
1Oldal:

Iratazonosító:

1940224833
Iktatószám: 781/4301/7/11/2017
Kedvezményezett neve: Kecel Időseiért Közalapítvány
Kedvezményezett címe: 6237 Kecel Fő tér 1.
Ügyfél-azonosító: 1005384989
Projekt azonosítója: 1845977865

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2017.02.16. napján meghirdetett,
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás
alapján, Kecel Időseiért Közalapítvány, mint támogatást igénylő 2017.05.29 14:21:52 időpontban 1845977865 iratazonosító számú támogatási
kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a 1845977865 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor Maximális pontszám Elért összpontszám Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági
határpontszáma

Helyi piac 6B fókuszterület -
konvergencia - 2. célterület

100 64.5 50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 17 621 755 Ft , azaz tizenhétmillió-
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hatszázhuszonegyezer-hétszázötvenöt forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.05.30.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.01.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 20 731 481 Ft, azaz húszmillió-hétszázharmincegyezer-négyszáznyolcvanegy forint.

A Támogatás intenzitása: 85,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 8 810 877 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszáztízezer-nyolcszázhetvenhét forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet az 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése
érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Megyei Kormányhivatal illetékes
Főosztályán.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Adatkezelési hozzájárulás
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelően - a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató, az Agrárminisztérium és az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai
módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Közbeszerzési tájékoztatás 

Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre
megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a 40 millió forintot - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a
kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Jelen esetben a Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe
vételével köteles eljárni!

Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden 40 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatott projekt
kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!

Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési kötelezettsége áll fenn az Irányító Hatóság felé. A
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi,
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támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható. 

Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányító Hatóság közleményeiből.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
"Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja a támogatói okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben
ütemezett mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Támogatói Okirat 4. számú
mellékletében megjelenített ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal
meghosszabbodik a Támogatói Okirat közlésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.
 
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet."
 

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2018. július 04.

Támogató
dr.Viski József

Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

I. Általános elvárások:

a) A fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet kell megvalósítani.
b) A támogatott fejlesztéseket a kedvezményezett köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
c) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló

magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
d) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak

minősülő szállítótól kell vásárolni, a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek biztosítása mellett.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe
venni:

a) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes
építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem
mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

b) Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt -
beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.

c) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy
hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy
a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. Ebben az esetben a felhívás
5.6.7 pontjának megfelelően a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A jogerős használatbavételi engedélyt a záró kifizetési kérelem
benyújtását követően 6 hónapon belül, illetve a hatóság által írásba foglalt használatbavétel tudomásulvételét 2 hónapon belül be kell
nyújtani a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) részére.

d) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell mellékelni,
hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési
engedélyköteles. Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az építési napló nyilvántartási részét, valamint az első támogatott munka
megkezdését igazoló betétlapot, valamint az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat is tartalmazó részletes
számításokkal alátámasztott felmérési naplót az elszámolni kívánt munkarészekre vonatkozóan. Ha a projekt nem építési engedély köteles,
akkor az építési és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó ágazati szabályozás szerint).

e) Akadálymentesítés esetén a tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát arról, hogy az
akadálymentesítés megfelel a hatályos Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben (továbbiakban OTÉK) foglalt követelményeknek, valamint az akadálymentesítés átalakítási tervét is alá kell támasztani
szakvéleménnyel.

f) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél
nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

g) Állatvásár tartása esetén meg kell felelni a 41/1997. (V.28.) FM rendelet szabályainak is.

