3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003
Kedvezményezett: Csákánydoroszló Község Önkormányzata

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

A mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege

Tevékenységek:műszaki tervek,
árazatlan költségvetés és tervezői
költségvetés elkészítése, közbeszerző
kiválasztása
Támogatási feltételek:

1.

2017.07.20.

1. Szükséges a rendelkezésre álló
dokumentumok
közötti
összhang
megteremtése, különös tekintettel az
adatlapra,
a
Projekt
tervre
és
mellékleteiben meghatározottakra, és
az egyéb, rendelkezésre álló
dokumentumokra.
A
végleges
dokumentációnak összhangban kell
lennie a felhívásban támasztott
feltételekkel.
2.
A
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosítás költségelem vonatkozásában
a „Kommunikációs csomagok
keretében elszámolható költségek felső
korlátai” című dokumentumban szereplő
feltételnek való
megfelelést
kérjük,
a
projektelőkészítési mérföldkő végéig igazolni
szíveskedjenek.
3. A Támogatást Igénylőnek szükséges
felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási
dátumát, valamint a
betervezett
mérföldkövek
elérési
dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a
támogatási szerződéskötésig
benyújtani.
Továbbá
amennyiben
releváns, kérjük benyújtani az új
dátumok szerint felülvizsgált monitoring
mutató táblázatot is.
4. A támogatást igénylő vállalja a
Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában
meghatározott előírások teljesítését,
különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II,
3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és
3.2/64) pontjaira vonatkozóan.
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5. Amennyiben szükséges, kérjük
átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek
tartalmaznia kell azokat az
információkat,
amelyekből
megállapítható:
a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért
és
számított
energiafelhasználási
adatai, a működési költségek,
indikátorok, a megvalósítás ütemterve
összhangban a szakmai melléketekkel
(pl: indikátor tábla)
b.
TNM
rendelet
által definiált
„költségoptimalizált”, vagy „közel nulla”
szint elérésének vállalását;
c.
fejlesztéssel
elérhető
fosszilis
energiamegtakarítást
és
ÜHGcsökkenést.
6. Be kell mutatni a részletes műszakipénzügyi kimutatásokat, amelyekből
egyértelműen megállapítható
a fajlagos költségkorlátoknak való
megfelelés.
7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5.
Monitoring mutatók pontja értelmében a
Felhívás 3.5. Indikátorok,
szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
pontja alapján a megvalósítás és a
fenntartás időszakában a
kedvezményezett
a
projekt
megvalósulásáról köteles értékeket
adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási
kérelemben a monitoring mutatók adatai
a fenntartás időszakára vonatkozóan
nem tartalmaznak
adatokat,
szerződéskötéskor
a
Támogatást Igénylőnek a fenntartási
időszakra vonatkozóan is szükséges
a vállalást megtennie.
8. A Felhívás 5.7 pontjában előírt
fajlagos korlátok projektmegvalósítás
során történő betartásának az
(ön)ellenőrzése érdekében az első
mérföldkő
elérésének
időpontjáig
szükséges a
„TOP_321_energetikai_ellenőrző_segé
dtábla.xlsx” excel segédtáblát a projekt
részletesen kidolgozott
műszaki tartalma és költségvetése
alapján teljes körűen kitöltve a
közreműködő szervezet részére
benyújtani.
A
segédtáblát
a
közreműködő szervezet bocsájtja a
kedvezményezett részére a
szerződéskötési folyamat során.
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2.

2017.08.20.

3.

2017.12.04.

4.

2018.03.20.

5.

2018.03.31.

6

2018.06.30.

Tevékenységek: közbeszerzési eljárás,
szerződéskötés, közbeszerzési eljárás
jogszabályi megfelelőségére vonatkozó
tanúsítvány benyújtása.
Tevékenységek: kivitelezés 50%
készültség, műszaki ellenőrzés
Tevékenységek: kivitelezés 100%
készültség, műszaki ellenőrzés
Tevékenységek: létesítmény átadás,
oktatás, nyilvánosság,
projektmenedzsment, indikátor elérés
Tevékenységek: projektzárás

………………………………………………
Csákánydoroszló Község Önkormányzata

1 157 000

52 825 000
52 825 000
3 060 000
1 188
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Kedvezményezett

Támogató

P.H.

P.H.

Kelt.: Csákánydoroszló, 2017. év …………
hónap … napján

Kelt.: Szombathely, 2017. év ………… hónap …
napján
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