A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
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67/2020. (XII. 10.) közavűlés elnökének határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 L évi
CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésén. valamint a veszélyhelvzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(Xl. 3.) Korm. rendeletén alapuló feladat- és hatáskörömben az alábbi döntést hozoni:

I. Elfogadom n Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-l6 kódszámú
Felhívás TerületspeciUkus Mellékletét a jelen határozat I melléklete szerinti. 1.2. 4.3 a). 5.2
és 5.3 aL pontokat érintő módosított tartalommal.
Felelős:
Határidő:

Zalai Mihály elnök
értelem szerint

K. irt. f.

9)

Zalai N1iLály

Melléklet:
I. melléklet: Békés megye TOP-2. 1.3-16 terüleispeei/ikus melléklete

SZÉCHENYI
I

mellékki a 67/2020. XII. IG.) köLgyüIb elnökénck haiúrozatához

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET
TERÜLET:

BÉKÉS MEGYE

FELHÍVÁS SZÁMA:
1.2.

TOP-2.1.3-16

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
millió Ft

.

‚

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon
Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület1 számára
forrást:

‚

4 480

A. Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg

350

B. Szarvasi járás számára elkülönített indikativ keretösszeg

700

C. Ipari-és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára
elkülönített indikatív keretösszeg (Gyulai, Békéscsabai, Békési,
Gyomaendrődi, Szeghalmi járások)

1 930

D. Az 5000 tő lakosságszám alatti
elkülönített indikatív keretösszeg

1 500

települések

számára

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-12 db.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a)

A támogatási kérelmek benyújtása:
•

az 1. benyújtási szakasz esetében 2017. június 30-tól 2017. július 31-ig,lehetséges,

•

a 2. benyújtási szakasz esetében 2019. szeptember 16-tól 2019. október 31-ig lehetséges
az 1.2. pont szerinti D. kedvezményezetti kőrtérintően.

•

a 3. benyújtási szakasz esetében 2020. október 20-tól 2020. november 20-ig lehetséges az
1.2. pont szerinti C. ás D. kedvezményezetti kört érintően.

•

A 4. benyújtási szakasz esetében 2021. január 12-től 2021. január 29-ig lehetséges az A. B Ás
C
kedvezményezetti kört illetően.

•

Az 5. benyújtási szakasz esetében 2021. február 1-től 2021. március 1-ig lehetséges az A., B. és
C. kedvezményezetti kört érintően.

b)

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon
keresztül.
Felhívjuk a tigyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás
6.
pontjában leírt módon kell csatoini a kérelem elektronikus benyüjtását hitelesítő, cégszerúen aláírt
I
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nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát ha azt nem minősített elektronikus
aláírással látták
el postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb,
de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő S napon belül zárt csomagolásban. postai ajánlott
küldeményként vagy
expressz postai szolgáltatásiíutárposta-szoigáltatás (garantált
kézbesítési idejü belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
—

—

Magyar Államkincstár
Megyei Igazgatóságai

I

I

Cím

.

Levelezési Cím

5600 Békéscsaba, Dózsa György üt
‘
5601 Békéscsaba Pf. 120.
1.
L
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse lel a Felhívás kódszámát, támogatást
a
igénylő nevét
és címét.
Békés Megyei Igazgatóság

.
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4.4

Kiválasztási kritériumok és a kivá’asztási eljárásrend

Terület-specifikus értékelési szempontok:

Értékelósi szempont
A támogatási kérelem
alapvetően a projekt
adatlapon ás a projektelőkészítő tanulmányban
megadott Információk
alapján kerülértékelésre.

r_______

Minősítés/Ad
ható
pontszám

Magyarázat

lileszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz
A kritérium a tervezett fejlesztési projekt “Békés’

JI

Megye

Területlejlesztési

Programja

2014-2020,

Stratégiai Program” című dokumentumban nevesített

1 1
‚

A tervezett fejlesztési projekt
hozzájárul
a
megyei
területfejlesztési
programban
nevesített
stratégiai
célok
teljesűléséhez.