III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

a) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó
engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. A 2. célterület esetén az önkormányzat vagy önkormányzati társulás
kedvezményezett fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének akként is eleget tehet, ha az üzemeltetésbe a közétkeztetési közfeladat
ellátására létrehozott, önkormányzati költségvetési szervet von be, vagy akként, hogy a fejlesztést érintően kizárólag a közétkeztetési
közfeladat ellátásra szerződést köt, amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul, és az üzemeltető a foglalkoztatási, illetve a
szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek teljesítését átvállalja. Egyéb kedvezményezett fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének pedig
akként is eleget tehet, ha az üzemeltetésbe a közétkeztetési közfeladat ellátására által létrehozott intézményt von be, vagy akként, hogy a
fejlesztést érintően kizárólag a közétkeztetési közfeladat ellátásra szerződést köt, amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul.
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Amennyiben a támogatói döntést követően kerül átadásra az üzemeltetés, úgy a közétkeztetési közfeladat ellátására megkötött szerződést
szükséges csatolni, amely tartalmazza az ellátandó közfeladat pontos meghatározását, illetve azt, hogy amennyiben a kedvezményezett nem,
úgy az üzemeltető vállalja a kedvezményezett által vállalt foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb, a fejlesztéssel érintett közkonyha
üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, amely azonban nem jelenti a támogatói okirat alapján fennálló kötelezettségek
teljesítéséért való felelősség üzemeltető általi átvállalását.

b) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe (a jelen pontban meghatározott kivétellel),
jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a MÁK által
rendszeresített és a MÁK honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló
dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélendő.

Az 1. célterület esetében a fenti korlátozás a piacon helyi termékértékesítést folytató termelők, illetve kiskereskedők részére történő
bérbeadásra, valamint a hatósági helyiségek használatának hatóság részére történő átengedésére nem vonatkozik.
A 2. célterület esetében a fenti korlátozás az a) alpontban írtakra figyelemmel alkalmazandó.

c) Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó:
a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor
a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
b. 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY
szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell
alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
c. 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY
referenciaárakat kell alkalmazni.

d) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési
kérelemhez, amely tartalmazza:

a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást,

a vevő nevét, címét, és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát,

az adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben van) és megnevezést, az elszámolt mennyiséget, és annak
mértékegységét, nettó egységárát és nettó összesen árát,

a számla végösszegét nettó és bruttó értékben.

e) Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a kedvezményezettnek
legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes - egymástól és a
kedvezményezettől független kibocsátótól származó - árajánlatot kell a kifizetési kérelméhez csatolni.

f) Valamennyi beépített technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek teljesítményigazolással kell rendelkeznie, melyet a helyszíni
ellenőrzés során kell bemutatni.

A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott
gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

g) Mindkét célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan esetében is. Önkormányzati társulások esetében
célterületenként a projektet kizárólag egy adott településen kell megvalósítani.

h) Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak
vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:

A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, fűtésrendszer, stb.) jutó kivitelezési költségek
elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott funkció helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható
épületrész, és a nem elszámolható épületrész hasznos alapterületének (m 2 ) arányában.
Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek figyelembe vétele nélkül):

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m 2 )
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m 2 )
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Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a
szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti
százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.

i) A kedvezményezett helyi termelői piaccal kapcsolatos beruházás esetén a fenntartási időszak alatt a piacon árusító kistermelő
nevéről és címéről,

gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről,

regisztrációs számáról, és

által árusított termékekről

köteles napi nyilvántartást vezetni, amelyet 5 évig meg kell őrizni és a MÁK kérésére bemutatni.
j) A kedvezményezett vásártérhez kapcsolódó fejlesztés esetén köteles évente legalább 2 alkalommal megrendezni az Országos Állat- és

Kirakodó Vásár naptárba felvett állatvásárt, kirakodóvásárt vagy állat- és kirakodóvásárt a projektmegvalósítás befejezését követő évtől a
fenntartási időszak végéig.

k) Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának
legalább 70%-osnak kell lennie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

IV. Egyéb elvárások

Amennyiben a kedvezményezett a meglévő munkavállalói létszámán felül új munkavállaló/munkavállalók alkalmazását vállalja, úgy vállalnia kell,
hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt az 1. célterület esetében a felhívás 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok 3.
pontjában, illetve 2. célterület esetében a felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 7. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére
tett vállalását teljesíti. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám
kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa tartalmazza.
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2. melléklet - Jogkövetkezmények 1

1. célterület

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
- a Kedvezményezett az Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti;
- a Kedvezményezett az Okirat 1. mellékletének III. b) pontjában meghatározott kötelezettségét a MÁK vagy a Támogató felszólítására sem

teljesíti.
- a Kedvezményezett az Okirat 1. melléklet III. i), illetve III. j) pontjában meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során
megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

