
TOP-3.2.1-16-BS1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

Kamut KÖzség Önkormányzata

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15725084-1-04

Statisztikai szám: 15725084-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725086

Minősítési kód: Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATATámogatást igénylő neve:

Helység

Kamut

Irányítószám

5673

Régio

Dél-Alföld

Megye

Békés

Kistérség

Békési

Járás

Békési

Közterület:

Petőfi Sándor utca

Házszám: 106

Helyrajzi szám:

Helység

Kamut

Irányítószám

5673

Régio

Dél-Alföld

Megye

Békés

Kistérség

Békési

Járás

Békési

Közterület:

Petőfi Sándor utca

Házszám: 106

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:
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Képviselő adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Balog Imréné

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

Telefon (mobil):

+36-66-428-308

Fax:

E-mail:

polgarmester@kamut.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Balog Imréné

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+36-66-428-308

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

polgarmester@kamut.hu

A projekt címe:

A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.10.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.12.01.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg? Nem
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A megvalósítás helyszíne, a cca.1032 lakosú Kamut község, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti "Kedvezményezett" Békési járásban
helyezkedik el. A település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti „átmenetileg kedvezményezett” települések közé tartozik. A projekt keretében
az energetikailag rossz állapotú iskola épülete kerül megújításra. A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek
homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. A felújítás révén 639 m2 felületen homlokzati falszigetelés, 511 m2 felületen
födémszigetelés, 335,9 m2 felületen nyílászárócsere, továbbá kondenzációs kazán elhelyezése, a hőleadók korszerűsítése, valamint 50 db napelem
telepítése (12,5 kw-os rendszer) valósul meg. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése is. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a
megyei területfejlesztési programban "Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható
továbbfejlesztése” stratégiai cél alábbi részcéljainak teljesüléséhez: - energiafelhasználás hatékonyságának javítása; - energiafogyasztás
csökkentése - széndioxid kibocsátás csökkenése - megújuló energia felhasználási arányának növelése A projekt a SJFS 2. (A munkavállalók
munkaerő piaci érvényesülésének javítása), 4. (A negatív társadalmi folyamatok mérséklése, lakosságmegtartó erő növelése) stratégiai céljához
illeszkedik. A projekt a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület HFS-ának A „kistelepüléseken elérhető életminőség növelése” átfogó cél
„Településfejlesztés” specifikus cél „Alapszolgáltatások fejlesztése” és „Települési infrastruktura fejlesztése” intézkedéshez illeszkedik. A HFS SWOT
analízis „környezeti fenntarthatóság elveinek alacsony érvényesülése” gyengeségre reagál a projekt. A projektgazda vállalja környezettudatosságot
építő, szemléletformáló akciók szervezését (elhagyott szemét gyűjtése, közterület gondozása). A projekt forrása (Felhívás Területspecifikus melléklet
alapján): c, Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg
(Gyulai,Békéscsabai,Békési,Gyomaendrődi,Szeghalmi járások).

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél
kódja és megnevezése)

A projekt a HEP „Korlátok nélkül” című intézkedéséhez illeszkedik. Az intézkedés célja a közintézmények akadálymentesítése.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak
megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Nincs kiválasztva

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

8. A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm. rendelet hatálya alá.

*5. Előzetes vizsgálati eljárás alapján környezeti hatástanulmány készítésére kötelezett és az erről szóló határozatot csatolta. A környezeti hatástanulmány benyújtásának elvárt időpontját a támogatási szerződés
mérföldkőként rögzíti.

*6. Előzetes vizsgálati eljárás alapján környezeti hatástanulmány készítésére kötelezett, és az erről szóló határozatot csatolta valamint a környezeti hatásvizsgálatot lefolytatta és a környezeti hatástanulmányt, és az
engedélyt csatolta.

*9. Más hatósági eljárásban az "Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához" kitöltésére kötelezett, a kitöltött adatlap Támogató felé történő benyújtásának elvárt időpontját a támogatási szerződés
mérföldkőként rögzíti.

A környezeti hatásvizsgálati jelentés a kímaváltozás hatásainak
csökkentése, és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz
szükséges kockázat-elemzést tartalmazza

A projekt a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá tartozik, de klímakockázata sincs. A KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már
benyújtottuk, a klímakockázatról szóló…*

*1. A projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik, a KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már
benyújtottuk, a klímakockázati értékelést a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk.

*2. A projekt a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá tartozik, de klímakockázata sincs. A KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázatról szóló nemleges
nyilatkozatot a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk.

