KEHOP-2.1.7
A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A hatékonyság növelése és a környezettudatosság széleskörű elterjedése érdekében szükséges a lakosság
szemléletformálását célzó tevékenységek megvalósítása, ezen belül a következő fő üzenetek
egyértelműsítése:


a települési vízszolgáltatás kapcsán a közmű hálózat működtetése és a vezetékes ivóvíz
fogyasztása az egyetlen fenntartható alternatíva;



a szennyvíztisztítás nélkülözhetetlen a vizeink jó állapotának megőrzése, fenntarthatósága, a
vízbázisok, illetve környezetünk védelme szempontjából; a víztakarékosság, a felelős
vízhasználat tudatosítása, ösztönzése fontos a lakosság körében.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

Önállóan vagy konzorciumvezetőként:


víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók (GFO 113, GFO 114);



a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel
rendelkező érdekképviseleti szervezetek (GFO 517, GFO 529).

−

A támogatási kérelem benyújtására több víziközmű-szolgáltató, vagy víziközmű-szolgáltató(k) és
érdekképviseleti szervezet(ek) által létrehozott konzorciumi formában is van lehetőség.

−

További konzorciumi partnerek az alábbi szervezetek lehetnek:


Települési önkormányzatok



Civil szervezetek



Felsőoktatási intézmények

−

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, kivéve az érdekképviseleti
szervezeteket.

−

Egy konzorciumnak legfeljebb 5 tagja lehet.

KERETÖSSZEG:
−

1 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

Kb. 20 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

Víziközmű-szolgáltató(k) kedvezményezett(ek) esetén: legfeljebb 150 M Ft;

−

Érdekképviseleti szervezet kedvezményezett esetén (amennyiben támogatási kérelmét önállóan vagy
konzorciumvezetőként nyújtja be): legfeljebb 25 M Ft.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

100%

ELJÁRÁSREND:
−

egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2019. június 3-tól 2019. szeptember 2-ig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

Fizikai befejezés: legfeljebb 12 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.

−

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 2 mérföldkő
tervezhető.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

CÉLCSOPORT:
−

A projekt célcsoportja:


víziközmű-szolgáltató önállóan benyújtott támogatási kérelme esetén szolgáltatási területének
teljes lakossága;



víziközmű-szolgáltató érdekképviseleti szervezettel konzorciumban benyújtott támogatási
kérelme esetén szolgáltatási területének teljes lakossága;



több víziközmű-szolgáltatóból álló, illetve opcionálisan érdekképviseleti szervezettel kiegészülő
konzorcium esetén az érintett víziközmű-szolgáltatók szolgáltatási területének teljes lakossága;



érdekképviseleti szervezet önálló támogatási kérelme esetén: Magyarország lakossága.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
−

Érdekképviseleti szervezet által benyújtott támogatási kérelem esetén a szemléletformálási tevékenység
keretében kötelezően megvalósítandó:


a lakosság tudásszintjének felmérésére, továbbá a víziközmű-szolgáltatást igénybevevők
ismeretanyagának fejlesztésére és a víziközmű-szolgáltatás jelentőségének hangsúlyozására
irányuló, valamint a szemléletformálási tevékenység eredményeként a célcsoportok
tudásszintjének előrehaladását mérő program kidolgozása.


A tevékenység keretében a lakosság:
•

víziközmű-szolgáltatással,

•

a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos,
fenntartható és takarékos használatával, védelmével,

•

a vízbázisvédelem szükségességével, módjával,

•

a víziközmű-rekonstrukciós feladatok jelentőségével,

•

a szennyvíztisztítással összefüggésben a szennyezés megelőzés lehetőségével,

•

a csatornahasználati kultúra ismeretével
kapcsolatos felmérések, ismeretanyag-fejlesztések, és képzéseket,
információ átadást követően tudásszint előrehaladását mérő program
kidolgozása támogatható.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek

A felsorolt tevékenységek közül 1 választása kötelező.
−

Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, lehetőség szerint a szolgáltatási területet lefedő
vagy országos érzékenyítő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és
lebonyolítása, kapcsolódó szemléletformálást támogató oktatási anyagok készítése.


−

A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással
összefüggő témát többféle megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a
közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását értjük.

Települési, térségi, regionális, lehetőség szerint a szolgáltatási területet lefedő vagy országos
figyelemfelhívó akciók megvalósítása.


