
, ,

TAMOGATASI
f-

SZERZODES

Berettyő-Kiiriis

Azonosító szám:
KEoP- 1 . 3 .o / 2F Í 09-2oL0-003

ffiiffiffit@
o..c{r.ót I l

A projakt a2 Euópai Unió
támogatásával valósul meg.

office1
Typewriter
(A Berettyó Körös Többcélú Társulás 2014. augusztus   -i  Társulási Tanácsülésének _ napirendi pontjához tartozó 3. számú melléklete)



Azonosí tő  szám:  KEoP .1 .3  .o  /  2F  /  o9 .2o1o .oo33

Támogatás i  Sze rződés

É

: amely |étrejött

egyrészrő| a Nemzeti Fej|esztési Ügynökség (Io77 Budapest, Wesselényi u.20-22'), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseIetében e|járó ,,Énergia Központ' '
Energiahatékonysá9i, Környezetvédelmi és Energia lnformáéiós Ügynorlég Nonprofit

- Kor|áto|t-. Fe|e-|ősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban

Postacím: 1399 Budapest ,  Pf  , :  677
Székhe|y:  1134 Budapest ,  Vác i  út 45.-: 
{jöEi.1,:'''"#liJ,:!r,;?fi&.!:ül]J[:hi:'J,"-'.T gI4417
Adőszám/ adóazonosító je| : 1B 1 6 oo73-2-4l

Név/Cégnév: Berettyó-Kör ös Többcé|ú Társu|ás, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.
Székhe|y/Lakcím: 5400 Mezőtúr Kossuth tér 1'

'
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)

Azo n osító szá m (törzs- szá m/Cé gjegy zékszám) : 57 7 1'37 7oo
Adőszám/ adóazonosító je| : 15577 735-I-16
Pénzforga|mi szám|aszám, ame|yre a támogatás uta|ásra kerü| (utóf inanszírozás
esetén) : I17 45097 -15577 735
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Herczeg Zso|t, e|nök

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Fe|ek)
között az alu|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekkel:

1. E!őzmények

A Támogató Környezet és-Energia operatív Program (továbbiakban: KEoP) keretén be|ü|
Ivóvízminőség javítása kétfordu|ós pá|yázati konstr.uk.ióban megva|ósítándó projektek
támogatására tárgyú fe|hívást tett közzé, me|yre Kedvezményu'étt xrop-r's.o /zF/og-2010-0033 azonosító számon regisztrált, 2o1o. december 20. napon befogadott projekt
javas|atot/pá|yázatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződ.és me||ét|etét képező
felhívás és útmutató' szerint (ame|yek akkor is a jelen Támogatási Szerződés
e|vá|aszthatat|an részét képezik, és a Szerződő Fe|ek.e köte|ező ériényűek, ha azok
fizikai érte|emben a je|en Támogatási Szerződéshez nem kerÜ|nek csato|ájra), ame|yet a
Támogató 20II' május 19-én ke|t támogató |evé| szerint támogatásban részesített. R
Támogató döntése aIapján Kedvezményezett vissza nem térítenaő támogatásban
részesÜ |.

A je|en Támogatási Szerződés me||ék|etét képezi, és a Szerződő Fe|ekre köte|ező érvényű
minden o|yan tanulmány,  eIemzés, hatóság i  engedé|y,  műszak i  terv és tar ta|om,
nyiIatkozat, beszerzési terv, társu|ási megá||apodás és egyéb dokumentum, vaIamint
ezek módosításai, ame|yet a Kedvezményeiett a projekt javás|atlpá|yázat me||ék|eteként
!envú]to.tt, amelyek f izikai érte|emben nem kerü|nek csato|ásra á ;"t"n Támogatási
Szerződéshez.
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2. Szerződés tárgya

2,7' Az E|őzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az a|ábbi Támogatási
Szerződést (a továbbiakban Szerződés) köt ik:

A Szerződés tárgya a ,,Berettyó-Körös lvóvízminőség-javító Projekt', című, a projekt
adat lap és annak me||ék|ete iben,  i | |etve amennyiben i rányadő,  az eItérések I is tá jában
rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) e|számo|ható kö|tségeinek a Kohéziós A|apból
és hazai központi kö ltségvetési e|őirányzatbó| vissza nem térítendő támogatás
formájában történő f inanszírozása

Kedvezményezett a je|en Szerződés a|áírásáva| köte|ezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabá|yoknak megfeIe|ően,  ke||ő  aIaposságga|,  hatékonyságga| és
gondossággaI megva|ósítja, i||etve a vonatkozó jogszabá|yban rögzített feltételek
fenná||ása esetén az ott e|őírt módon a közbeszerzési e|járások Iebonyo|ításába a
Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Fe|ügyeleti Főosztályát bevonja.