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá, a
klímakockázati értékelést külön dokumentumban feltöltöttük

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá és klímakockázata sincs. A klímakockázatról szóló nemleges nyilatkozatot a
szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk.

A projektnek a 2000/60/EK, illetve 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
szerint a vizek állapotára gyakorolt hatása

A 2000/60/EK  irányelv és a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a vizek állapotára nincs hatása, az erről szóló nemleges nyilatkozatot és
indoklást a támogatást igénylő feltöltötte.
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Megvalósítási helyszínek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

 

 

 

 

 

Helység

Kamut

Irányítószám

5673

Régio

Dél-Alföld

Megye

Békés

Kistérség

Békési

Járás

Békési

Közterület:

Petőfi Sándor utca

Házszám: 49

Helyrajzi szám: 306/8

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

Mérföldkő megnevezése:

1

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 3937000

Mérföldkő megnevezése:

2

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.03.01.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Közbeszerzés lefolytatása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 787400

5 / 13



Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.06.15.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezés 50%-os készültsége

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 35859878

Mérföldkő megnevezése:

4

Mérföldkő sorszáma: 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.10.01.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezés 100%-os készültsége, műszaki ellenőrzés befejeződése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 36647280

Mérföldkő megnevezése:

5

Mérföldkő sorszáma: 5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.12.01.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt zárása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 2127250
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Projekt előkészítettség

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Igényfelmérés/piackutatás Nem releváns

Környezeti hatásvizsgálat Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Folyamatban van

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Folyamatban van

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Nem releváns

Épületenergetikai tanúsítvány Kész

Energetikai auditjelentés Nem releváns

Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület
védett értékeiről

Nem releváns

Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Nem releváns

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Nem releváns

Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) Nem releváns

Egyéb dokumentumok Kész

Projekt előkészítettség

A pRojekt Terv elkészült.

Eredmény megnevezése:

A projekt zárása

Eredmény leírása:

Valamennyi, a projektben tervezett tevékenység megvalósítása, pénzügyi lezárása.

Eredmény megnevezése:

Műszaki tervek

Eredmény leírása:

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges műszaki tervek elkészítése.

Eredmény megnevezése:

Kivitelezés

Eredmény leírása:

A kivitelezés 100%-os készültségi fokának elérése.
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Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

Projektmenedzsment szervezet - megfelelő tapasztalattal rendelkező projektmenedzser, pénzügyi vezető

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek
száma (fő):

3

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A projektmenedzsment feladata a projekt megvalósításának hatékony koordinálása ez előírásoknak megfelelően. Az egyes tevékenységek
vonatkozásában figyelemmel kell kísérnie, hogy azok a tervezett határidőre, az előre meghatározott minőségben és a hozzárendelt költségből
valósuljanak meg. A tervtől való esetleges eltérések időben történő kezelése, a megfelelő beavatkozások, intézkedések megtétele a folyamatok
sikeres és eredményes lezárása érdekében szintén a projektmenedzsment feladatát képezi. Projektmenedzsment feladatok – előkészítés
szakaszában (1. mérföldkő): - feladatmegosztás meghatározása, a projektmegvalósítás során betöltendő szerepek konkretizálása - projekt időbeli
ütemezésének kialakítása, véglegesítése - kapcsolattartás a projektben résztvevőkkel, külső szolgáltatókkal, egyéb érintettekkel - egyeztetések,
tárgyalások lebonyolítása a projekt érdekében - a projektmegvalósítás kapcsán lebonyolításra kerülő beszerzések, közbeszerzések koordinálása -
együttműködés a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító közbeszerzési szakértővel (együttműködés a műszaki tervdokumentáció elkészítésében,
közbeszerzési eljárás lefolytatásának támogatása) - kockázatok azonosítása (felülvizsgálata) Projektmenedzsment feladatok projekt kivitelezés és
projekt zárás szakaszában: - feladatok végrehajtásának nyomonkövetése - projekt kommunikáció folyamatos biztosítása - változás menedzsment,
szükséges beavatkozások, intézkedések megtétele - kapcsolattartás a projektben résztvevőkkel, külső szolgáltatókkal, egyéb érintettekkel -
egyeztetések, - a megvalósítási folyamatba épített kockázatkezelés. A Projektgazda közszféra szervezet, tehát a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
közszféra szervezetekre vonatkozó előírásai vonatkoznak rá. A projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatást állami vagy
önkormányzati költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja majd el, amelyben az állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

8895434706

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu-és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzése már működő
szolgáltatás kapcsán

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft): 7991126

A projekt összes költsége (Ft): 10160000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára ny

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

BM Pályázat Mezőgazdasági Startmunka programhoz.

