Iktató szám: ZFF/
/2017-NFM_SZERZ
Pályázat azonosító száma: HU03-Bilat-A-2017

MEGÁLLAPODÁS
a „Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára” (2017) című programon
való részvételhez
amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Program Operátor
(székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50., adószám: 15764412-2-41, törzskönyvi azonosító
szám (PIR): 764410, képviseli: dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért,
klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár) a továbbiakban:
Program Operátor
másrészről
……………
(székhely:………………..adószám:………………………..,
törzskönyvi azonosító szám (PIR): ……………, képviseli:
), a továbbiakban:
Támogatott között (a továbbiakban együtt: Felek) a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszakának
(továbbiakban: EGT FM) pénzügyi támogatásával Magyarországnak lehetősége van kétoldalú
együttműködés megvalósítására Izlanddal, Norvégiával és Liechtenstein-el (donor országok).
Magyarország kiemelt hangsúlyt fektet a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére a kölcsönösen
eredményes együttműködés, közös eredmények, a know-how cseréje, a legjobb gyakorlatok
és tapasztalatok, valamint a donor és a kedvezményezett országok közötti ismeretek és
kölcsönös
megértés
előmozdítása
révén.
A Megújuló energia program (HU03) területének Kétoldalú Kapcsolatok Programszintű
Alapja
keretében megvalósítandó "Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok
számára" című, HU03-Bilat-A-2017 jelű felhívás révén megvalósítandó bilaterális
tevékenység hozzájárul az EGT FM általános célkitűzéseihez, és a Megújuló energia (HU03)
program céljaihoz egyaránt.
A workshop célja a geotermikus energia területén potenciállal rendelkező települések helyi
önkormányzatainak döntéshozói, mérnökei és vezetői összefogása, valamint fórum
létrehozása a geotermikus erőforrások feltárásának, fejlesztésének és használatának
ismeretének és legjobb gyakorlatának cseréjéhez. A workshop lehetőséget teremt a témához
fűződő ismeretek bővítésére különösen a geotermikus-potenciállal kapcsolatos
gazdálkodásról, a geotermikus energia hasznosítás fenntarthatóságáról, a kutatásba való
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beruházásokról és a geotermikus erőforrások megújuló energiaforrásként való lehetséges
felhasználásáról. A tevékenység növeli a magyarországi és az EU szakpolitikák, eljárásmódok
ismeretét, valamint összehasonlítja a geotermikus fejlesztésekkel kapcsolatos izlandi
jogszabályokkal és egyéb szabályozó eszközökkel.
Jelen megállapodás előzménye, hogy Program Operátor "Geotermális workshop Izlandon
önkormányzatok számára" című, HU03-Bilat-A-2017 jelű felhívást tett közzé, melynek
keretében Támogatott pályázatot nyújtott be, melyet Program Operátor ….. –n kelt támogatói
döntése értelmében támogatásra érdemesnek talált.

2. Támogatott jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Program
Operátor és az Izlandi Energia Hatóság (Orkustofnun) által közösen szervezett „Geotermális
workshop Izlandon önkormányzatok számára” c. programon (a továbbiakban: Képzés) a
pályázatában megjelölt és a támogatói döntésben jóváhagyott delegáltak (továbbiakban:
Képzésen Résztvevők) sikeres részvételét biztosítja az alábbi feltételekkel:
2.1. A Képzés helyszíne: Reykjavík, Izland, ……………..
A Képzés időtartama: 2017. ….. – 2017. ….., amely 2 napos workshop-ból és 1 napos
terepszemléből áll.
A képzés nyelve angol.
A Képzés egyéb feltételei (különösen a Képzés felépítése, tematikája) vonatkozásában
jelen megállapodás 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.
2.2. Felek rögzítik, hogy a Képzés költségeit Program Operátor biztosítja az EGT FM 20092014 Megújuló energia (HU03) programterület Kétoldalú Kapcsolatok Programszintű
Alapja terhére azzal, hogy a támogatás a Képzésen Részvevők Magyarországon belüli
utazására nem terjed ki.
3. A Képzésen Résztvevők személye csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén
módosítható:
3.1. A támogatói döntésben jóváhagyott személy akadályoztatása a képzés ideje alatt;
3.2. a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a helyettesítő személy megfelel;
3.3. Program Operátor a helyettesítő személy részvételét jóváhagyja.
4.Támogatott vállalja, hogy a pályázati felhívásban foglalt előírásokat maradéktalanul
teljesíti, különös tekintettel a pályázatában megjelölt indikátoroknak a megadott határidőn
belüli maradéktalan teljesítésére (2. sz. melléklet) és az azokról történő beszámolásra. Ennek
megfelelően a beszámoló benyújtásának végső határideje …….. , melyet a jelen
megállapodásban szereplő kapcsolattartó részére szükséges benyújtani.
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Támogatott a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek
maradéktalanul nem tesz eleget szabálytalanságot követ el, mely visszafizetési kötelezettséget
keletkeztethet. A mulasztás mértékének függvényében Program Operátor határozza meg a
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visszafizetési kötelezettség mértékét és módját, melynek kialakítása során a Támogatottal
konszenzusra törekszik. A visszafizetés mértéke maximum a Képzésen Résztvevők arányában
a meghatározott képzési díj (……. EUR/fő).

6.A megállapodás szerinti feladatok ellátásával összefüggésben Felek az alábbi személy(eke)t
jelölik ki a folyamatos kapcsolattartásra:
Program Operátor részéről:
Név:
Hatiné Kristály Anita,
Beosztás:
zöldgazdaság-fejlesztési referens
Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály
Cím:
1011 Budapest, Vám u. 5-7.
Telefonszám:
+36 1 795 7523
Mobil:
+ 36 (70) 902 3250
E-mail:
anita.kristaly.hatine@nfm.gov.hu
és kötelezően másolatban egt.megujuloenergia@nfm.gov.hu
Támogatott részéről:
Név:
Beosztás:
Szervezet:
Cím:
Telefonszám:
Mobil:
E-mail:
Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban,
szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely
akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személy(ek) részére kézbesítették.
Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a küldemény a
postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a
posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának
tekinteni.
Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy adataiban
történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében vagy
adataiban bekövetkezett változás a másik Félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép
hatályba. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül
jelen megállapodás módosításának.
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7. Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Felek közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. A Megállapodás hatálya a jelen Megállapodásban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig áll fenn.
8. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellően részletezett kérdésekben különösen a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló
326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
9. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek
között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén a Felek a Program Operátor
birtokában lévő eredeti példányt tekintik irányadónak.
Felek jelen Megállapodás három eredeti példányát – mellékletek nélkül … számozott oldalból
és … lapból álló megállapodást – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt saját kezűleg jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: „Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára” (2017)
program részletezése - angol nyelven
2. sz. melléklet Indikátorok

Budapest, 2017. július „

„

Budapest, 2017. július „

……………………………………….
dr. Makai Martina
Program Operátor vezető
helyettes államtitkár
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

„

………………………………………..
polgármester
XY Önkormányzat

Kapják:
- Támogatott – 1 eredeti példány
- Program Operátor – 1 eredeti példány
- NFM Szerződéstár – 1 eredeti példány
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