2'2, A je|en Szerződés e|vá|aszthatat|an részét képezi az ,,Á|ta|ános Szerződési
Fe|téteIek a II. Nemzeti FejIesztési Terv Környezet és Energia operatív Programja
keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkeI kötendő támogatási
szerződésekhez,, (továbbiakban nszr1 ame|yet a Közreműködő Szervezet a je|en
Szerződésse| egyidejű|eg egy pé|dányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére'

3. A Projekt megvaIósításának időbeIi ütemezése és heIyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megva|ósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2071. év jú|ius hó 20'
nap .
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttó| e|tér, azt a
Kedvezményezett köte|es ha|adékta|anuI beje|enteni. A Projekt megva|ósításának kezdő
időpontja azonban nem |ehet későbbi, mint a tervezett időponttó| számított három
hónap .

3 '2 '  K ö | tségekeIszámo|hatóságának kezdete

A Projekt kö|tségei e|számo|hatóságának kezdő időpontját a fe|hívás határozza meg.

A Projekt kö|tségei e|számo|hatóságának kezdő időpontja: 2006. év 12' hó 20. nap.
A Projekt keretében az ezt követően fe|merü|t kiadásokat |ehet e|számo|ni.

3.3. A Projekt megva|ósu|ása, befejezése és |ezárása

3.3.1.  A Projekt  megva|ósu|ásának napja:  2014'  év február  hó 11.  napja.
A Projekt megva|ósu|ásának napja az a napt ame|yen a projektjavas|atban/pá|yázatban
meghatározott fe|adat, cé| a fe|hívásban fog|a|taknak megfe|elően, szerződésszerűen
te|jesÜ|t, és a Kedvezményezett az e|számo|ásra benyújtandó szám|ákat (bért, járu|ékot
és az összesítőben szerep|ő téteIeket is) szá||ítói kif izetés esetén a támogatáson felü|i
részét a szá||ítók részére - kiegyenlítette.

A Projekt keretében a megva|ósu|ás napjáig fe|merü|t kö|tségek számo|hatók e|. Az ezen
időpontot követően ke|etkezett kö|tség re tá mogatás nem fo|yósítható.

3,3'2' Zárő beszámo|ó
Az utoIsó  k i f i zetési  igény|és,  vaIamint  annak me||ék|eteként,  a zárő  beszámo|ó
benyújtásának határideje: a Projekt megva|ósu|ásátó| számított 3o. IdP, 2oI4, év
márc ius  h ó  11 .  nap ja .
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3'3.3. A Projekt befejezése
A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, (Ámr' 1525') ha a támogatott tevékenység aje|en Szerződésben meghatározottak szerint te|jesri|t, a megva|ósí[ás során peteiteátt
szám|ák kiegyen|ítés.e megtörtént, a támogatáósa| |étreho.ótt uagy beszerzett eszköz
aktivá|ásra kerü|t, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevé-kenység befe;ezéséi
tanúsító, hatósá9i engedé|yekke| és bizonylatokkaI a|átámasztott 6eszámo|óját '
eIszámo|ását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a kö|tségvetésbő| .vují"ií
támogatás foIyósítása az igazoIt támogátás-feIlrasználásnak '" irut"tő mértékben
megtörtént.
Ha nem merü| feI hiánypót|ás/ Vagy o|yan prob|éma, ame|y miatt a zárő kif izetési
kére.|em- támogatástartaImának kif izetését feI ke|| fü99eszteni, akkor a támogatás
fo|yósítására a zárő beszámo|ó beérkezésétő| számított 6-0 - szátlítói finanszírozás eóetén
30 -  nap á||  rendeIkezésre.

