Terepjáró, mikro- és kisbusz beszerzése a falu- és tanyagondnoki feladatok ellátásához
2015. április 26. vasárnap, 08:14

Támogatási kérelem benyújtása 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig.

Pályázat célja:
1. célterület- Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
aa) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott –
gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök,
berendezések beszerzésére;
ac) arculati elemek elhelyezésére;
2. célterület - kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan
ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott –
gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
bc) arculati elemek elhelyezésére; Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit
megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben
meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő
gépjárm
űvekre
nyújtható.
Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő
település külterületén megvalósuló
falu- és tanyagondnoki
, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehető igénybe.
Pályázók köre:
- az 1. vagy a 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,
továbbá
- az 1. melléklet szerinti településen székhellyel, vagy – ha a nonpro
- az 1. vagy a 2. melléklet szerinti településen működő egyházi jogi személy, amely falu és
tanyagondnoki vagy egyéb szolgáltatást valósít meg.
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Projekt megvalósítási ideje:
A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. szeptember 21-ig meg kell
valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 5-ig nyújtható be.
Támogatás mértéke:
Az összes elszámolható költség 100%-a.
Támogatás összege:
Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások
összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:
- terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
- mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.
Elszámolható költségek:
- a gépjármű beszerzési értéke;
- a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
- a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
- beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;
- a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
- az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.
- településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.
A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.
Kötelező vállalások:
Az ügyfél a támogatási kérelemben nyilatkozatban vállalja, hogy
- e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig –
CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;
- e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb
szolgáltatást ingyenesen látja el.
Pályázat benyújtása:
A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani 2015. május 4-én
08:00 órától forráskimerülésig
, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig.
Forrás: Magyar Közlöny
A teljes pályázati kiírást ide kattintva tudja elolvasni.
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