0/3/6/10

„Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális
örökség megóvása, alkotó innovat(v fenntartható.
továbbfejlesztése” stratégiai cél és a
„Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális
gazdaságfejlesztés” stratégiai cél részcéljaihoz
történő illeszkedést vizsgálja. Ertékelési pontszám az
illeszkedéssel érintett részcélok száma szerint a
következő
módon
adható:
nincs illeszkedés O pont, 1 részcél esetén 3 pont,
2-3 részcél esetén 6 pont, 4 vagy több részcél
esetén 10 pont.
A kérelem benyújtásához készülő projekt adatlapon
/projekt-elökészítő
tanulmányban
szükséges
bemutatni a tételes illeszkedést.
A stratégiai dokumentum a kővetkező webcímen
-

-

L
Értékelési szempont
A támogatási kérelem
alapvetően a projekt
adatlapon és a projektelőkészítő tanulmányban
megadott Információk
alapján kerülértékelésre.

._______

Minősítés/Ad
ható
pontszám

Magyarázat

érhető el: http:// bekesmegye.hu/tkkr

2.

Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez

3
I
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A
tervezett
fejlesztés
hozzájárul
az
adott
térségben
a
népesség
megtartásához,
az
21. életminóség javításához, a
munkaképesség
fenntartásához és segíti a
letelepedni
vágyókat
az
_elhelyezkedésben.

0/5/10

0 pont adható, ha a fejlesztés gazdasági,
népességmegtartó
hatása bizonyíthatóan
nem
mutatható ki, 5 pont amennyiben a fejlesztés
gazdasági, népességmegtartó hatása bizonyítható,
10 pont amennyiben a fejlesztés a népesség
megtartáshoz, munkaképesség fenntartáshoz járul
hozzá.

4
S,.
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A beruházás megvalósítási
22. helye
szerinti
település
besorolása.
2.3.

0-2

Amennyiben a beruházás a 105/2015 Korm. rendeleti
alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településen kerül
végrehajtásra 2 pont adható, amennyiben a•
beruházás ilyen településsel kőzigazgatásilag határos!
településen kerül végrehajtásra 1 pont adható.
Egyebekben az értékelés O pont.

beruházás megvalósítása
helye
szerinti
település
városi jogállása.

0/1

Amennyiben a település nem városi jogállású az
értékelés 1 pont, egyebekben 0.

‘

3.

[

Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
2 pont, amennyiben a projekt közvetlenül hozzájárul
az OTÉK szerinti gazdasági területfelhasználási
egység (ipari vagy kereskedelmi! szolgáltató terület)
A fejlesztés hozzájárul-e az
csapadékviz,
belvíz,
vízfolyások
általi
OTEK szerinti gazdasági
veszélyeztetettségének
csökkentéséh
ez.
területfelhasználási
pont, ha nem járul hozzá közvetlenül ilyen területek
O
egységek
(ipari
vagy
veszélyeztetettségének csökkentéséhez.
3.1. kereskedelmi,
szolgáltató
0/2
A pontérték megáliapitásához jegyző által hitelesített
terület) csapadékvíz, belviz,
szabályozási
terv és HÉSZ kivonat szükséges.
vízfolyások
általi
Támogatást
igénylönek ezt a Projekt-előkészítő
veszélyeztetettségének
Tanulmány mellékleteként kell csatolnia, a védendő
csökkentéséhez?
terület és az érintett gazdasági területek átfedésének
térképi igazolásával együtt.
Igazolás hiányában a pontszám nem itélhetó meg.
A fejlesztés illeszkedése a
Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának, és
működési terület szerinti
Területfejlesztési Programjának valamint a HACS-ok
LEADER Helyi Akciócsoport
által kidolgozott HFS-ek koherenciáját vizsgáló
3.2. (HACS)
által
kidolgozott
0-4
értékelés, a TOP és VP források szinergiájával
Helyi
Fejlesztési
megvalósitható multíplikatív beruházásokat támogatja
Stratégiához
(HFS).
gazdaságfejlesztéshez
a
történő
magasabb
VP-s kapcsolódás
szintű
hozzájárulással.
.

