Vidékfejlesztési Program – VP-6.7.4.1.1.-16
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
A címben foglalt célok elérése érdekében alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó
létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve megújuló energiaforrások használata
2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai
korszerűsítése
3. célterület: többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése

Támogatást igénylők köre

Mindhárom célterület esetében támogatásra jogosult:
- vidéki térségben működő települési önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás nonprofit szervezet, egyházi
jogi személy
- vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

Támogatott tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek
1. célterület esetében: közösségi funkciót ellátó létesítmények
energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását
célzó fejlesztés megvalósítása (hőveszteség csökkentése, fűtési-hűtési
rendszerek korszerűsítése, meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek
energiatakarékos átalakítása)
2. célterület esetében: településképet meghatározó épületek külső
felújítása, a fejlesztéssel érintett épület/épületrészek külső felújítása
3. célterület esetében: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ
létrehozása, fejlesztése (külső-belső felújítás; korszerűsítés, fejlesztés;
a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés
maximum 3 millió Ft bekerülési értékig)
Önállóan nem támogatható tevékenységek
Mindhárom célterület esetében: projekt előkészítés; mérnöki feladatok;
projektmenedzsment; egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
Elszámolható költségek

A projekt keretében elszámolható költségek mindhárom célterület esetében:
I.
Projekt előkészítés költségei
II.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
III.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
IV.
Projektmenedzsment költsége

Egyéb feltételek

Mindhárom célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi
számon fekvő ingatlan esetében is.
Egy megvalósítási helyen csak célterületre irányuló fejlesztés támogatható.

Támogatás formája
Támogatás összege
Támogatás mértéke

Előleg
Területi korlátozás

Projekt megvalósításának
időtartama
Benyújtási határidő

Vissza nem térítendő támogatás
1. és 2. célterület esetében maximum 50.000.000 Ft
3. célterület esetében maximum 30.000.000 Ft
Ha a település a Kedvezményezett járásokról szóló kormányrendelet alapján:
- nem besorolt: 75%
- kedvezményezett: 85%
- fejlesztendő: 90%
- komplex programmal fejlesztendő: 95%
Maximum az igényelt támogatás 50%-a
A beruházások megvalósítására 1. és 2. célterületek esetében a Vidékfejlesztési
Program szerinti vidéki térségben található településeken, a 3. számú célterület
esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken van
lehetőség.
Nem támogathatóak a Budapesten, illetve Pest megyében megvalósított
projektek.
maximum 24 hónap
2016. május 2-től – 2016. július 31-ig