"A" oszlop "B" oszlop
Tartalmi értékelési szempont Valamennyi jogosulatlanul

igénybevett többletpont után
visszafizetendő összeg 2

Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám a

jogosulatlanul igénybevett
többletpont hiányában nem érte

volna el a Döntés-előkészítő
Bizottság által meghatározott

támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg

1. A fenntartási és üzemeltetési vállalt költséghatékonysági
intézkedések megvalósítása

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a
2. A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt innovatív

megvalósítása
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a
3. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a

támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év
átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva,

legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásáig
megvalósuló legalább 1 fő teljes munkaidős

foglalkoztatás bővítés

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a

1 A jogkövetkezmények közül a támogatott tevékenység szerinti célterületre vonatkozó választandó
2 Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze
kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített
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jogkövetkezmény kerül alkalmazásra

Amennyiben a helyi termékértékesítést szolgáló piacon olyan kistermelő végez kereskedelmi tevékenységet, aki nem a piac fekvése szerinti
megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti, úgy
minden érintett piaci nap után a jelen Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,1%-át köteles visszafizetni.

2. célterület

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
- a Kedvezményezett az Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti;
- a Kedvezményezett az Okirat 1. mellékletének III. b) pontjában meghatározott kötelezettségét az MÁK vagy a támogató felszólítására sem

teljesíti.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során
megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

"A" oszlop "B" oszlop
Tartalmi értékelési szempont Valamennyi jogosulatlanul

igénybevett többletpont után
visszafizetendő összeg 3

Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám a

jogosulatlanul igénybevett
többletpont hiányában nem érte

volna el a Döntés-előkészítő
Bizottság által meghatározott

támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg

1. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a
támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év
átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva,

legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásáig
megvalósuló foglalkoztatás bővítés

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a

2. A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt
költséghatékonysági intézkedések megvalósítása

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a
3. A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt innovatív

tartalom megvalósítása
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a
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"A" oszlop "B" oszlop
4. A fejlesztési célok célzottan a település leginkább

rászoruló lakosságát szolgálják
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a
5. A szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel

elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás helyén
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a
6. Valamely alapanyag beszerzése rövid ellátási láncból

kerül megvalósításra
4

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a jelen Okiratban
meghatározott támogatási összeg

2%-a

3 Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze
kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített
jogkövetkezmény kerül alkalmazásra
4 Az első kifizetési kérelem benyújtásakor a tényleges együttműködést (alapanyag beszerzést) a REL-csoport piacszervezője által kiállított dokumentummal kell igazolni.
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3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 21 328 264
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 20 731 481
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 596 783
Támogatás összege (Ft): 17 621 755
Önerő (Ft): 3 706 509
Saját forrás (Ft): 3 706 509
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 596 783
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 2018.01.31. Tervezési feladatok teljes körű lebonyolítása,
beszerzési eljárások lebonyolítása: építés
kivitelező kiválasztása, eszközök
megrendelése. Kivitelezés (építés, felújítás)
100%-os készültségi szintjének elérése,
műszaki átadás-átvétel, Eszközök beszerzése,
beüzemelése.  Folyamatos tevékenységek:
projektmenedzsment, tájékoztatás és
nyilvánosság, műszaki ellenőrzés

18 334 419

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1 Hűtőkamra kialakítása, eszközök beszerzése Kialakításra kerül a hűtőkamra, beszerzésre és
beüzemelésre kerülnek az eszközök.

-
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5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási hely sorszáma Település Közterület

neve
Közterület

típusa
Házszám Blokk-

azonosító
Helyrajzi szám

01 Kecel Szabadság tér 10-11 1001

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely

sorszáma
Tevékenység

azonosító
Célterület megnevezése Támogatási

jogcím/kategória
Szakmai előkészítés 01 0101 Közkonyha fejlesztése (2.

célterület)
-

Eszközbeszerzés 01 0103 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Projektmenedzsment 01 0104 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Tervezés 01 0105 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Műszaki ellenőri feladatok 01 0106 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Tájékoztatás és nyilvánosság 01 0107 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Építés 01 0108 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Eszközbeszerzés 01 0109 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-

Eszközbeszerzés 01 0110 Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

-
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Támogatott költségek

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0101 Előzetes tanulmány
elkészítése

