
 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. Jelentés azonosító adatai:

  A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma   2013.03.05

  A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma   2014.03.04

Jelentés kitöltéséért felelős személy: Lőrincz Tibor

Telefon: +36 (30) 5370066

Fax: +36 (62) 521911

Email: lorinc@vnet.hu

Fenntartási időszak kezdő időpont: 2013.03.05

Fenntartási időszak záró időpont: 2018.03.04

Vállalási időszak kezdő időpont: 2013.03.05

Vállalási időszak záró időpont: 2018.03.04
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2. Indikátorok

1. A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Összes változás:

2

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

2

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Összes

változás:

2

   

  Eltérés magyarázat:

2. A támogatásból kialakítotttanösvények és túraútvonalak hossza (m)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Összes változás:

208000

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

208000

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Összes

változás:

208000

   

  Eltérés magyarázat:

3. A támogatott turisztikai attrakció látogatottságának növekedése (fő)

Tényadat: Bázisérték:

1500

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

2775

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

2775

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Bázis + össz.

változás:

3600

   

  Eltérés magyarázat:

4. Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására (mrd Ft)

Tényadat: Bázisérték:

0

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

0.029

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.
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0.029

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Bázis + össz.

változás:

0.029

   

  Eltérés magyarázat:

5. Kialakításra kerülő új parkolóhelyek száma (db)

Tényadat: Bázisérték:

0

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

36

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

36

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Bázis + össz.

változás:

36

   

  Eltérés magyarázat:

6. Támogatott turisztikai attrakció árbevételének növekedése (%)

Tényadat: Bázisérték:

100

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

120

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

120

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Bázis + össz.

változás:

130

   

  Eltérés magyarázat:

7. Támogatott turisztikai vonzerők látogatottsága (relatív) (%)

Tényadat: Bázisérték: Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

185

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

185

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Bázis + össz.

változás:

240

   

  Eltérés magyarázat:
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8. Teremtett munkahelyek száma - nők (fő)

Tényadat: Bázisérték:

0

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

3

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

3

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2018.03.04

  Bázis + össz.

változás:

3

   

  Eltérés magyarázat:

9. Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Összes változás:

6

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

6

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Összes

változás:

6

   

  Eltérés magyarázat:

10. Új aktív turisztikai szolgáltatások száma (db)

Tényadat: Bázisérték:

0

Tényérték

dátum:

2014.03.04

Bázis + össz.

változás:

3

  Tervadatban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

3

Előző

beszámolóban

szereplő "Bázis

+ össz.

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2015.12.31

  Bázis + össz.

változás:

3

   

  Eltérés magyarázat:
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3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cA) Nők száma a projekt

által érintett célcsoportban

(fő)

1 2 2

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cB) Roma emberek száma

a projekt által érintett

célcsoportban (fő)

0 0 0

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cC) Fogyatékos emberek

száma a projekt által

érintett célcsoportban (fő)

0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

1. Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása (I/N)

N I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

2. Esélyegyenlőségi terv

(foglalkoztatási ET)

megléte (I/N)

N I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

3. Hasonló/azonos

munkakörben dolgozó

munkatársak azonos

bérezésben részesülnek

(I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

4. A szervezet döntéshozói,

munkavállalói vagy

közönsége számára

esélyegyenlőségi képzést

tart (I/N)

I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

7. Esélyegyenlőségi

felmérés, hatáselemzés

(I/N)

N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

8. Leghátrányosabb

helyzetû kistérségben vagy

halmozottan hátrányos

helyzetû településen

mûködik, fejleszt (I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

9. Akadálymentesített

épületek száma (db)

0 2 2

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

10. Infokommunikációs

akadálymentesítés (I/N)

N N I
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

15. Fogyatékossággal élő

alkalmazottak száma (fő)

0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

16. Roma foglalkoztatottak

száma (fő)

0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

17. 50 évnél idősebb,

határozatlan idejû

munkaszerződés keretében

foglalkoztatottak száma

(fő)

0 0 1

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

18. Pályakezdő,

határozatlan idejû

munkaszerződés keretében

foglalkoztatottak száma

(fő)

0 0 1

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

19. Középfokú iskolai

végzettséggel nem

rendelkező munkatársak

szakmai továbbképzése

(fő)

