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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2012. és 2013. évben több pályázaton is indult, amelyekről
folyamatosan tájékoztatást adtam. Ezen időszakban benyújtott pályázatok közül az
alábbi két pályázatnak teljes projekt zárása áthúzódott a 2015. évre.
 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok Eplény Községben” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű
pályázatunkkal 9 730 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A pályázat
végrehajtása 2013. szeptemberben indult és tavaly október végén fejeződött
be. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben történt. A
helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 7 db kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, amelyek alapján 9 725 892,- Ft támogatás került kiutalásra. Az
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. április 15-én történt meg. A záró
beszámoló elfogadásáról az értesítést még nem vettük kézhez.
 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez, az Építő közösségek'' - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális)
közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási
formák kialakulásának elősegítése célterületre benyújtott, „Közösség építés az
eplényi IKSZT-ben” című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű
pályázatunkkal 4 998 229 Ft összegű támogatást nyertünk. A programok
végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben történt. A helyszíni
ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált.
A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 8 db kifizetési kérelmet
nyújtottunk be, amelyek alapján 4 988 192,- Ft támogatás került kiutalásra. Az
utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. március 24-én történt meg. A záró
beszámoló elfogadásáról az értesítést április végén megkaptuk.
2014-ben benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0124 pályázatunkat forráshiány miatt
elutasították. Ezt megkifogásoltam, mert a Pályázói Tájékoztató felületen található
értékelés szerint, minden feltételnek és szempontnak teljes mértékben megfeleltünk,
ahol egyébként a következő olvasható: „Automatikus eljárásrendhez tartozóan a
projekt kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegű
támogatás), ezért bíráló bizottság felállítására nem kerül sor.”. A kifogásolásra a mai
napig nem érkezett válasz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Eplény, 2015. június 27.
Fiskál János

