TOP-7.1.1- A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSE
HOZZÁSZÓLÁS IDŐPOJNTJA

ÉSZREVÉTELEZŐ

ÉSZREVÉTEL / KÉRDÉS

TERVEZŐI VÁLASZ

FELHÍVÁS ELŐKÉSZÍTŐ

ÉS MÓDJA

MUNKACSOPORT (FEMCS)
DÖNTÉSE

2018..11.20.

Fórum résztvevő

személyesen

A

közterületfejlesztés

építése

keretében

megvalósítható-e

kerítés

A kerítés építése „Kiegészítő infrastruktúra

választható,

telepítése” választható, önállóan nem

önállóan nem támogatható tevékenységként?

támogatható

tevékenység

keretében

valósítható meg.
2018..11.20.

Fórum résztvevő

személyesen

A

közterületfejlesztés

biztonságtechnikai

eszközök

keretében
kihelyezése

megvalósítható-e választható, önállóan nem

A

biztonságtechnikai

eszközök

kihelyezése a Felhívás keretében nem
támogatható tevékenység.

támogatható tevékenységként?
2018..11.20.
személyesen

Fórum résztvevő

Ha a közösségi házban történik színpad

1)

Amennyiben

kialakítása, fejlesztése, abban az esetben 2

közösségi

külön helyi támogatási kérelem benyújtása

felújítása a közösségi ház fejlesztése,

szükséges, azaz ez 2 főtevékenységnek

kialakítása

minősül?

támogatható tevékenység keretében.

A játszótérfejlesztés tevékenység keretében

A felvetés alapján „3. Közösségi ház

csak játszótér fejlesztése támogatható vagy

fejlesztése,

például közösségi kert fejlesztési is?

mellé

házban

a

színpad

található,

választható,

kialakítása”

választható

a

annak
önállóan

főtevékenység
önállóan

nem

1

támogatható tevékenységek kiegészítése
javasolt:

d)

Mobilszínpad

beszerzése

választható önállóan nem támogatható
tevékenység.
2)
kert

A Felhívás keretében közösségi
fejlesztése

tevékenység

nem

támogatható a HKFS alapján.
2018..11.20.

Fórum résztvevő

személyesen

A közterületfejlesztés tevékenység keretében

A Felhívás keretében gördeszkapálya

gördeszkapálya fejlesztése megvalósítható-e?

fejlesztése

tevékenység

nem

támogatható a HKFS alapján.
2018..11.20.

Fórum résztvevő

személyesen

Bérleti szerződés alapján a bérleti jogviszony

Tekintettel a Felhívás 3.8. pontjában

esetében feltétel-e az 5 éves időtartam / a

leírtakra az ingatlan használatára való

fenntartási időszak végéig szóló időtartam?

jogosultságnak a fenntartási időszak (5 év)
végéig fenn kell állnia a jogviszony
jellegétől függetlenül.

2018..11.20.
személyesen

Fórum résztvevő

Mi

számolható

költségként?

el

projektelőkészítési

A Felhívás 5.5 pontja értelmében: Előzetes

tanulmányok,

engedélyezési

dokumentumok
megvalósíthatósági
környezeti

.

költsége:
tanulmány

hatásvizsgálat,

-

előzetes

vizsgálat - egységes környezethasználati
engedélyhez kapcsolódó vizsgálat - egyéb
szükséges

háttértanulmányok,

szakvélemények - műszaki tervek, kiviteli
és tendertervek, ezek hatósági díja,

2

engedélyezési szintű tervdokumentáció
díja

-

szükségletfelmérés,

igényfelmérés,

célcsoport

előzetes
elemzése,

piackutatás, helyzetfeltárás - társadalmi
partnerek,

érintettek

bevonásával

kapcsolatos költségek
-

Közbeszerzés

közbeszerzési

szakértő

költsége:
díja

-

közbeszerzési eljárás díja.
2018..11.20.

Fórum résztvevő

személyesen

Visszamenőlegesen, a korábban a Pécsi

Igen, a 272/2014 (XI.) Korm. rend. a 2014-

HACS-hoz benyújtásra került helyi támogatási

2020 programozási időszakban az egyes

kérelmek esetében érvényes-e az előleg

európai

igénylésének

vonatkozó

támogatások felhasználásának rendjéről

szeptemberben hatályba lépett jogszabályi

támogatási előleg mértékére vonatkozó

módosítás?