5
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SZÉCHENYI
Értékelési szempont
A támogatási kére/em
alapvetően a projekt
adatlapon ás a projektelőkészítő tanu/mányban
megadott Információk
a/apján_kerű/értékelésre.

Minősítés/Ad
ható
pontszám

Magyarázat

Amennyiben a beruházás illeszkedik a működési
terület szerinti HACS HFS-ének célrendszeréhez,
akkor 2 részpont adható. Amennyiben a beruházás a
HFS SWOT elemzésének gyengeségére vagy
erösségére reagál, további 1 részpont adható.
További 1 részpont akkor adható, ha a beruházás a
HFS által feltárt társadalmi problémára is reagál.
Osszesen tehát maximum 4 pont adható! 2 + 1÷ 1
részpont
megszerzésével.

;

Amennyiben a fejlesztés olyan akcióterületen valósul
meg, amely nem része LEADER HACS működési
területének, akkor a tejlesztéssel érintett település
Járásában működési terület szerint a legnagyobb
lakosságszámú
HACS
tekinthetö
területileg
illetékesnek. A stratégiai dokumentumok a következö
webcímen érhetöek el: http://bekesmegye.hu/tkkr. A
kérelem benyújtásához készülő Projekt-elökészítö
Tanulmányban szükséges bemutatni a tételes
illeszkedést.
A maximális 3 pont akkor adható, ha a fejlesztést “A
szabad vállalkozási zónák létrehozásának és
működésének,
valamint
a
kedvezmények
genybevetelenek szabalyairol szolo 27/201 3. (II.
12.) Korm. rendeleti, es 2. szarnu mellekleteben
szereplo
telepulesek
valamelyikeben
kivanjak
megvalostani. Nem valasz eseten 0, mig
Igen
válasz esetén 3 pont adható. Az értékelési szempont
a
GINOP-források
által
kedvezményezett
gazdaságfejlesztési akciókhoz történő magasabb
szintű illeszkedést mutató projekteket, illetve az
esetleges kapcsolódást támogatja.
-

-

‘

‚

A
fe)Iesztessel
erintett
telepules
szabad
.
.
.
vallalkozasi zona (SZVZ)
.
3.3. szerinti elhelyezkedese.
G/NOP-os
.

.

‘..

.

..

0/3

kapcsolódás

...

-

‚

‚

‘

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

A beruházás megvalósítási
helye
szerinti
település
4.1. munkaerőpiaci
vonzáskörzetének
értékelése.
‘

.

.

kedvezrnényezetti

4.

.

I
.L

0/2/3

Amennyiben
a
fejlesztés
jelentős
munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg.
az értékelés 3 pont, amennyiben a beruházás általi
érintett település a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréröl
szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletbenr
meghatározott,
legalább
egy
jelentős
munkanélkül
iséggel sújtott Békés megyei településröl
I
I közúton 25 km-en belül (ingázási
távolság) elérető, vagy a beruházással érintett
Itelepülés és a jelentös munkanélküliséggel sújtott
6
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SZÉCHENYI
Értékelési szempont
A támogatási kérelem
alapvetően a projekt
adatlapon és a projektelőkészítő tanulmányban
megadott Információk
alapján_kerülértékelésre.