A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más
rendezvény keretében, az adott térség ivóvíz minőségét, a szükséges ivóvízminőség-javítási
koncepciót, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeit, illetve a környezettudatos
szennyvízelvezetést és –kezelést bemutató szemléletformálási akciókat (pl. saját stand önálló
programokkal) értünk.



Víziközmű-szolgáltatók által önállóan vagy konzorciumvezetőként benyújtott támogatási
kérelmek esetén a projekttel a szolgáltatási területet, területek lakosságát kell elérni;
érdekképviseleti szervezet által benyújtott támogatási kérelem esetén országos lefedettség
biztosítása szükséges.



−

Települési/intézményi
szereplők
előadások/workshopok/fórumok.


−

(A figyelemfelhívó akciók megvalósítási, megjelenítési eszközei, elemei például: televízió, rádió,
közösségi médiakampányok, online felületek, országos plakátkampány, tájékoztató
kiadványok, telefonos applikációk, valamint társasjátékok készítése, köztéri játékok, ivókutak
létesítése pl. települések közterein, iskolákban).
szemléletformálása,

ennek

keretében:

tájékoztató

A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt
keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek
(polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák stb.) döntéshozói és munkavállalói számára.

Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó
példákat közvetítő országos, regionális, térségi és helyi, lehetőség szerint a szolgáltatási területet lefedő
tanulmányi versenyek, játékos vetélkedők szakmai előkészítése és lebonyolítása.


A tevékenység keretében kisléptékű intézményi, iskolai és települési vagy térségi versenyek,
vetélkedők támogathatók.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
−

Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és
lebonyolítása.


−

A
szakkörök
témája
célzottan
a
víziközmű-szolgáltatás
fenntarthatóságát,
nélkülözhetetlenségét hangsúlyozó érzékenyítés, továbbá az adott térség ivóvíz minőségének
és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciójának, illetve a takarékos ivóvíz felhasználás,
valamint a szennyezés megelőzés lehetőségeinek bemutatása lehet. Alapcél a problémák és
megoldások felismertetése és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok
megismertetése, tapasztalatcsere, egyéni megoldások, saját ötletek megismertetése,
érzékenyítés.

A települési, térségi, regionális, országos programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó
médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.


A tevékenység során a kötelezően választott tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok
támogathatók (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek stb.).

−

A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások,
szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.

−

A kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során
elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése.

−

Térségi vagy helyi rendezvényeken, víz világnapi eseményeken víz-érték fókusszal szemléletformáló,
kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára.

−

A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó
ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása.


A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának
célzottan az adott térség ivóvíz minőségének és a szükséges ivóvízminőség-javítási
koncepciójának, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeinek illetve a környezettudatos
szennyvízelvezetés és –kezelés, valamint szennyezés-megelőzés bemutatásához kell
kapcsolódnia.

−

Részvétel fesztiválokon, tematikus települési rendezvényeken, víz világnapi eseményeken víz-érték
fókusszal.

−

Rajzpályázat, fotópályázat, egyéb ötletpályázatok lebonyolítása.

−

Tájékoztató füzetek, kiadványok készítése.

−

Az aktív elérést szolgáló interaktív honlapok, telefonos alkalmazások készítése.

MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOK:
−

−

Az aktív eléréseket


víziközmű-szolgáltató által önállóan vagy érdekképviseleti szervezettel konzorciumban
benyújtott támogatási kérelem esetén úgy kell tervezni, hogy a szolgáltatási terület teljes
lakosságának legalább az 1,00%-át és legfeljebb 5,00%-át szükséges elérni;



több víziközmű-szolgáltató által, illetve érdekképviseleti szervezettel kiegészülő konzorciumi
formában benyújtott támogatási kérelem esetén úgy kell tervezni, hogy a szolgáltatási területek
teljes lakosságának legalább az 1,00%-át és legfeljebb 5,00%-át szükséges elérni;



érdekképviseleti szervezet önálló támogatási kérelme esetén úgy kell tervezni, hogy a
benyújtott projekt javaslattal legalább 2.500 főt szükséges elérni.

Az aktív elérések fajlagos költsége nem haladhatja meg a 7.000 Ft/fő értéket a projekt elszámolható
összköltségére vetítve.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak.

BELSŐ KORLÁTOK:
Tevékenység

Maximális mérték (%)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzés)

7%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Projektmenedzsment

2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

0,5%

Általános költségek (rezsi)

1%