0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

23. Nők száma a

foglalkoztatottak közt (fő)

1 1 4

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

26. Munkaidő-kedvezmény

biztosítása a dolgozók

továbbképzéséhez (I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

30. A megvalósításban

közhasznú foglalkoztatási

programelem is

tervezett/van (I/N)

N N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

32. Figyelembe veszi és

érvényesíti a közlekedési

kapcsolatok, a térhasználat

és a létesítmények

tervezésekor a nők és

férfiak igényeit, az idősek,

a fogyatékosok és a

gyermekek igényeit

(egyetemes tervezés

elveit) (I/N)

I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

44. A fejlesztéshez

kapcsolódó nyilvános

eseményeken,

kommunikációjában és

viselkedésében

esélytudatosságot fejez ki:

nem közvetít szegregációt,

csökkenti a csoportokra

I I
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

vonatkozó meglévő

előítéleteket (I/N)

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Nők száma (%) 100 33 33

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Romák száma (%) 0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Fogyatékkal élők száma

(%)

0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Az m. és n. oszlopokban

megadottak milyen

csoportra vonatkoznak?

(%)

0 33 33

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Az m. és n. oszlopokban

megadottak milyen

csoportra vonatkoznak?

(fő)

0 2 2

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Nők száma a felső-, és

középvezetésben (fő)

1 2 2

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

A megvalósítás során

eszközöket alkalmaz a

célcsoport érdekeinek

figyelembevételére,

védelmére * ezeket sorolja

fel a szöveges mezőben

(I/N)

I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Elektronikus szolgáltatás

fejlesztése során a

célcsoport képviselőit

bevonja a tervezésbe,

megvalósításba (I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Kiemelt figyelmet fordít a

tervezett beruházás (pl.

átkelőhelyek létesítése,

forgalomtechnikai

berendezések telepítése)

során a nők, idősek,

fogyatékosok és

gyermekek biztonságára

(I/N)

I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

A projekt olyan

szolgáltatást és/vagy

szolgáltatáson belüli

speciális elemet tartalmaz,

ami egy meghatározott

hátrányos helyzetû

I I
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

társadalmi csoport

igényére tekintettel került

kialakításra (I/N)

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

6. Az esélyegyenlőségi

célcsoportot vagy annak

képviselőit bevonta a

projekt tervezésébe (I/N)

I I

Célcsoportok:

Családbarát: I

Nemek egyenlősége: I

Fogyatékos személyek:

Roma emberek: N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

29. A szervezet támogat

esélyegyenlőségi

célcsoportok helyzetét

javító alapítványokat,

szervezeteket (I/N)

I I

Célcsoportok:

Családbarát: I

Nemek egyenlősége: I

Fogyatékos személyek:

Roma emberek: I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

34. A projekt végrehajtása

során megszülető

szabályozás, termék

és/vagy szolgáltatás más

társadalmi csoportnál

igazolhatóan kedvezőbben

hat az esélyegyenlőségi

célcsoportok helyzetére,

életminőségére (I/N)

I I

Célcsoportok:

Családbarát: I

Nemek egyenlősége: I

Fogyatékos személyek:

Roma emberek: I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

43. Az érintett célcsoport

számára a fejlesztés

eredményéhez való

hozzáférést a fejlesztő

vagy partnere aktívan, és

az esélyegyenlőségi

célcsoport(ok) képviselőivel

egyeztetett módon segíti

(I/N)

I I I

Célcsoportok:
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Családbarát: I

Nemek egyenlősége: I

Fogyatékos személyek:

Roma emberek: I
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

4. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Kötelezően megadandó

szempontok

a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes

vízfelhasználás (m3)

30 30

Kötelezően megadandó

szempontok

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes

energiafelhasználás (kWh)

720 720

Kötelezően megadandó

szempontok

d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának

mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)

0.04 0.05

Kötelezően megadandó

szempontok

Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke

összes hulladék mennyisége (t)

0.05 0.05

Kötelezően megadandó

szempontok

e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben)

lakik (fő)

17176 17176

Kötelezően megadandó

szempontok

A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak száma (fő)

17176 17176

Kötelezően megadandó

szempontok

f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

1 1

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local

Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N)