3'3,4' A projekt |ezárása
A Projekt  akkor tek inthető |ezártnak,  (Ámr.  152.5) ha a je|en Szerződésben vá||a|t
va|amennyi köte|eze.ttség - hatósági enged.é|yhez t<ótott tevéienység esetén a rratoiaói
engedé|yekben fogIa|taknak megfeIe|ően1 - te|jesü|t, és a t<-edvezményezett 

.a

köteIezettségek megva|ósulásának eredményeirő| szó|ő beszámo|ója (utolsó projekt
fenntartási je|entés) benyújtását követően annak Közreműködő S)ervezet á|taIijóváhagyása megtörtént, éslvagy a zárő-jegyzőkönyv elkészü|t.

3'4, Kedvezményezett vá||alja, hogy a Projektet a me9Va|ósítás heIyszínén
megva|ósítja, és azt a fenntartási időszak a|att ugyánezen a he|yen fenntartja/Üzeme|teti.

4. A Támogatás összege, forrása és kifizetése (nettó támogatás esetén)

A Kedvezményezett a pá|yázati adatlapban az alábbi nyi|atkozatot tette:
,!23' D) A Pá|yáző a|anya az ÁnÁ-nak, a pá|yázatban megje|ö|t, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsoIatban fó|merü|t kö|tségeiró vonatkozóan
adó|evonási jog i||^eti meg. Az e|számo|ásná| az Árn né|kü|i (nÉttoJ összeg kerü|
figye|embevételre. ' '2, mely alapján a támog atás nettó módon kerÜ| i i f izetásre.

4,I ' A Megva|ósítási Munkák nettó összkö|tsége és e|számolható nettó összkö|tsége

A Megva|ósítási Munkák nettó összkö|tsége I oL2 445 g!4,- Ft, azaz egymi||iárd-
t i ze n kettő m i | | ió - n é g yszá z n e g yve n öteze r- ki I e n cszáztizennég y fo ri n t'
A Megva|ósítási Munkák e|számo|ható nettó összkö|tségl l oI2 445 gI4,- Ft, azazegymilIiárd-tizenkettőmilIió-né9yszáznegyvenötezer-ki|enészáztizennégy forint.

Ha a Megvalósítási Munkák összkö|tsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, atámogatási. összeget is arányosan csökkenteni ke||. A megva|ósítást cé|ző, utotso
közbes.zerzési e|járás befejezését követően Vagy - amennyiben u, egyes beszerzésekrejutó támogatást a'.projekt adat|apban megtra[ározták _ bármety kíz,.oeszerzési e|járás
|efo|ytatását köVetően a Közreműködő Szervezet kezdeményezneti u '"óriart tamoóatái
csökkentését a szá|lítői szerződésse| |e nem fedett támogatás összegéve[ ru". kerÜ| sora szá||ítói szerződésse| |e nem fedett támogatás e|vonására, ha a Közreműködő Szervezet
erre irányuló feIszó|ításában megje|ö|t határidőben és módon a reJuezményezett
indoko|ja, hogy a szál|ítói szerződésse| |e nem fedett támogatás feIhaszná|ása a
Megva|ósítás i  Munkák cé|ja inak e|érése érdekében szükségeJ és az indok|ást  aKözrem űkö dő Szerv ezet e|fogadja.

I
)

' Ha a hatósági engedély nem releváns' a hatósági engedélyekre vonatkozó hivatkozást törölni kell- A Projekt Adatlap ,,Nyilatkozatok,, fejezetének 23. pontja alapján szükséges kitölteni.
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Amennyiben a Megva|ósítás i  Munkák során,  az e|számo|áskor bemutatott  és e|fogadotttény|eges kö|tségek meghaladják a 'terve'ett kö|tségeket, a reovezmÉnyezett ebben azesetben is  k izáró|ag a je|en Szerződésben fog|a|t  támogatás i  c isszegre:o öásurt '

4,2' A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Megva|ósítás i  Munkák e|számo|ható  összk ö | tségének 84,54BB91
|/o,-a, .de |egfe|jebb 856 011 7g2,- Ft, azaz nyo|cszázötvenhatmií|ió-t izenógv"iői
hétszázki Iencven kettő fori nt.