116. § (2) bekezdés a) és b) pontját a

mértékére

uniós

alapokból

.

származó

módosító 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően (2018.09.08)
keletkezett támogatási jogviszonyokra
kell alkalmazni.

2018.11.14.

Hoffbauer Márk

Az első 2 kérdés, a 3. főtevékenységhez

1)

Nem.

honlap hozzászólás

Pécsi Városfejlesztési

kapcsolódik, a Közösségi Ház felújítása esetén

2)

A

NZrt.

az

projektemendzser

1) Felújítás: Elfogadható-e, ha a felújítása az

tekintetében a Munkaszervezet a

amúgy az altevékenységek között felsorolt, IT

javaslat elfogadását nem támogatja.

alábbiakat,

eszközök,

hogy

hangostás,

kell

értelmezni:

javaslat

módosítást

befogadása
igényel,

HKFS
melynek

épületgépészeti

3

beruházást tartalmazza, vagy mindenképpen
szükséges

más

fizikai

beavatkozás

3)

is?

a) A kerítés építése „Kiegészítő
infrastruktúra telepítése” választható,

Kiemelten fontos ennek a pontos ismerete,

önállóan

hiszen

tevékenység keretében valósítható

fizikai

beavatkozás

esetén

az

energetikai előírások figyelembevétele is

meg.

kötelező!

b)

2)

Komfort

szolgáltatások

eszközeinek

bútorainak, konyhai eszközök beszerzése: Ezt

nem

Sportpálya

támogatható

kialakítását

a

Munkaszervezet nem támogatja.
4)

A

biztonságtechnikai

eszközök

az altevékenységet javasoljuk vagy kevésbé

kihelyezése a Felhívás keretében

konkrétan

nem támogatható tevékenység.

megfogalmazni

(„Komfort

szolgáltatások eszközeinek beszerzése”) vagy
a választható tevékenységek közé átsorolni,
hiszen a legtöbb közösségi ház felújításnak
nem a konyhai eszközök beszerzése a célja,
hanem a közösségi terek fejlesztése.
3)

A

harmadik

tevékenységek

kérdés

a

választható

közé

tartozik

közterületfejlesztés
–

Javasoljuk

beemelni

kapcsán:
a

kerítésépítést,

valamint a sportpályák kialakítását is.
Illetve mindegyik főtevékenységhez javasoljuk
választható tevékenységként beépíteni a
biztonságtechnikai elemeket.

4

2018.11.28.

Hoffbauer Márk

Előzetes költségbecslések, és az eddig

A javaslat elfogadását a Munkaszervezet

honlap hozzászólás

Pécsi Városfejlesztési

megvalósított

támogatja.

NZrt.

tapasztalatai alapján javasoljuk, hogy a

projektemendzser

projektekre

más

típusú

megítélhető

projektek
támogatás

minimuma ne 10, hanem 5 millió forintnál
kezdődjön (ennek kiemelt szerepe lehet a
kisebb játszóterek pályázatainál).

2018. 11. 29.

Pécsi HACS

A 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható

Munkaszervezeti javaslat

munkaszervezete

tevékenységek esetében a „A megvalósítani
kívánt

projekt

főtevékenység

keretében
valósítható

legfeljebb
meg.

1
Egy

főtevékenység teljes körű megvalósítása
esetén további tevékenységek megvalósítása
egy projekten belül nem lehetséges! Több
főtevékenység

megvalósításának

igénye

esetén* főtevékenységenként külön-külön
helyi

támogatási

lehetséges.”

kérelem

szöveg

benyújtása

kiegészítése

a

következőkkel:
* „(A játszótérfejlesztés esetén 1 db játszótér, a
rendezvény

infrastruktúra

közterületen

esetén

kialakítása
1

db

5

rendezvényinfrastruktúra
helyszínen,

közösségi

kialakítása
ház

a

fejlesztése,

kialakítása esetén 1 db közösségi ház
fejlesztése, kialakítása lehetséges.)”

6