N I I
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy

környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős,

munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)

N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

0 0

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

1 1

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.g Nyilvánosság számára aktuális környezeti

információkhoz való hozzáférés rendszeres és a

kötelező mértéken felüli biztosítása (db/év)

0 1 1

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható

környezeti hatások elemzése megtörténik és a

fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg (I/N)

N I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

7. A létrejövő terméket/szolgáltatást minősíti valamely

elfogadott környezeti, fenntarthatósági minősítési

rendszer szerint (I/N)

N I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,

termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

(I/N)

N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező

beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó,

oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)

0 0 3

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi

erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

N I I
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás

során (I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

17. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági

szempontból hátrányos helyzetû kistérségben található

(I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/

természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek

megőrzéséhez (I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

20. Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület

jelenlegi hasznosítása gazdasági célú (I/N)

I I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos

növényfajokat, a tájegységnek megfelelő

fajkompozíciók előnyben részesítése (I/N)

N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési

(elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)

N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek, konferenciák,

megbeszélések stb) választott körülményei

környezettudatosságot tükröznek (db)

2 3 3

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

BAT technológiát önkéntesen alkalmaz (BAT

technológiák száma) (I/N)

N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A projekt egyéb fenntarhatóságot szolgáló

fejlesztéseket tartalmaz (I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

Helyben (max . Kistérségi szinten) rendelkezésre álló

kapacitásokat (termékeket) használ) (I/N)

N I I
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A beruházás természetvédelmi értéket, vagy

természetvédelmi oltalom alatt álló területet érint (I/N)

I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy

A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel

elért megtakarítás (kWh)

720 680 480

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

33. Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése

hasznosításra átadott hulladék menny. (t)

0 0.01 0.03

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése

összes hulladék mennyisége (t)

0.05 0.05 0.05

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

35. Újrahasznosított papír használat az irodai és

nyomdai munkák során (I/N)

I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a

helyi lakosságnak (I/N)

I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos

irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása

(db)

1 3 3
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

5. Arányosított bevételek

Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység

fizikai befejezéséig,

a projekttel

összefüggésben

felmerült, a

Pénzügyi

elszámolás

részletes szabályai

c. útmutató szerint

arányosított bevétel

1. MAROSHÁTI KISTÉRSÉG

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

2. MAROSHÁTI KISTÉRSÉG

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Projektmegval.-hoz igénybevett

szakmai szolg. (az előkész.

időszakban felmerülő szakmai szolg.

kiv.) Reg. tám. térkép alapján tám.

tev. esetén

0

3. MAROSHÁTI KISTÉRSÉG

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Projektmegvalósításhoz igénybevett

marketing és nyilvánosság Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység esetén

0

4. MAROSHÁTI KISTÉRSÉG

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Projektmegvalósításhoz igénybevett

egyéb szolgáltatások Regionális

támogatási térkép. alapján

támogatott tevékenység esetén

0

5. MAROSHÁTI KISTÉRSÉG

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Projekt menedzsment költségei

Regionális támogatási térkép. alapján

támogatott tevékenység esetén

0

6. MAROSHÁTI KISTÉRSÉG

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

2007. júl. 30 után felmerült projekt

előkészítés Regionális támogatási

térkép. alapján támogatott

tevékenység esetén

0

  Összesen:   0

1. Tótkomlós Város Önkormányzata Projektmegvalósításhoz igénybevett

marketing és nyilvánosság Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység esetén

0

2. Tótkomlós Város Önkormányzata Projektmegval.-hoz igénybevett

szakmai szolg. (az előkész.

időszakban felmerülő szakmai szolg.

kiv.) Reg. tám. térkép alapján tám.

tev. esetén

0
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység

fizikai befejezéséig,

a projekttel

összefüggésben

felmerült, a

Pénzügyi

elszámolás

részletes szabályai

c. útmutató szerint

arányosított bevétel

3. Tótkomlós Város Önkormányzata Projekt menedzsment költségei

Regionális támogatási térkép. alapján

támogatott tevékenység esetén

0

4. Tótkomlós Város Önkormányzata Eszköz beszerzés Regionális

támogatási térkép. alapján

támogatott tevékenység esetén

0

5. Tótkomlós Város Önkormányzata Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

6. Tótkomlós Város Önkormányzata 2007. júl. 30 után felmerült projekt

előkészítés Regionális támogatási

térkép. alapján támogatott

tevékenység esetén

0

  Összesen:   0

1. Mezőkovácsháza Város

Önkormányzata

Projektmegvalósításhoz igénybevett

marketing és nyilvánosság Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység esetén

