyermekek száma alatt 
bázisértékként a meglévő ellátotti 
létszámot kell feltüntetni, 
célértékként pedig a projekt 
keretében megvalósuló fellesztés 

eredmény fő 

Ebből SNI gyermekek 
száma 

A program keretében gyermekek 
napközbeni ellátásában részesülő 
gyermekek száma, kedvezményezettl 
adatszolgáltatás alapján. A 
gyermekek napközbeni ellátása alatt 
a bölcsőde, és a családi napközi 
értendő. 
A gyermekek napközbeni ellátásában 
részesülő gyermekek száma alatt 
bázisértékként a meglévő ellátotti 
létszámot kell feltüntetni, 
célértékként pedig a projekt 
keretében megvalósuló fellesztés 

eredmény fő 

Ebből HH gyermekek 
száma 

A program keretében gyermekek 
napközbeni ellátásában részesülő 
gyermekek száma, kedvezményezettl 
adatszolgáltatás alapján. A 
gyermekek napközbeni ellátása alatt 
a bölcsőde, és a családi napközi 
értendő. 
A gyermekek napközbeni ellátásában 
részesülő gyermekek száma alatt 
bázisértékként a meglévő ellátotti 
létszámot kell feltüntetni, 
célértékként pedig a projekt 
keretében megvalósuló fellesztés 

eredmény fő 
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260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szol géltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről  

3. Miniszteri rendeletek 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi Intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételéről  
1/2000. ( I . 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  
9/2008. ( I . 24) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a 
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről  

F.3. Fogalomjegyzék 
Az általános fogalmakat az Általános feltételek c. dokumentum H14. pontja tartalmazza. 
Speciális fogalmak Jegyzéke: 

Bölcsődei csoport: A 15/1998. (IV. 30.) NM számú, a a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet 40. §. 2-3. bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő létszámú gyermekcsoportokat kell kialakítani, amelyek 
létszáma maximum 10 fő lehet. A fogyatékos gyermeket is ellátó csoportban 
legfeljebb 8, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó csoportban legfeljebb 6 
gyermek gondozható. 
Egyszemélyes szolgáltatás: A kérdés megjelenhet a családsegítésnél, 
gyermekjóléti szolgáltatásnál, ahol korábban egy személy látta el a feladatot, kvázi 
5 volt a családsegítő / gyermekjóléti szolgálat, ha az egy kollégát kistérségi 
társulásban létrehozott intézménybe Integrálják, vagy a település hoz létre önálló 
szolgálatot, amely már mint intézmény végzi az alapszolgáltatást, alapellátást, 
akkor beszélhetünk az egyszemélyes szolgáltatás Intézménnyel történő kiváltásáról. 
Családi napközik hálózatos formában való működtetése: A gyermekvédelmi 
törvény 43.§ -ban szabályozott családi napközi ellátás biztosítása az alábbi 
módokon történik: az egyes telephelyeket közős szakmai irányítás alatt, közös 
működtetési és fenntartási kritériumok alapján, a nyitva tartás összehangolásával, a 
helyettesítés megoldásával, egységes szempontok szerinti ellenőrzéssel, szakmai 
továbbképzések összehangolásával működtetik és az év 12 hónapjában elérhető. A 
családi napközik működtetését javasolt kistérségi szinten megszervezni. 

Hátrányos helyzetű gyermek: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 
miatt a jegyző védelembe vett, Illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül 
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 
felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint -
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves koréban, tanuló esetében a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányalt fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, az a tanuló Is, akit tartós nevelésbe vettek; 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: A fenti csoporton belül halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét 
ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi Igazgatásról szóló 
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Kérjük, hogy a borítékon és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a 
Pályázati Felhívás kódszámát, a pályázó nevét és címét. 
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, Illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, 
az adathordozó épségérőll 

A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Projekt adatlapban található 
eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Projekt adatlap tekintendő hitelesnek, 
azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adatlap megegyezőségéről 
hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni. 

A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-től 3009. december l-!g 
lehetséges. 
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott 
küldeményként postára adták. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs 
lehetőség! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított 
szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! 
A pályázatok elbírálása az Általános feltételek c. dokumentum H2. pontja 
alapján történik. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatósága a pályázatkezelési feladatokra közreműködő szervezeteket vesz 
igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága felhatalmazása alapján járnak el. Jelen pályázati 
konstrukció esetében a pályázatok döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a 
finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Közhasznú Társaság (a továbbiakban: VÁTI Kht.) végzi. 

Jelen pályázati kiírásra benyújtott projektek kiválasztása egyfordulós eljárással 
történik. 

F.2. Vonatkozó speciális Jogszabályok listája 
Az általános jogszabályi listát az Általános feltételek c. dokumentum H13. pontja 
tartalmazza. 
A kiírás-specifikus jogszabályok listája: 
1 . Törvények  
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről  
1993. évi I I I . törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1997. évi XXXI, törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

2. Kormányrendeletek . 
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 
és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális 
vállalkozás engedélyezéséről  
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 
szociális foglalkoztatás támogatásáról . , 
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F.4. Segédletek, sablonok 
Segédletként nevezzük az Általános feltételeket és az egyéb útmutatásokat tartalmazó 
dokumentumokat. 
A felhívásban teljes körűen listázzuk a segédleteket, valamint a pályázathoz 
benyújtandó, általunk megadott sablonokat. 