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

1 HUF A1 157 480 Általános költségek 103 560 27 961 85

0103 Hűtőkamra beszerzése Eszközbeszerzés
költségei

1 HUF Z1 11 900 000 - 11 900 000 3 213 000 85

0104 Projektmenedzsment Projektmenedzsmenthez
kapcsolódó költség

1 HUF A2 420 000 Általános költségek,
Projektmenedzsment

276 196 74 572 85

0105 Műszaki tervezés Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

1 HUF A5 550 000 Általános költségek 361 685 97 654 85

0106 Műszaki ellenőrzés
költsége

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

1 HUF A3 30 000 Általános költségek 19 728 0 85

0107 Nyilvánosság
biztosításának költsége

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

1 HUF A4 84 000 Általános költségek,
Tájékoztatás,
nyilvánosság

55 239 14 914 85

0108 Hűtőkamra kialakítása és
a kötelező

akadálymentesítés
felülvizsgálata miatti
építési munkálatok.

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E1 1 389 889 - 1 389 889 375 270 85

0109 Konyhai robotgép
beszerzése-alapgép

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z3 234 000 - 234 000 63 180 85

0109 Konyhai robotgép
beszerzése- húsörlő

segédgép

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z4 152 000 - 152 000 41 040 85

0109 Konyhai robotgép -
habverő, dagasztó

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z5 328 000 - 328 000 88 560 85

0109 Konyhai robotgép-
fűszerörlő segédgép

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z6 64 000 - 64 000 17 280 85
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0109 Konyhai robotgép- mákörlő Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z7 66 000 - 66 000 17 820 85

0109 Konyhai robotgép-
késélező

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z8 41 800 - 41 800 11 286 85

0109 Tárolóállvány Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z9 88 000 - 88 000 23 760 85

0109 Konyhai
robotgép-passzírozó

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z10 278 000 - 278 000 75 060 85

0109 Konyhai robotgép-
rostlazító

Eszközbeszerzés
költségei

1 db Z11 148 000 - 148 000 39 960 85

0110 Gáztűzhely beszerzése Eszközbeszerzés
költségei

1 HUF Z2 822 100 - 822 100 221 967 85

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.
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Támogatott építés munkaneme
Tevékenység

azonosító
Építés

sorszáma
Munkanem

kódja
Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett

beruházási költség (Ft)
Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján

támogatható nettó költsége (Ft)
0108 1 02 Bontás, építőanyagok

újrahasznosítása
11 168 11 167

0108 1 47 Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korrózióvédelem)

120 135 120 132

0108 1 12 Felvonulási létesítmények 149 287 149 285
0108 1 15 Zsaluzás és állványozás 20 469 20 467
0108 1 21 Irtás, föld- és sziklamunka 254 039 254 038
0108 1 34 Fém- és könnyű

épületszerkezetek szerelése
84 394 84 393

0108 1 33 Falazás és egyéb kőműves
munkák

104 800 104 799

0108 1 36 Vakolás és rabicolás 36 990 36 988
0108 1 44 Asztalosszerkezetek

elhelyezése
4 675 4 674

0108 1 42 Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készítése

76 527 76 525

0108 1 39 Szárazépítés 29 515 29 515
0108 1 71 Villanyszerelés 49 284 49 284
0108 1 74 Tűz- és füstvédelem 3 984 3 984
0108 1 82 Épületgépészeti szerelvények

és  berendezések szerelése
14 564 14 563

0108 1 81 Épületgépészeti csővezeték
szerelése

5 696 5 695

0108 1 19 Költségtérítés 47 000 5
0108 1 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
88 135 88 134

0108 1 62 Kőburkolat készítése 274 745 274 743
0108 1 68 Útpályatartozékok építése 61 500 61 498

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
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9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási egység Összpont
szám

Pontozási szempont Maximálisan
adható

részpontszá

Átlagpontszám
értéke

Közkonyha fejlesztése (2.
célterület)

64.5 1. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján

5 1

1.1 Komplex programmal fejlesztendő járások 5 0
1.2 Fejlesztendő járások 3 0
1.3 Kedvezményezett járások 1 1
2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.)
Korm. rendelet alapján

