BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS

PÁLYÁZATI ADATLAP
Településfejlesztési beruházások támogatására

1. A pályázó szervezet bemutatása
Szervezet megnevezése
Alapításának ideje
Adószáma
Költségvetési törzsszáma vagy cégbírósági
bejegyzésének száma
Számlavezető pénzintézetének neve
Számlaszáma
Székhelye
Telephelye
Postacíme
Vezetőjének neve, beosztása
Vezetőjének telefonszáma
Vezetőjének e-mail címe
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefonszáma
Kapcsolattartó e-mail címe

2. A projekt alapadatai
A projekt megnevezése
Pályázott célterület
A megvalósulás helye
A projekt által érintett terület(ek) helyrajzi száma(i)
és tulajdonosa:
A projekt kezdése
A projekt befejezése
Üzemeltetési/használatba vételi engedély
megszerzésének határideje
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3. A projekt bemutatása
Kapcsolódás a pályázati célhoz

A projekt indokoltságának, céljainak leírása

Annak ismertetése, hogy a projekt hogyan szolgálja a klímaadaptációt, a klímaváltozás hatásainak
mérséklését

A megvalósítani kívánt tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése

A megvalósítás időbeli ütemezése

Az üzemeltetési és fenntartási kötelezettség teljesítésének ismertetése, csak a B célterület
esetében: a beszerzendő eszköz konkrét tárolási helyének ismertetése, különös tekintettel az
állagmegóvás és a vagyonbiztonság szempontjaira

Csak a B célterület esetében: annak alátámasztása, hogy a beszerzendő eszközök üzemeltetését
elektromos parkfenntartó gépek kezelésére igazoltan kioktatott ember fogja végezni

Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott információk

4. A projekt környezeti fenntarthatósága
II.1. Növényzet

II.2. Állatvilág

II.3. Víz

II.4. Talaj

II.5. Közterületek felkészítése a klímaváltozás kihívásaira
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II.6. Burkolat/infrastruktúra

II.7. Társállatok a közterületeken

II.8. Hulladék

II.9. Idősek igényeinek figyelembevétele

II.10. Játszóterek

II.11. Fogyatékkal élők és speciális igényekkel rendelkezők

II.12. Közösségépítés

II.13. Árnyékolás

5. A projekt társadalmi fenntarthatóságának bemutatása
A projekt milyen társadalmi igényeket kíván kielégíteni?

Bevonták-e a helyi embereket (helyi lakosságot, üdülőket) a projekt megtervezésébe? Ha igen,
hogyan?

Bevontak-e helyi civil szervezet(ek)et a projekt előkészítésébe és megvalósításába? Ha igen,
hogyan, illetve milyen a feladatmegosztás a pályázó szervezet és a bevont civilek között?
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6. A projekt elszámolható költségei
nettó

ÁFA

bruttó

A.1. Anyagköltség

0

A.2. Igénybe vett
szolgáltatás

0

A.3. Egyéb szolgáltatás

0

A. Működési kiadások
összesen (A.1+A.2+A.3)

0

0

0

B. Felhalmozási kiadások
összesen (Beruházás:
építés, eszközbeszerzés)

0

C. Tartalék

0

A PROJEKT
ELSZÁMOLHATÓ
ÖSSZKÖLTSÉGE
(A+B+C)
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7. A projekt pénzügyi forrásai
2022

2023

Összesen

1. Balaton
Fejlesztési Tanács
támogatása

%
0

2. Saját forrás
2.1. Saját erő

0

2.2. Hitel

0

3. Egyéb forrás
3.1. Az
államháztartás
központi
alrendszeréből
igényelt, kapott
egyéb költségvetési
támogatás

0

3.2. Az
államháztartáson
belüli szervezettől, a
kormányzati
szektorba sorolt
egyéb szervezettől,
ezen szervezetek
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy
alapítványtól,
közalapítványtól
igényelt és kapott
egyéb támogatás

0

3.3. Az
államháztartáson
kívüli szervezetektől
(pl. szponzortól,
egyháztól, külföldi
forrásokból, stb.)
kapott támogatás

0

A PROJEKT
PÉNZÜGYI
FORRÁSAI
MINDÖSSZESEN
(1+2+3):
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8. A projekt tervezett eredményei (indikátorok)
Kiinduló érték

Célérték

Indoklás

A.1. Települési zöldterületek kialakítása, rehabilitációja
A településen található
zöldfelületek nagysága
(m2)
A településen megújított
zöldfelületek nagysága
(m2)
A.2. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése
A településen található
parti sétányok hossza (fm)
A településen található
zöldfelületek nagysága
(m2)
B. Közterületek karbantartását szolgáló elektromos eszközök, járművek beszerzése, elektromos
töltőpont létesítése
Beszerzésre kerülő
elektromos közterületkarbantartó eszközök
száma (db)
Beszerzésre kerülő
elektromos közterületkarbantartó járművek
száma (db)
A beszerzendő
eszközökkel karbantartott
közterület nagysága (m2)
Elektromos töltőpontok
száma (db)
C. Partvédőművek fejlesztése
A település
tulajdonában/kezelésében
levő, partvédőművek
hossza (fm)
A település
tulajdonában/kezelésében
levő partszakaszon
található, bárki által
használható sólyapályák
száma (db)
D. Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban lévő
zöldfelület nagysága (m2)
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban található
vízvételi helyek száma
(db)
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban található
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Kiinduló érték

Célérték

Indoklás

illemhelyek száma (db)
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban levő
kerítés hossza (m)
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban levő
élősövény hossza (fm)
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban levő
információs táblák száma
(db)
A felhagyott temetőben,
kegyeleti parkban lévő
közvilágítási lámpatestek
száma (db)
E. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések
A településen található
szobor, emlékhely,
emlékmű db-száma
A településen található
tanösvény(ek) hossza
A településen található
közösségi tér és/vagy
rendezvénytér nagysága
(m2)

Nyilatkozat támogatási igényről
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen támogatási igény tárgyában más szervezethez
támogatási igényt

ÁFA nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen támogatási kérelemre tekintettel általános forgalmi
adó visszaigénylésére
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

a jelen pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek;
az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincsen folyamatban;
az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B §-ában és
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50.§-ában meghatározott követelményeknek megfelel;
az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége,
amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja;
az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1
a) pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.
Hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet jelen pályázatának nyertessége esetén a kedvezményezett
megnevezése, a támogatás tárgya, összege és mértéke, a támogatott projekt megvalósulási helye
nyilvánosságra hozható.
Kijelentem, hogy az Infotv. előírásainak megfelelően a Projekt megvalósításában részt vevők személyes adataik
Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását is) kifejezetten hozzájárulnak.
Ennek alapján szavatolok azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek
hozzájárulásával történik.
2022.11.14.

______________________________
Cégszerű aláírás, pecsét
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