0

2. Mezőkovácsháza Város

Önkormányzata

2007. júl. 30 után felmerült projekt

előkészítés Regionális támogatási

térkép. alapján támogatott

tevékenység esetén

0

3. Mezőkovácsháza Város

Önkormányzata

Projektmegval.-hoz igénybevett

szakmai szolg. (az előkész.

időszakban felmerülő szakmai szolg.

kiv.) Reg. tám. térkép alapján tám.

tev. esetén

0

4. Mezőkovácsháza Város

Önkormányzata

Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

  Összesen:   0

1. Békéssámson Község Önkormányzata Projektmegval.-hoz igénybevett

szakmai szolg. (az előkész.

időszakban felmerülő szakmai szolg.

kiv.) Reg. tám. térkép alapján tám.

tev. esetén

0

2. Békéssámson Község Önkormányzata Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

3. Békéssámson Község Önkormányzata Projektmegvalósításhoz igénybevett

marketing és nyilvánosság Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység esetén

0
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység

fizikai befejezéséig,

a projekttel

összefüggésben

felmerült, a

Pénzügyi

elszámolás

részletes szabályai

c. útmutató szerint

arányosított bevétel

  Összesen:   0

1. Mezőhegyes Város Önkormányzata Projektmegvalósításhoz igénybevett

marketing és nyilvánosság Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység esetén

0

2. Mezőhegyes Város Önkormányzata Eszköz beszerzés Regionális

támogatási térkép. alapján

támogatott tevékenység esetén

0

3. Mezőhegyes Város Önkormányzata 2007. júl. 30 után felmerült projekt

előkészítés Regionális támogatási

térkép. alapján támogatott

tevékenység esetén

0

4. Mezőhegyes Város Önkormányzata Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

  Összesen:   0

1. Nagyér Község Önkormányzata Projektmegvalósításhoz igénybevett

marketing és nyilvánosság Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység esetén

0

2. Nagyér Község Önkormányzata Projektmegval.-hoz igénybevett

szakmai szolg. (az előkész.

időszakban felmerülő szakmai szolg.

kiv.) Reg. tám. térkép alapján tám.

tev. esetén

0

3. Nagyér Község Önkormányzata Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

  Összesen:   0

1. Petőfi Vadásztársaság Pitvaros 2007. júl. 30 után felmerült projekt

előkészítés Regionális támogatási

térkép. alapján támogatott

tevékenység esetén

0

2. Petőfi Vadásztársaság Pitvaros Eszköz beszerzés Regionális

támogatási térkép. alapján

támogatott tevékenység esetén

0

3. Petőfi Vadásztársaság Pitvaros Építés, felújítás, bővítés Regionális

támogatási térkép alapján

támogatott tevékenység eseté

0

4. Petőfi Vadásztársaság Pitvaros Projektmegval.-hoz igénybevett

szakmai szolg. (az előkész.

időszakban felmerülő szakmai szolg.

0
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység

fizikai befejezéséig,

a projekttel

összefüggésben

felmerült, a

Pénzügyi

elszámolás

részletes szabályai

c. útmutató szerint

arányosított bevétel

kiv.) Reg. tám. térkép alapján tám.

tev. esetén

  Összesen:   0
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 A projekt azonosító száma: DAOP-2.1.1/E-2008-0027

 A (fő)kedvezményezett neve: MAROSHÁTI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában

nyilatkozom, hogy:

a jelentés tárgyidőszakában megfelelt a 1083/2006/EK rendelet 57. cikke szerinti fenntartási

követelményeknek

a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő

a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak

nyilvántartva,

és megőrzésre kerülnek 2020. december 31-ig

a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeknek eleget teszek

Nyilatkozat: 

Kelt: ............................................................

............................................................

(Fő)kedvezményezett, vagy a

(Fő)kedvezményezett aláírásra

jogosult képviselője
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