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Előterjesztés
a BFT fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett maradvány
felhasználásáról
A Tanács 2021. decemberi ülésén – az 52/2021 (12.03.) BFT határozat keretében - 3.000.000,Ft-ot különített el az általa kialakítandó pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztésére a
2019. évi fejlesztési forrás maradványa terhére.
A BFT döntését követően, szakértő bevonásával a munkaszervezet kidolgozta a pályázatkezelő
informatikai rendszer részletes tartalmi elemeit, funkcióit. Ennek keretében a rendszert
kiterjesztjük valamennyi BFT fejlesztési forrás kezelésére, azaz a pályázati keretek mellett az
egyedi támogatások ügyintézésére, valamint az iktatási feladatok ellátására is. A véglegesített
műszaki tartalom forrásigénye jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló forrás, így a 2019. évi
fejlesztési forrás terhére a Támogatáskezelő rendszer I. üteme került kialakításra.
A Támogatáskezelő rendszer I. ütemének tartalmi elemei:
 Dokumentumtár
 Regisztrációs modul
 Belépés – jogosultsági ellenőrzési modul
 Pályázat beadási modul
 Jogosultsági vizsgálat és a kapcsolódó feladatok
 Pályázat befogadása és a kapcsolódó feladatok
 Befogadott pályázatok:
o Formai ellenőrzés és a kapcsolódó feladatok
o Hiánypótlási eljárás kezelése
 Szakértői egyeztetés lebonyolítási felülete
 Szakértői Bizottsági egyeztetési modul
 Használati kézikönyv készítése külön a támogatást igénylők (pályázók) és külön a
támogató projektkezelők számára
 Iktatási rendszer
A Támogatáskezelő rendszer I. ütemének forrásigénye 3.000.000,-Ft.
A Támogatáskezelő rendszer I. ütem alkalmas rá, hogy a 2022. évi településfejlesztési pályázat
már ezen rendszer felhasználásával kerülhessen elindításra.
A Támogatáskezelő rendszer további moduljainak (Támogatáskezelő rendszer II. ütem)
elkészítése az alábbi főbb témakörökre terjed ki:
 Pályázat Bírálat rögzítése, kiértesítési eljárás
 Pályázó értesítése a támogatásról és a TSZ kötési feltételekről, dokumentumokról
 TSZ-hez szükséges dokumentumok bekérése
 TSZ-hez szükséges dokumentumok formai ellenőrzési eljárás
 Támogatási szerződés megkötésének folyamata
 TSZ módosításokhoz kapcsolódó eljárás
 Elszámolás beküldési modul
 Elszámolások ellenőrzéséhez, hiánypótlásához kapcsolódó modul
 Helyszíni ellenőrzések modul
 Fenntartási időszakra vonatkozóan az éves beszámolók bekérésére, feltöltésére
vonatkozó modul
 Projekt lezárásához kapcsolódó modul
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valamennyi – az egyedi támogatásoknál is aktuális modul – egyedi támogatásokra
vonatkozó felületeinek elkészítése.
Iktatási rendszer.
A rendszer használatához szükséges tárhely biztosítása.

Az előzetes ajánlatkérések alapján a Támogatáskezelő rendszer II. ütem projekt forrásigénye
7.000.000,-Ft, melynek fedezetére javasoljuk a 2021. évi térségfejlesztési forrás 6.806.949,-Ft
nagyságú maradványának felhasználását.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács között létrejött
2021. évi támogatási szerződés 219.233.000 Ft térségfejlesztési forrást biztosított a balatoni
fejlesztési feladatok ellátására. A forráskeret felhasználása a támogatási szerződésben foglalt
feltételek és feladatterv szerint folyamatosan zajlik. A forrás felhasználási határideje 2022.12.31.
A forrás felhasználása során 6.806.949,-Ft maradvány keletkezett az alábbi megosztásban:
 784.145,-Ft a rendezvény támogatási keret elszámolása során keletkezett maradvány,
 6.022.804,-Ft a településfejlesztési keret szerződéskötése során keletkezett maradvány.
A keletkezett maradványt javasoljuk a BFT Támogatáskezelő rendszer II. ütem projekt
támogatására felhasználni az alábbi feltételek szerint:
 Támogatott projekt: Támogatáskezelő rendszer II. ütem.
 Támogatás összege: 6.806.949,-Ft.
 A támogatás mértéke: 100%.
 Támogatott szervezet: Balaton Fejlesztési Tanács
 A projekt befejezési határideje: 2022.12.31.
A Tanács támogató döntését követően ajánlatkérési eljárást bonyolítunk le. Amennyiben a
vállalási összeg meghaladja a rendelkezésre álló összeget, a projekt megvalósításának feltételeit
újra a Tanács elé terjesztjük.
Kérjük a tisztelt Tanácsot a maradvány felhasználási javaslat elfogadására.
Siófok, 2022. július 15.
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
…./2022 (07.22.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett
maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Tanács a 2021. évi térségfejlesztési forrás 6.806.949,-Ft összegű maradványt a BFT
Támogatáskezelő rendszere II. ütemének elkészíttetésére használja fel az alábbi feltételekkel:
Támogatott projekt: Támogatáskezelő rendszer II. ütem.
Támogatás összege: 6.806.949,-Ft.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: Balaton Fejlesztési Tanács
A projekt befejezési határideje: 2022.12.31.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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