Az Országos Erdészeti Egyesület pályázati felhívása
-támogatás jégkár felszámolásához-

Az Országos Erdészeti Egyesület (továbbiakban: OEE) pályázatot hirdet a 2014. decemberében
jégkárral érintett erdőterületek helyreállítására, újraerdősítésére.

1.) Támogatási cél
A pályázat célja a 2014. decemberében jégkárt szenvedett erdőrészletek helyreállítási
költségeihez való hozzájárulás.
Pályázni az erdészeti hatóságnál bejelentett kár felszámolására lehet.

2.) A pályázat forrása
Az „SOS – Bajban az erdő!” kampány során az adomány-gyűjtő bankszámlára beérkezett
adomány.

3.) A pályázat jellege
Nyílt pályázat

4.) A pályázati cél megvalósításának időtartama
A pályázat keretében a 2015. január 1. és 2016. április 30. között felmerült, más forrásból nem
ellentételezett (közfoglalkoztatás, erdészeti potenciál helyreállítása, stb.), a jégtörés miatti
helyreállítási, erdősítési költségek számolhatóak el.

5.) A pályázat keretében támogatott tevékenységek
A pályázat keretében támogatott tevékenységek:
a. talajelőkészítés
b. szaporítóanyag beszerzés (csemete, mag)
c. erdősítés
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d. Kárral érintett erdőrészleten található közjóléti berendezések helyreállításának,
turistautak felszabadításának költségei
e. A kiírás 16. pontjában a nyilvánosság biztosításának keretein belül felsorolt
információs tábla(-ák) készítésének költsége, legfeljebb a pályázott összeg 5%-a
erejéig.
6.) A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Azon területek bejegyzett erdőgazdálkodója, amely területeken a jogosult erdészeti
szakszemélyzet bejelentése vagy hatósági bejegyzés alapján a közhiteles Országos Erdőkár
Nyilvántartás 2014 decemberében bekövetkezett jégkárt tart nyilván.
Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egy erdőgazdálkodó részéről
több pályázat kerül benyújtásra, az elsőként beküldöttet tekinti érvényesnek a bizottság.

7.) A pályázat formai követelményei
A pályázati kiírás 1. sz. melléklete szerinti pályázati lap pontos kitöltése és az ott leírt
mellékletekkel való felszerelése.
A pályázat valamennyi oldalát (mellékleteket is) cégszerű aláírással kell ellátni.
A komplett pályázatot zárt borítékban, mellékletekkel felszerelve kell benyújtani a 12. pontban
leírtaknak megfelelően.

8.) A pályázat tartalmi követelményei
A pályázati kiírás „A adatlap” melléklete szerinti táblázatban a károsodott erdőterületeket
erdőrészletenként kell bemutatni. A felszámolásra tervezett, illetve már felmerült költségeket
a bíráló bizottság értékeli a piaci árakkal való összehasonlítással.

9.) Érvényes pályázat
Valamennyi tartalmi és formai követelménynek megfelelő pályázat.

10.) A támogatás finanszírozásának módja
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás a számlákkal, bizonylatokkal bizonyított kárfelszámolás után kerül folyósításra.

11.) Az igényelhető támogatás nagyságrendje
A pályázat/támogatás minimális összege 500 000 Ft.
A pályázat/támogatás maximális összege 20.000.000 Ft
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12.) A pályázatok benyújtása
A komplett pályázatokat zárt borítékban, a 7. pont szerinti formában, egy példányban kell
benyújtani.
A benyújtás helye:

Országos Erdészeti Egyesület, 1021. Budapest, Budakeszi u. 91.

A borítékon fel kell tüntetni:

„SOS – Bajban az erdő” pályázat

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2015. október 30. 24:00

13.) A pályázat formai értékelése
A formai feltételeknek nem megfelelő pályázat nem kerül tartalmi elbírálásra, a pályázatot a
bíráló bizottság elutasítja.
Hiánypótlásra lehetőség nincs.
A pályázó a pályázat formai meg nem felelősségéről a megadott elektronikus levélcímre
értesítést kap.
Határidő: 2015. november 10.
Felelős: bíráló bizottság

14.) Tartalmi értékelés
A pályázatok tartalmi értékelése a pályázati adatlapon és mellékleteiben a Pályázó által
bemutatottak alapján történik. Az értékelés kiterjed a pályázat szakmai és pénzügyi
megfelelőségére, a projekt hatékonyságára, a fennálló feladat-ellátási szükségletre, valamint a
projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának vizsgálatára.
A tartalmi értékelést követően a bíráló bizottság összesíti a pályázati feltételeknek megfelelő
támogatási igényeket.
Az összesített támogatási igény és a rendelkezésre álló támogatási összeg arányában (100 000
Ft-ra kerekítve) megállapítja az adható támogatás összegét. Az értékelők döntési javaslata
indokolt esetben születhet a pályázatban megjelölt igénynél kisebb összegre is.
Határidő: 2015. november 10.
Felelős: bíráló bizottság

Az elnyert támogatási összegekről a tájékoztatást az érintettek írásban kapják meg.
Határidő: 2015. november 16.
Felelős: OEE titkárság
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15.) Elszámolás
Az elszámolásban a kárfelszámolás során keletkezett közvetlen költségek számolhatóak el:
 anyag (tárgyi eszköz, amortizáció nem)
 munkabér, annak közterhei (közfoglalkoztatott nem)
 vállalkozói díjak
A támogatás leszámolási mintát a 2. számú melléklet tartalmazza. Leszámolni nem a megítélt
pályázati összeggel, hanem a pályázó által a pályázatban benyújtott „Adatlap” szerinti
erdőrészletekre vonatkozó összes költséggel kell.
A bizonylatokra rá kell vezetni: „SOS-Bajban az erdő projekt terhére …….. Ft elszámolva”
Az elszámolás benyújtása a támogatási döntést követően folyamatos, végső beadási határidő:
2016. április 30.

