RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.5.1-20-2021-00032
Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Magyarország Kormánya 2020. október 6-án TOP-1.5.1-20 kódszámon felhívást tett közzé, melyben a
2021-2027 EU-s ciklus stratégiai tervezési és projektszintű előkészítési feladatokra a megyei
önkormányzatok részére biztosít forrásokat. A felhívás célja, hogy az előbb felsorolt tevékenységeket
Támogatást igénylők minél magasabb színvonalon végezzék el, a 2021-ben meghirdetésre kerülő
felhívásokra a települési önkormányzatok minél gyorsabban és részleteiben is előkészített projekt
javaslatokat nyújtsanak be.
Jelen projekt célja: 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó felszíni csapadékvíz rendezési
munkálatok előkészítési feladatainak részbeni elvégzése.
A klímatudatos gondolkodás a mitigáció mellett az adaptációra épít, azaz az éghajlat változáshoz való
alkalmazkodásra fókuszál. Ezt a célt szolgálja a települések belterületén a csapadék- és feltörő vizek
kártétel nélküli elvezetése, releváns esetben a vizek helyben tartása. Ezen célok elérését különösen
indokolják megyénk domborzati viszonyai, az egyre gyakoribb villámárvizekre. A projektötlet szintjén
álló önkormányzati javaslatok esetében projektelőkészítő tanulmány és mellékletei elkészíttetésére
kerül sor, megfelelő tervezői jogosultságú szaktervezők bevonásával. A beérkezett un. indikatív ajánlat
szerint 1 db projektötlet előkészítésének költsége a felszíni csapadékvíz elvezető hálózat becsült
hosszától függően 1,5 – 2,0 millió Ft részletes geodéziai felmérés nélkül (un. szubméteres vízszintes
és magassági adatok meghatározásával, térképi vázrajzokkal együtt).
Az elkészítésre tervezett Projektelőkészítő tanulmányok száma: 23 db.
Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok: a projekt a vonatkozó környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi jogszabályok betartása mellett valósul meg. A projektben tervezett költségek reálisak.
A projekt szintű előkészítés dokumentumainak elkészítéséhez közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.
A saját teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik el (szakmai
megvalósítás, PM). A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak az adatok gyűjtésében,
rendszerezésében, a dokumentációk előkészítésében, koordinációjában működnek közre. A projekt
konzorciumban valósul meg. A nyilvánosságot biztosítjuk ("C" tábla, aloldal és az egyéb kommunikációs
eszközök).
Értékelési szempontoknak való megfelelés:
1.1 A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve
azokhoz hozzájárul. Megfelelt. (Felhívás 3.1.1/B pontban foglaltakat teljesíti).
1.2 A támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált
Területi Programban meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak. Megfelelt. (a csatolt nyilatkozat
alapján - illeszkedés).
2.1 A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez
igényel támogatást, és nem tartalmaz nem támogatható tevékenységeket. Megfelelt. (Felhívás 3.1.1/B
pontban foglaltak közül a projekt előkészítő tanulmány és tervezési alaptérkép kerül tervezésre)
2.2 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2 pontjában és az
ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. Megfelelt. (GFO:321/325; nem tartoznak kizáró
okok alá)
3.1 A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak.
Megfelelt. (4 db mérföldkövet tervezünk a cca. 1,5 éves időtartamra)
4.1 A támogatást igénylő bemutatta, hogy a Felhívás 3.1.1 A) 1. és 2. pontja szerinti stratégiai
dokumentumok elkészítését jelen felhívás keretében betervezte vagy azt más forrásból elkészíti.
Megfelelt (a TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítási számú projekt keretében készül el).

5.1 A támogatási kérelem költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett,
valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és
költségelszámolási módoknak. Megfelelt.
A kérelemben szereplő költségeket nyilatkozattal és indikatív ajánlattal támasztottuk alá, a korlátos
költségeket arányosan terveztük.
6.1 A támogatást igénylő a releváns műszaki-szakmai eredmények esetében vállalást tett. Megfelelt.
Az értékelési szempontok alapján látható, hogy a támogatási kérelemben foglalt célokat teljesítjük. A
tervezett projekt megvalósítása szervesen hozzájárulhat a Versenyképes Magyarország Operatív
Programban meghatározott prioritások (versenyképes megye; klímabarát megye, "humánus" megye)
stratégiai előkészítéséhez.