5 0

2.1 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések

5 0

2.2. Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett települések

3 0

2.3 Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3 0
3. Tanyás térségben lévő településen megvalósuló fejlesztés 4 4
4. A fejlesztési célok célzottan a település leginkább rászoruló lakosságát
szolgálják

6 6

4.1. A szolgáltatást kedvezménnyel igénybevevők aránya nagyobb, mint
80%

6 6

4.2. A szolgáltatást kedvezménnyel igénybevevők aránya 50 és 80%
közötti

4 0

4.3  A szolgáltatást kedvezménnyel igénybevevők aránya kisebb, mint
50%

3 0

5. Valamely alapanyag beszerzése rövid ellátási láncból kerül
megvalósításra

4 0

6. A szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel
elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás helyén

6 6

6.1 Minden nap 6 6
6.2 Minden munkanapon 4 0
7. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási
kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi
létszámához viszonyítva, legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásáig
megvalósuló foglalkoztatás bővítés

8 6

7.1. legalább 1,5 főt foglalkoztat 8 0
7.2 1 főt foglalkoztat teljes munkaidőben 6 6
8. Fenntartási és üzemeltetési terv minősége 62 41.5
8.1.Indokoltság 15 14
8.1.1. Kérjük, adja meg a fejlesztéssel érintett település lakosságszámát! 5 5
8.1.2. Kérjük, mutassa be, a fejlesztéssel érintett, a támogatási kérelem
benyújtásakor működő tálaló-, melegítő-, főzőkonyhát!

2 1

8.1.3. Kérjük, adja meg a támogatási kérelem benyújtásakor napi átlagban
hányan veszik igénybe a fejlesztéssel érintett szolgáltatást!

5 5

8.1.4. Kérjük, mutassa be, mi indokolja a fejlesztés szükségességét! 3 3
8.2.Fenntarthatóság 28 16
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Pontozási egység Összpont
szám

Pontozási szempont Maximálisan
adható

részpontszá

Átlagpontszám
értéke

8.2.1. Kérjük, számadatokkal alátámasztva mutassa be a tervezett
fejlesztést, továbbá a fejlesztéssel érintett konyha működését!

6 5

8.2.1.1. Számadatokkal megadta a fejlesztéssel érintett konyha
alapterületét

1 1

8.2.1.2. Számadatokkal megadta a fejlesztéssel érintett konyha
befogadóképességét 

1 1

8.2.1.3.Bemutatta a konyha szolgáltatásaival ellátott célcsoporto(ka)t 2 2
8.2.1.4. A  projektben érintett konyha több településen élő lakosság
ellátását is biztosítani fogja, ÉS csatolásra került az ezt alátámasztó
megállapodás/szerződés

2 1

8.2.2. Kérjük, adja meg, hogy a fejleszteni kívánt közétkeztetési
szolgáltatások milyen napi/heti időszakban lesznek elérhetőek a fejlesztést
követően!

0 0

8.2.3. Milyen, a fejlesztés szempontjából releváns kockázatok, negatív
események, kedvezőtlen hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés
megvalósítását?

6 6

8.2.4. A fejlesztés megvalósítása során a Pályázati Felhívás 3.1.1.1.
Önállóan támogatható tevékenységek alfejezetben felsorolt önállóan
támogatható tevékenységek közül melyeket tervezi megvalósítani?

6 3

8.2.5. A fejlesztés megvalósítása során a Pályázati Felhívás 3.1.2.2.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben
felsorolt tevékenységek közül melyeket tervezi megvalósítani?

10 2

8.3.Költséghatékonyság 10 4
8.3.1. Tervezi-e megújuló energiaforrást hasznosító technológia
kialakítását a fejlesztés megvalósítása során?

6 0

8.3.2. Kérjük, mutassa be, hogyan kívánják biztosítani a fejleszteni kívánt
konyha működtetéséhez, fenntartásához szükséges forrásokat!

4 4

8.4.Innovativitás 9 7.5
8.4.1 Kérjük, mutassa be, hogy a fejleszteni kívánt konyha kapcsán milyen
innovatív műszaki, technológiai megoldások, illetve innovatív
szolgáltatások kerülnek alkalmazásra!

9 7.5
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