Mailékletek 

1. Általános feltételek a Regionális Operatív Programok keretében megjelent 
pályázati és kiemelt tervezési felhívásokhoz és mellékletei 

2. Projekt adatlap 
3. Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez 
4. Önéletrajz minta 
5. Költségvetés szöveges magyarázata - minta 
6. Fenntartási nyilatkozat - minta 
7. ÚJ építés esetén pályázó /tervező nyilatkozata minta 
8. Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata - minta 
9. Fenntartói hozzájáruló nyilatkozat - minta 
10. A beruházással érintett Intézmény ingatlanára bejegyzett igény jogosultjának a 

nyilatkozata - minta 
11.Támogatási szerződés minta és Általános Szerződési Feltételek 
12.Tervező nyilatkozata a projekt keretében megvalósuló akadálymentesítés 

megfeleléséről 
13. Megvalósíthatósági tanulmány tematika 
14. Nyilatkozat kiváltott ingatlanról 
15.Segédlet a területi alapú, illetve az adagszám alapján történő arányosításhoz 
16. Útmutató a kerekesszékes utasok szállítását szolgáló gépjármüvek beszerzéséhez, 

átalakításához 

„A" komponens és a KMOP-2009-4.5.1 komponens: 
17. Javasolt eszközlista a családi napközik eszközbeszerzéseihez 

„B" komponens, a DDOP-2009-3.1.3/D és a KMOP-2009-4.5.2 komponensek: 
18. Javasolt eszkőzlista a bölcsődék eszközbeszerzéseihez 

A kiírás egyes fent felsorolt mellékletei a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a 
Regionális Operatív Programok általános útmutatói között találhatóak, (www.nfu.hu >> 
Pályázatok >> Regionális Operatív Programok >> Általános útmutatók, minden ROP 
2009-10 kiírásra vonatkozóan. 
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törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás 
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a 
tankötelezettség beállásának Időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányalt fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, az a tanuló Is, akit tartós nevelésbe vettek; 
Információs pont: A fejlesztéssel érintett közösségi tér szolgáltatásairól. Illetve a 
település közösségi programjairól, szabadidő eltöltési lehetőségeiről a helyi lakosság 
(különösen az ifjúság) számára ingyenesen, személyesen és/vagy telefonon 
és/vagy elektronikus úton információt nyújtó egység. Jelen pályázati kiírás 
keretében támogatott információs pont tevékenysége nem lehet kizárólag turisztikai 
helyszín(ek)ről, azok turisztikai attrakcióiról és szolgáltatásairól Információt nyújtó 
szolgáltatás nyújtása. 

Ingatlankiváltás: meglévő, a projekttel énntett funkció a jelenlegi Ingatlanból 
másik, a projekt során fejlesztéssel érintett, vagy a projekt keretében épített 
ingatlanba költözik. Ilyenkor a régi épület a kiváltott ingatlannak számít. 
Projektarányos akadálymentesítés: A projektarányos akadálymentesítés 
értelmezése szerint az Infrastrukturális beruházással érintett valamennyi 
fejlesztésnek figyelembe kell vennie az akadálymentesítés követelményeit, legyen 
az festés/mázolás vagy elektromos rendszer felújítása, korszerűsítése, vagy új 
épületrész építése. Jelen pályázati kiírásban kötelező elem (tehát jogosultsági 
feltétel), hogy valamennyi építési, felújítási beruházás során a komplex, vagyis 
valamennyi fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítést kell szem előtt 
tartani, másként fogalmazva, a beruházás minden beavatkozási területének úgy kell 
megvalósulnia, hogy az minden fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy 
hallássérült, értelmi sérült, autista) számára akadálymentesen használható legyen! 

Például, amennyiben az épületben vagy épületrészben kizárólag festés/mázolás 
történik, akkor a projektarányos akadálymentesítés teljesülése érdekében ezen 
munkálatok során az akadálymentesség követelményeinek teljesülését figyelembe 
kell venni a megfelelő szinkontrasztok kialakításával (nyílászáró tokszerkezeteinek 
falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.). Elektromos rendszer 
teljes felújításnál a projektarányos akadálymentesítés biztosítása érdekében a 
helyiségek kapcsolóit az új rendszer kialakítása során már a megfelelő magasságba 
kell áthelyezni, stb. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése tehát egy 
preventív, megelőző gondolkodásmódot Jelent, célja, hogy a jelen pályázatban 
végrehajtandó beruházással már „akadályt" ne építsünk. 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírásban további Jogosultsági 
feltétel, a fejlesztéssel érintett valamennyi épület bejáratának és egy mosdójának 
komplex, minden fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítése, az elérési 
útvonal akadálymentes biztosításával. 

Projektelem: A projekt költségvetésében meghatározott tevékenységek, 
költségkategóriák (pl: eszközbeszerzés, nyilvánosság biztosítása). 
Sajátos nevelési Igényű gyermek: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXix. 
törvény 121 . § (1) alapján sajátos nevelési Igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértől és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a ) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott (pl. dyslexla, dysgraphia, dyscalculla, mutlzmus, kóros 
hyperklnetlkus vagy kóros aktlvltászavar); 
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