PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Építészeti örökség helyi védelmének támogatására
Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány (megyei nyt.szám: 19-01-0000447; 8500 Pápa,
Fő u. 5.) az építészeti örökség helyi védelméről szóló Pápa Város Önkormányzatának 10/2014.(V.09.)
rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján pályázatot hirdet a helyi védett értékek megőrzésének
támogatására.
A helyi védett értékek listáját a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Pályázat nyújtható be a védettséggel összefüggésben szükségessé váló építési munkák finanszírozásához.
Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz a támogatáson felül szükséges
önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását pénzintézet által kiállított dokumentummal
igazolja.
A pályázat elbírálásának időpontja előtt megkezdett építési munkához támogatás nem nyújtható.
1. Támogatásban részesíthető célok
Támogatás kérelem nyújtható be a védettséggel összefüggésben, a közterületről látható homlokzatokon
szükségessé váló építés kivitelezési munkákra (vakolás, nyílászáró csere, felületképzés).
2. A támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás. A támogatást áfával növelt költségekre lehet igényelni.
3. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke az értékmegőrzés szempontjából elfogadható elemek vonatkozásában a kivitelezési
költségek maximum 50%-a, de maximum 500.000,- Forint a pályázatra rendelkezésre álló forrás mértékéig.
A rendelkezésre álló forrás 3.000.000,- Forint, amely összeg Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért
Közalapítvány számláján rendelkezésre áll.
A Kuratórium a maximálisnál kisebb mértékű támogatásról is dönthet.
A támogatás utófinanszírozással adható ki.
4. A pályázat benyújtásának általános feltételei:








Pályázatot benyújtani a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő védett értékek megőrzésére lehet.
Pályázatot az ingatlan tulajdonosa, vagy annak bérlője, használója, haszonélvezője, kezelője nyújthatja
be, a tulajdonos hozzájárulásával. Az ingatlan tulajdonviszonyait tulajdoni lappal kell igazolni.
Pályázat benyújtása előtt a városi főépítész szakvéleményét ki kell kérni.
Pályázat benyújtása pályázati dokumentációval lehetséges, melynek tartalmi elemeit a pályázati
felhívás 5. pontja tartalmazza.
A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban személyesen, vagy postai úton.
A pályázat benyújtásának helye: Pápai Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány (8500
Pápa, Fő u. 5.)
A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázati felhívás megjelenését követő 2. hónap utolsó
munkanapja. Az ezt követően benyújtott pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

5. A pályázati dokumentáció tartalmi követelményei (benyújtandó dokumentumok):













Kitöltött pályázati adatlap
Pályázó bemutatása, tulajdonjog igazolása – tulajdoni lap
Tervezett munkák bemutatása
Főépítészi egyeztetésről készült jegyzőkönyv
Egyszerűsített műszaki tervdokumentáció a tervezett beavatkozásokról
Építési engedély, illetve hatósági nyilatkozat arról, hogy a tervezett beavatkozás nem engedélyköteles
Tételes költségvetés a támogatható költségelemekre
Tételes költségvetés a nem támogatható költségelemekre.
Pénzintézeti igazolás a szükséges saját forrás meglétéről
Igazolás a pályázó köztartozás-mentességéről
Igazolás arról, hogy a pályázónak közüzemi szolgáltatóval szemben tartozása nem áll fenn
Bankszámlaszám, melyre a folyósítás történhet

6. Döntés a támogatásról




A pályázatokról Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban:
Közalapítvány) a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt.
A nyertes pályázókkal a Közalapítvány támogatási szerződést köt.
A Közalapítvány a támogatás összegéből előleget nem biztosít.

7. A támogatás felhasználása, elszámolás




A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a támogatott nyilatkozik, a teljesítést a
Közalapítvány – szükség esetén szakértő bevonásával – ellenőrzi.
Az építési kivitelezési munka elkészülte után a teljesítési igazolás alapján 100%-os készültséget
követően folyósítható a támogatási összeg.
Az elszámoláshoz a támogatott célok megvalósítását bizonyító a támogatott nevére szóló eredeti
számlákat be kell mutatni és másolatban csatolni kell őket.

8. Elállás a támogatástól
Ha a támogatásban részesített pályázó a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem a
szerződés szerint teljesíti, a Közalapítvány a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
9. Egyéb
A pályázó – amennyiben az építési munkák elérik a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt – köteles a
közbeszerzésekről szóló hatályos törvény előírásai szerint eljárni.
Pápa, 2017. március 30.
Dr. Lukács Endre
a Kuratórium Elnöke