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Gépek beszerzésére

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft): 6000000

A projekt összes költsége (Ft): 6000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Önkormányzati felzárkóztatási programban
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

EMVA III. tengely Falumegújítás, Falufejlesztés

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Új Piactér, 25 férőhelyes parkoló kialakítása, játszótér felújítása

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft): 16695261

A projekt összes költsége (Ft): 21223073

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA III.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

DAOP-4.3.1/B-2008-0004

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Kamut Község Közösségi tér fejlesztése

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft): 41415667

A projekt összes költsége (Ft): 43595439

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastruktúrális fejle

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

DAOP-3.1.1B-2007-0125

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Belterületi úthálózat fejlesztése 9 db utcában

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft): 37531657

A projekt összes költsége (Ft): 41701842

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Bankszámlaszám - egységes

Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. saját forrás 0 0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,000000%
 I/3. bankhitel 0 0,000000%
II. egyéb támogatás 0 0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 79 358 808 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 79 358 808 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 -
Projekt teljes költsége 79 358 808 -

Költségek listája

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Kamut Község belterületi csapadékvíz elvezetése

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft): 77014932

A projekt összes költsége (Ft): 84716425

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11733072-15343082-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti
támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen
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Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Átalakítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 5 168 375
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 1 395 461

Brutto egységár [Ft] 6 563 836
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 6 563 836
Elszámolható költség [Ft] 6 563 836
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 563 836
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A tétel a napelem telepítésének költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Projektterv
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 400 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 648 000

Brutto egységár [Ft] 3 048 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 048 000
Elszámolható költség [Ft] 3 048 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 048 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A tétel Projektterv költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 700 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 189 000

Brutto egységár [Ft] 889 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 889 000
Elszámolható költség [Ft] 889 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 889 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A tétel a szükséges műszaki tervek költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 620 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 167 400

Brutto egységár [Ft] 787 400
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 787 400
Elszámolható költség [Ft] 787 400
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 787 400
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A tétel a szükséges közbeszerzési eljárás költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költségelem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 550 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 418 500

Brutto egységár [Ft] 1 968 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 968 500
Elszámolható költség [Ft] 1 968 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 968 500
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A projektmenedzsment tevékenység költségét tartalmazza a tétel.
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Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 620 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 167 400

Brutto egységár [Ft] 787 400
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 787 400
Elszámolható költség [Ft] 787 400
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 787 400
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A tétel a műszaki ellenőri tevékenység költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Átalakítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 6 955 200
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 1 877 903

Brutto egységár [Ft] 8 833 103
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 8 833 103
Elszámolható költség [Ft] 8 833 103
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 8 833 103
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A tétel a fűtési rendszer korszerűsítését költségeit tartalmazza.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Felújítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 44 348 678
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 11 974 141

Brutto egységár [Ft] 56 322 819
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 56 322 819
Elszámolható költség [Ft] 56 322 819
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 56 322 819
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A külső határoló szerkezetek szigetelésének költségét tartalmazza a tétel.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Képzés költsége résztvevőnként
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 75 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 20 250

Brutto egységár [Ft] 95 250
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 95 250
Elszámolható költség [Ft] 95 250
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 95 250
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A képzés költségét tartalmazza a tétel.

Támogatást igénylő KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 50 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 13 500

Brutto egységár [Ft] 63 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 63 500
Elszámolható költség [Ft] 63 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 63 500
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A kötelező tájékoztatás költségét tartalmazza a tétel.
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Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség
(GJ/év)

2018.12.01. 49,3900 49,3900 49,3900

Energiahatékonyság: A
középületek éves
primerenergia-
fogyasztásának
csökkenése

2018.12.01. 205 019,9600 205 019,9600 205 019,9600

Energiahatékonysági
fejlesztések által elért
primer energia
felhasználás csökkenés
(GJ/év)

2018.12.01. 614,5900 614,5900 614,5900

Megújuló
energiaforrások: A
megújulóenergia-
termelés további
kapacitása

2018.12.01. 12,5000 12,5000 12,5000

Üvegházhatást okozó
gázok csökkentése: az
üvegházhatású gázok
becsült éves csökkenése

2018.12.01. 53,2600 53,2600 53,2600
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