Minősítés/Ad
ható
pontszám

Magyarázat

Békés megyei település szomszédos települések
(közigazgatási határaiknak van közös szakasza),
akkor 2 pont adható, egyebekben az értékelés O pont.
Az ingázási távolság megállapítása: a fejlesztés helye
szerinti település polgármesteri hivatala, illetve a
települési önkormányzat székhelye és 5 településhez
legközelebb lévő Jelentős munkanélküliséggel sújtott
település polgármesteri hivatala! illetve a települési:
önkormányzat székhelye közötti közúton mért1.
legrövidebb távolság. A legrövidebb távolság
megállapításakor a szilárd burkolattal ellátott
belterületi önkormányzati utak és a 2-5 számjegyű
országos
közutak
vehetök figyelembe.
A
http://bekesmegye.hu/tkkr oldalra feltöltésre került
azon Békés megyei települések listája (Békéscsaba
megyei jogú várost kivéve)! amely településekre
nézve a feltétel (25 km-es ingázási távolságon belül
van jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei
település) teljesül 2015. november 15-én! a Google
Térkép beépített útvonaltervezöjének alkalmazásával
jeállaPítva.
-

r

F

5.

Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősitéséhez
Amennyiben a projektgazda a fejlesztéssel érintett
területen a kulturált! tiszta környezet fenntartását
támogató saját költségvetésből végrehajtott akciót
vállal a tervezett projekt megvalősítás időszaka alatt,
Úgy 2 pont adható (p1.: elhagyott szemét gyüjtése,
közterület
gondozása,
környezettudatos
útkarbantartá
s,
parlagtü-men
tesités,
virágültetés
Kornyezettudatossagot
stb.).
Egyebekben
az
értékelés
O
pont.
A
szempont
epito, a projekten tulmutato
0/2
horizontális
elemként
vizsgálja
a
külső
természeti
szemleletformalo
akciok
hatásokkal szembeni ellenálló képesség, és a
szervezese.
környezettudatos
szemlélet
terjesztésének1
erősitéséhez történő hozzájárulást.
A tervezett akció tartalmának, idöpontjának és
költségvetésének rövid bemutatását a Projektelőkészítő Tanulmányban szükséges a támogatást
igénylönek bemutatnia. A bemutatás hiányábana
pontszám nem ítélhetö meg.
A védendő területen az
5 vagy annál több káresemény
3 pont
5.2. elmúlt 5 évben (2012.0101
0-3
3
vagy
káresemény
4
2
pont
óta)
történt,
igazolt,
1
vagy
káresemény
2
pont
1
-

-

.

-

-

-

7
I

I

I
MA6YARCIRJA(.
Ki M Á t’4 lA

Európai Un’ó
Europa! Strukluralis
ésBa.tházaaAJap

BEFEKTETES A J0V68E

a

Értékelósi szempont
A támogatási kérelem
alapvetően a projekt
adatlapon ás a projektelőkészítő tanulmányban
megadott Információk
alapján kerülértékelésre.
káresemények gyakorisága.

MinősitéslAd
ható
pontszám

Magyarázat

nem
volt
káresemény
O
pont A
káresemények bemutatására és igazolására
kárbejelentök csatolásával
a Projekt-előkészítő,
Tanulmányban és annak mellékleteiben van szükség,
amely az értékelés alapja.
A 2. benyújtási szakasz esetében is 2012— 2016.
közötti évek káreseményei vehetők figyelembe, a
különböző
szakaszokra
benyújtott
támogatási
kérelmek azonos pontozásának biztosítása
érdekében.
-

-

-

Összesen

5.2

40

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége az 1.2-es alpontok alapján legfeljebb az 1.2
pontban szereplő kedvezményezetti körök szerint:
•
A. 350 millió Ft,
•
B. 700 millió Ft,
•
C. 600 millió Ft,
•
D. 500 millió Ft lehet.

5.3
a)

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1.2 pontban szereplö kedvezményezetti
körök szerint:
• A. minimum 10 millió Ft, maximum 350 millióFt,
• B. minimum 50 millió Ft, maximum 700 millió Ft,
• C. minimum 10 millió Ft, maximum 600 millióFt,
• D. minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre
vonatkozó szabályainak a figyelembevételéve.

3
I Európai Unió
Európa, Struktura’,s
ésBenjházaAJapd,
NI t,yNROK’/ Nt,
kt litNi NN’t •‘

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