A bíráló bizottság formailag és tartalmilag megvizsgálja a beadott elszámolásokat.
Határidő: 2016. május 16.

Az OEE Titkárság intézkedik a támogatások kiutalásáról.
Határidő: 2016. május 31.

16.) Nyilvánosság biztosítása
A támogatottnak biztosítania kell, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos minden
nyilvános eseményen és felületen (pl. projekttel kapcsolatos szakmai rendezvény,
tevékenységről hírt adó sajtóanyag) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt az Országos
Erdészeti Egyesület „SOS. – Bajban az erdő!” program támogatásával valósult meg.
A támogatott köteles a támogatóval előre egyeztetett legalább egy helyszínen táblán
ismertetni a támogatás tényét és a jégkár helyreállításának menetét. A tábla készítésének és
kihelyezésének költsége a támogatás terhére, a teljes pályázati összeg legfeljebb 5%-ának
erejéig elszámolható.
A támogatott köteles a projekt megvalósulását fényképeken dokumentálni, és a fényképeket
az OEE kérésére a program kommunikációjához rendelkezésre bocsátani.

17.) A teljesítés ellenőrzése
Az elvégzett tevékenységeket az erdészeti hatóság hatósági munkája keretein belül ellenőrzi.

Budapest, 2015. október 15.

Országos Erdészeti Egyesület
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1. számú melléklet

„SOS – Bajban az erdő!” pályázat
Pályázati adatlap

1.) Cég (egyéni vállalkozó):
Magán erdőgazdálkodó neve:
2.) Cím (postacím, elektronikus levélcím, telefon):
3.) Kapcsolattartó (név, elektronikus levélcím, telefon):
4.) Adószám, adóazonosító jel:
5.) Mellékletek (Jelölje X-szel a csatolt mellékletet):
5.1 Rövid, 1-2 oldalas szöveges leírás a 2014. decemberi jégkárról, a projekt keretében
tervezett tevékenységekről

□

5.2 „A” adatlap

□

5.3 30 napnál nem régebbi cégkivonat

□

5.4 Igazolás a nullás adótartozásról v. nyilatkozat a NAV köztartozásmentes
nyilvántartásban szereplésről

□

5.5 Nyilatkozat egyéb támogatás igénybevételéről (3.sz.melléklet)

□

5.6 CD melléklet (Az elektronikus példány tartalmazza a papíralapú változat tartalmával –
az aláírást kivéve – mindenben megegyező pályázati adatlapot és összes mellékletét.
Eltérés esetén a papíralapú változat tekintendő érvényesnek.)

6.) Beadott pályázat összege: ………………………………… Ft

Dátum: ………………..

…………………………………………..
cégszerű aláírás
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□

2. számú melléklet

„SOS – Bajban az erdő!” pályázat
-leszámolás-

1.) Cég (egyéni vállalkozó):
Magán erdőgazdálkodó neve:
2.) Cím (postacím, elektronikus levélcím, telefon):
3.) Kapcsolattartó (név, elektronikus levélcím, telefon):
4.) Bankszámlaszám:
5.) Adószám, adóazonosító jel:
6.) Mellékletek (Jelölje X-szel a csatolt mellékletet):
6.1 Rövid, max. 2 oldalas beszámoló a 2014. decemberi jégkár felszámolásáról, a
támogatásból megvalósított tevékenységekről

□

6.2 „A” adatlap feltöltve a tényszámokkal

□

6.3 Főkönyvi karton a kárfelszámolás pályázatban szereplő költségeiről,

□

mellé becsatolva a hatályos pénzügyi-számviteli törvényeknek megfelelő alapbizonylatok

□

másolata.

6.4 Fotódokumentáció (legalább 10 db, nyomdai felhasználásra alkalmas felbontású fotó

□

a pályázat megvalósításának folyamatáról).

6.5 CD melléklet (Az elektronikus példány tartalmazza a papíralapú változat tartalmával –
az aláírást kivéve – mindenben megegyező leszámolási adatlapot és összes mellékletét.
Eltérés esetén a papíralapú változat tekintendő érvényesnek.)
7.) Leszámolt pályázat összege: ……………………………. Ft

Dátum: ………………..

…………………………………………..
cégszerű aláírás
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□

3. sz. melléklet

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „SOS – Bajban az erdő!” pályázatra
beadott kárfelszámolási tevékenységre más forrásból támogatást nem vettem igénybe.

Dátum: ………………………………………..

…………………………………………..
cég megnevezése
cégszerű aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:

1. Név:
Személyi igazolvány szám:
Lakcím:
Aláírás:

2. Név:
Személyi igazolvány szám:
Lakcím:
Aláírás:
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