A je|en Szerződés szerint a Kedvezmé1've1eftet megi||ető támogatás az lrn összegétnem fog|a|ja magában, a Megva|ósítási Munkákhoz kJpcso|ódó Ár-n rúetési köte|ezettséga Kedvezményezettet terheIi.

4'3, A Megvalósítási Munkákhoz fe|haszná|ásra kerü|ő források

A Megva|ósítási Munkákhoz fe|haszná|ására kerülő források rész|etes bontását a je|enSzerződés 3.  sz .  me||ék|ete tar ta|mazza.

4'4' A támogatás kif izetése

A Megva|ósítási Munkák tekintetében szá||ítói kif izetésre az a|ábbi projekte|emek kerÜ|tekmeghatározásra3:
. Sajátos techno|ógia
.  Epítési  munkák
. Projektmenedzsment
. Közbeszerzés
. Tervezés
. Mérnöki feladatok
. Tájékoztatás és nyi|vánosság
. Egyéb projekte|emek
. Ta rta |ék

A kif izetés igény|ésének szabá|yait az nszr tartaImazza.

A Kedvezményezett 
?. 16/2ooo. (XIi, 2B.) . MeHVM-PM együttes rendelet 15. 5 (2)bekezdése aIapján..vá||a|ja,.h9gy a szerződés 3' számr riáttot<leté'e; meghatározottsaját forrás rende|kezésre ál lásat |egkésőbb a'-erso-r. if izetési kére|em benyújtásáig apá|yázati útmutatóban fog|a|taknak megfele|ően igazo|ja, amennyiben azt a pá|yázatbenyújtásakor vagy a támogatási szerző{és megköt3.eió n",.n tette meg.

A kedvezményezett vá||a|ja, hogy EU 9lg.o A|ap támogatás igénybevétele esetén a sajátforrás rende|kezésre á||ását ai-e|ső kif izetési.kérele"m benyújtásáig a|áírt támogatásiszerződésse|, ennek hiányában az EU.onerő ntap elnyeréséie"n""vú:t"tt pályázatánakbefogad.ásával igazo|ni fogja' A saját forrás ru ónerő'A|ap támogáta..ui nem fedezettmé-rtékének pá|yázati útmutató szerinti igazo|ása szintén az eIső kif izetési kéreIembefogadásának fe|téte|e...Amennyiben a keávezményezett a pá|yázat befogadását nemtudja igazo|ni, a közreműködő szervezet a megva|ósíiás során'. 'át i '":Ji rorrás igazo|trészének mértékéig fo|yósít támogatást, a salát forrás fennmaradó részének igazo|ásáiga kif izetések fe|füg!es.té,," t<err;tÁek.o

3 Amelyik nem releváns. törlendó.

;::j'xl 
az esetben releváns. ha a kedvezményezett a saját forrás egy részét EU Öneró Alap támogatással kÍvánja
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Amennyiben a kedvezményezett a saját forrást Vagy annak egy részét hite|fe|véte| útján
kívánja biztosítani, Iegkésőbb az eIső kif izetési kéreIemig hitelszerződést szÜkséges
benyújtan ia."

5. A Projekt megvalósításának számszeríisíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a mel|ékIetekben
meghatározott számszerűsíthető eredmények/mutatók/indikátorok e|érése érdekében
jogosu|t és egyben köteIes feIhaszná|ni. Kedvezményezett a számszerűsíthető
eredményeket te|jesíteni köteIes.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a je|en Szerződés 7 ' sz' me||ék|etében meghatározott biztosítéko(ka)t
nyújtja.

Kedvezményezett a 2BI/2006, (XII' 23,) Korm rendeIetben fogIa|tak szerint
amennyiben biztosíték adására köte|es - a je|en Szerződés 7, számú me||ék|etében
fog|a|tak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 7' számú me||ék|et az AszF, a fe|hívás, va|amint a 2Bt/2oO6' (XII. 23') Korm.
rende|etben fog|a|tak szerinti szabá|yszerű benyújtásától vá|ik a je|en Szerződés részévé.

7. Zárő rendeIkezések

7 '7 ,  Je|en Szerződés B o|da|on és 3 db eredet i  pé|dányban készü|t '  A je|en
Szerződéshez csato|t 11 db me||ék|et, és a je|en Szerződéshez f izikai érte|emben nem
csato|t, de a je|en Szerződésben Vagy az aszr-ben hivatkozott mel|ékletek, továbbá a
projekt adat|ap és annak me||ék|etét képező va|amennyi nyi|atkozat, dokumentum a
Szerződés e|vá|aszthatat|an részei fÜgget|enü| attó|, hogy azok a je|en Szerződéshez
tényIegesen csato|ásra kerü|tek-e.

7 '2. Ha a Projektet t öbb kedvezményezett közösen va|ósítja meg
(konzorcium/társu|ás), a kedvezményezettek egymás közti, va|amint a Közreműködő
Szervezet, i||etve a Támogató és a kedvezményezettek közt i viszonyokat a Szerződés
e|vá|aszthatat|an me||ék|etét képező konzorciumi egyÜttműködési/társu|ási megálIapodás
tarta lmazza.

7 '3' A Kedvezményezett a je|en Szerződés a|áírásávaI kije|enti, hogy a je|en Szerződés
tartalmát, az AszF-t, és a vonatkozó jogszabá|yokat, így kü|önöseÁ. a iauzoo6. (XII'
23.)  Korm rendeletet ,  a 16/2006 (XII .28 ' )  MeHVM-PM egyÜttes rende|etet  a 4/2011'  ( I '
28.)  Kormányrende|etet  és a 292/2009.  (XII .  19.)  Korm. rende|etet  i smer i  és magára
nézve k ö te|ezőnek ismer i  e| ,  és tudomásuI vesz i ,  hogy a je|en Szerződés,  va|amint  az
nszr a vonatkozó jogszabá|yok módosításáva|, i||etve tíl szabá|yozás bevezetéséve|
minden kÜ| ön intézkedés né|kÜ| módosuInak.

7 '4 '  Amennyiben a Támogató Va9y a K özreműködő Szervezet  bármely,  a jeIen
Szerződés a|apján ke|etkező beje|entési, je|entéstéte|i, tájékoztatási köte|ezettség, vagy
igény|és te|jesítéséhez formanyomtatványt bocsát rende|kezésre (í9y kÜlönösen a Projekt
tényIeges megkezdése napjának bejeIentése,  e|ő|eg igény|és,  k i f i zetési  igény|és,
időszakos Vagy zárő beszámoló , szerződésmódosítás Kedvezményezett á|tal i
kezdeményezése, fe|hataImazás beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű

, Abban az esetben releváns' ha a kedr'eznlén}.ezett a saját forrás egy részét vagr teljes egészét hitelfelvétel útján
kÍvánja biztosítani.
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te|jesítésnek kizáró|ag a formanyomtatvány haszná|ata minősÜ|. A formanyomtatványok
a Támogatő és/vagy a Közreműködő Szervezet hon|apjáró| t ö|thetők |e. Amennyiben a
Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a je|en Szerződésbő| fakadó vá|ame|y
kötelezettség te|jesítésére eIektronikus aIkaImazást tesz Iehetővé, szerződésszer(j
te|jesítésnek kizárő|ag az e|ektro n i kus a I ka I mazás haszná |ata m i nősü |.

7'5' A Szerződő Fe|ek a je|en Szerződés időtartamára kapcso|attartót je|ö|nek ki. A
kapcsoIattartó nevérő|, postacímérő|, teIefon és teIefax számáró| és elektronikus
|evé|címérő| a je|en Szerződés a|áírásáva| egyidejű|eg, vá|tozás esetén pedig a vá|tozást
követően 30 naptári napon be|ü| tájékoztatják egymáit.

7,6' A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet fe|é irányu|ó hivata|os
kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvéte||e| vagy tértiveuényes |eve|ekke|
va|ósuIhat ff i €9, kivéve a 7 '4, pontban szerinti kommuniÉációt. A Támogató és á
Kedvezményezett egymás irányba történő nyi|atkozataik megtéte|ére rende|kézésre ál|ó
határ idők számítására a 292/2oo9'  (XII .  19.)  Korm. rende|et  130.  $-okban fog|a|t
szabá|yokat  ke||  a|ka lmazni .

7'7' A je|en Szerződés hatá|yba |épésének napja megegyezik a szerződést kötő fe|ek
közú| az uto|sóként a|áírő a|áírásának napjáva|. Jelen szeiződés 2o2o' december 31-én
hatá|yát veszti.

