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Tárgy: Pályázat benyújtása a Norvég Alap finanszírozási mechanizmus pályázatra az arácsi
faluközpont fejlesztése érdekében
Tisztelt Képviselőtestület!
2006. március 8-i rendkívüli ülésén az önkormányzat elhatározta, hogy az arácsi faluközpont
fejlesztése érdekében szükséges előkészítő munkálatokat megindítja annak érdekében,
hogy részt vegyünk a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által közzétett az EGT Finanszírozási
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozás Mechanizmus keretében meghirdetett pályázaton.
Az önálló projektekre rendelkezésre álló keretösszeg negyedévente 16.426.850 euró. Az
igényelt támogatás összege önálló projektenként nem lehet kevesebb 250.000 eurónál és
nem lehet több 3.000.000 eurónál. Az igényelt támogatás nagysága a projekt elszámolható
költségeinek – önkormányzatok esetén – 85 %-a lehet.
A pályázatok benyújtása folyamatos, értékelés évente kétszer lesz, első körben a március
31. előtt benyújtott pályázatok esetében. A pályázatokat a Promei Kht kezeli.
A pályázati projekt elkészült, összefoglalóját mellékeljük. A tervezett költségvetés
1.005.000,- Euro, azaz 249 903 300 Ft. Ennek 85 %-ára, azaz 212 417 805 Ft elnyerésére
nyújt be pályázatot az önkormányzat, a szükséges önrész mértéke 15 %. azaz 37 485 495
Ft.
A saját erő csökkentése érdekében lehetőségünk van a Belügyminisztérium EU Önerő
Alapból támogatást igényelni. Ennek összege társadalmi és gazdasági és infrastrukturális
szempontból nem elmaradott önkormányzatoknál a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból
adódó támogatás esetén a saját erő 40 %-a.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a pályázat benyújtása érdekében az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.
Balatonfüred, 2006. március 22.

dr. Bóka István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
++./2006. (III. 23.) Kh. sz. határozat:

1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett magyar
pályázati felhíváshoz „Népház és posta rekonstrukciója az arácsi városrészben”
címmel.
A pályázati projekt teljes költségvetése:
A pályázaton igényelt támogatás összege:
Saját hozzájárulás összege:
Ebből: BM Eu Önerő Alapból igényelt:
Pénzbeli saját erő:

249 903 300 Ft
212 417 805 Ft
37 485 495 Ft
14.994.198 Ft
22.491.297 Ft

Az önkormányzat elhatározza, hogy a saját forrás csökkentése érdekében
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az Eu önerő alapra. Az igényelt
támogatás összege a saját forrás 40 %-a, azaz 14.994.198 Ft
A képviselőtestület nyilatkozik, amennyiben a BM Eu Önerő Alapból nem részesül
támogatásban, a saját hozzájárulást teljes egészében pénzbeli saját erőből biztosítja.
2. A képviselőtestület a beruházás megvalósításához szükséges saját erőt az
önkormányzat a 2007. és 2008. évi költségvetése terhére biztosítja

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokat az önkormányzat nevében
benyújtsa.
1. pont
2006. március 30.
3. pont.
a pályázat befogadását követő 30 nap
Felelős: dr. Bóka István polgármester
Határidő:

