1. számú melléklet

Kedvezményezett
által kitöltendő.

Az Együttműködési Megállapodásban rögzített támogatás alapját képező kulcsfontosságú, a Támogatási
Szerződésből el nem hagyható projektelemek/projektrészelemek (Támogatási Szerződés 1.2. pontja)
félkövér, dőlt betűtípussal kiemelendők.

Támogatás
Tevékenységi kör

Tevékenység-csoport

Projektrészelem
megnevezése

Projektrészelem
tulajdonviszonya*

Intenzitás

Összeg

(%)

(Ft)

Költségek
Kedvezményezett
által biztosított
Projektrészelem
forrás
összköltsége
(Ft)

(Ft)

Projekten belüli arányok
Tevékenységi
kör össz.
támogatása
(Ft)

Építés és
eszközbeszerzés

Közterületi
infrastruktúra
fejlesztése

Nem beruházási
tevékenységek

kerékpárút/sáv
létesítése
kerékpártároló
létesítése
gyalogos/ vegyes út/
sétány létesítése
közművek fejlesztése/
kiépítése
utasváró/buszmegálló
létesítése
parkoló létesítése
játszótér létesítése
kültéri fitneszpark
létesítése
zöldfelület megújítása,
növénytelepítés

meglévő sportpálya
felújítása
egységes arculatú
köztéri bútorok
Közterület tájépítészeti futópálya létesítése
elemeinek fejlesztése kutya-agility park
létesítése
pihenőhelyek/
találkozási pontok
kialakítása
közösségi kert
kialakítása
vízfelület/ szökőkút
kialakítása
kerítés építése
tanösvény létesítése
pavilon/ok létesítése
kültéri illemhely
létesítése
zöldfal kialakítása
kilátó építése
közösségi ház/
fogadóépület építése
Épületek, épületrészek
és helyiségek fejlesztése
üzletportálok felújítása
földszinti üzlethelység
felújítása + cím
épület funkcióbővítő
felújítása
homlokzatfelújítás +
cím
rendezvények
szervezése helyi
intézmények,
szervezetek
bevonásával
kiadványok készítése
sportfoglalkozások
biztosítása/ szervezése
ötletpályázat kiírása

Előkészítés
-

fővárosi

≤75%

kerületi

≤65%

kerületi
magán

≤65%
≤50%

fővárosi

≤75%

fővárosi

≤75%

egyházi / alapítványi
fővárosi

≤50%
≤75%

kerületi

≤65%

egyházi / alapítványi

≤50%

egyházi / alapítványi

≤50%

fővárosi
kerületi
kerületi

≤75%
≤65%
≤65%

kerületi

≤65%

kerületi

≤65%

magán

≤50%

fővárosi

≤75%

kerületi
kerületi
fővárosi

≤65%
≤65%
≤75%

kerületi

≤65%

egyházi / alapítványi
kerületi

≤50%
≤65%

fővárosi

≤75%

kerületi

≤65%

magán

≤50%

kerületi

≤65%

kerületi

≤65%

-

Tevékenységi
kör aránya**
(%)

automatikusan
számolt adat

automatikusan
számolt adat

automatikusan
számolt adat

≤5% és ≥1%
automatikusan
számolt adat

automatikusan
számolt adat

≤8%
automatikusan
számolt adat

≤50%

-

≤50%

-

≤50%

-

≤50%

tanulmányok készítése

-

≤50%

közösségi tervezés
tervezés
engedélyeztetés

-

≤50%
≤50%
≤50%
ÖSSZESEN:

0

Projekt összköltség növekedése esetén
Többletköltséggel megnövelt

* A tulajdonviszony megjelölésénél az alábbiak lehetségesek:
fővárosi
kerületi
egyházi / alapítványi
magán

** A nem beruházási tevékenységre eső támogatás a projekt támogatásának legfeljebb 5%-a lehet, de legalább 1 %

0

TÖBBLETKÖLTSÉG:
ÖSSZKÖLTSÉG:

0

Abban az esetben szükséges
kitölteni, ha a későbbiekben a
projekt összköltsége nő.
(Támogatási Szerződés 4.4 pontja)