7,B' Kedvezményezett kije|enti, hogy - a szemé|yes adatok véde|mérő| és a közérdekű
adatok nyi|vánosságárő| sző|ő 1992. évi LXIII. t örvény e|őírásainak megfeIe|ően - a
projekt adatlapon fe|tüntetett projektfe|e|ős, i||etve a Projekt megva|ósításá6an résztvevő
szemé|yek,  vaIamint  a beszámo|ás,  a szabá|ytaIanJág i  e| járás és az e||enőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feItÜnletett szemé|yek szemé|yes
adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet á|ta| t örténő keze|éiéhez (ideértve
ezen adatok fe|Véte|ét, táro|ását, nyi lvánosságra hozata|át is) kifejezetten hozzáláru|tak.
Ennek a|apján Kedvezményezett szavato| azért, hogy ezen szeméiyes adatok fentieknek
megfe|e|ő keze|ése az érintettek hozzájárulásávaI t örténik.

7'9, Je|en Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a vonatkoző magyar, ideértve
a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabá|yok rende|kezései az ir-á,nyáaau'

7'Io' Kedvezményezett je|en Szerződés a|áírásávaI visszavonhatat|anuI kije|enti, hogy aprojekt adat|aphoz becsato|t va|amennyi nyi|atkozata a je|en Szerződéi rratátya álatt
vá|tozat|an formában hatá|yban marad és az abban fog|a|tak a je|en Szerződés,hatá lya
alatt rá nézve köte|ező érvényűek.

7,1I, A Kedvezményezett képvise|etében a|áírő szemé|y(ek) kÍjeIenti(k) és
cégkivonatukka|,  va lamint  a|áírás i  címpéldányaikkaI i9azo| ja(k) ,  hogy táróaság i
dokumentumaik/a|apító okiratuk aIapján, a jeIen Szerződés. oeve.etci részébei
feltüntetettek szerint-jogosu|t(ak) a Kedvezményezett képvise|etére (és cégjegyzésére),
továbbá ennek a|apján a je|en Szerződés megkötésére és a|áírására. Aláí,o repui '"roir i j
ki je|enti(k) továbbá, hogy a testü|eti szervei(k) részérő| a je|en Szerződés 'egköté'eh"á
szükséges fe|hataImazásokkaI rende|kez ik(nek),  tu|ajdonos l i (k)  a támogatás i  jogÜgy|etet
jóváhagyták és harmadik szemé|yeknek semminemű o|yan. jogosul tsá la  n incs l  me|y a
Kedvezményezett részérő| megakadá|yozná vagy bármiben kórÉtozná á je|en Szerződés
megkötését, és az abban fog|alt köte|ezettsége[ maradékta|an te|jesítését.

Szerződő Fe|ek a jeIen Szerződést átoIvasták, és közös érteImezés után, mint
a karatu kka| és e| hangzott nyi |atkozatai kka I mindenben egyezőt a|áírták.
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Me!lék!etek:
l. sz. mel|ék|et - Rövid összefogla|ás a projektről
2. sz. melléklet - Projektelemek kö|tségvetési táblája
3. sz. me||éklet - A projekt elszámo|ható kö|tségeinek forrásai
4. sz. me||éklet - A projekt megva|ósítás pénzügyi ütemterve
5. sz. me!|ékIet - A projekt megva|ósításának számszerűsítnető cé|3ai, az esélyegyen|ő-
ségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a
vá|la|t PR tevékenységek a projekt megva|ósítása során
6.sz .mel !ék|et-Aprojektmegvalósítás(k öz)beszerzései
7. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megá|lapodások
8. sz. me|léklet . Bírá|ó Bizottság á|ta| a megva|ósítási szakaszra megÍogaimazott aján-
|ások
9. sz. melléklet - Társu|ási lKonzorciumi megál|apodás
1o. sz. mel|éklet - A kif izetési kére|em me||é bekérendő dokumentumok köre (doku-
mentum mátrix)
11. sz. me||éklet - E|térések |istája (ha van)
12. sz. melléklet - Nyi|atkozat módosu|t támogatási összeg e|fogadásáró| (ha re|eváns)
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