GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
A „GEOTERMÁLIS WORKSHOP IZLANDON ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA” (2017)
CÍMŰ PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

(HU03-Bilat-A-2017)

1. A pályázat elektronikus felületén kell-e külön megjelölni "project partner"-t, mivel ez központilag
szervezett rendezvény?
A pályázatban projekt partnert szerepeltetni nem kell, a képzést a Program Operátor és az Izlandi Nemzeti
Energia Hatóság (Orkustofnun) közösen szervezi.
2. A pályázat elektronikus felületén szükséges-e megadni ütemezést?
A pályázatban ütemezést nem kötelező megadni.
3. A pályázat elektronikus felületén a humán erőforrás tervbe mit szükséges megadni?
Itt prioritási sorrendben a javasolt résztvevők nevét és elérhetőségeit (telefon, email) tüntessék fel.
4. A pályázat elektronikus felületén költségvetést meg kell adni?
Technikai okokból igen: kérjük, a „Részvétel geotermális Workshop-on” tevékenység kiválasztása után, az
(52)-es igénybe vett szolgáltatások soron, 1 mennyiségi egységet, és 1 EUR elszámolni kívánt költséget
jelöljenek meg. A szöveges mező tartalma irreleváns, szerepeltessenek benne egy „X” betűt.
Az 1 EUR támogatásigénylés jelképes, tekintettel arra, hogy a nyertes önkormányzatok által delegált
résztvevők költségeit (kivéve a Magyarországon belüli utazást) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint
Program Operátor finanszírozza az EGT Alap támogatása révén, Program Operátor a Képzés költségét –
külön megállapodás keretében – közvetlenül a donor szervezetnek biztosítja, a képzési megállapodás
keretében a Program Operátor az Önkormányzat részére kifizetést nem teljesít.
5. Melyik az alkalmazandó átláthatósági nyilatkozat?
A honlapról letölthető " az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről" szóló nyilatkozat megfelelő.
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6. A képzésen résztvevők között szerepelhet-e olyan személy, aki nem az önkormányzat, hanem az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság munkavállalója?
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cég alkalmazásában álló szakértők részvétele is elfogadható,
amennyiben a résztvevők az önkormányzat céljaival, feladatival kapcsolatos fejlesztésekkel és feladatokkal
foglalkoznak, és a megszerzett tudás, tapasztalat az önkormányzat feladatellátása során hasznosul
(összhangban a felhívás céljaival), melyet a pályázatban kérünk alátámasztani (pl.: „Brief description of the
Applicant on how it is connecting to geothermal energy related development and district heating system” és
“Professional CV of each delegated participant” c. csatolandó mellékletekben).
Ugyanakkor fontos, hogy a pályázati felhívás 2.1. pontja (Eligible Applicants and participants of the
workshop) alapján a pályázó kizárólag a listán felsorolt önkormányzat lehet.

7. A csatolandó dokumentumok között szerepel a "Declaration stating the undertaking to meet the
conditions of the Call for Proposals", holott a pályázati kihívás szerint ezt a dokumentumot a NORA
generálja az elektronikus benyújtás után. Ezek szerint utólag kell csatolni?
A pályázat benyújtása után, a NORA rendszer által generált nyilatkozatot kinyomtatás, és hivatalos képviselő
általi aláírás után postai úton is meg kell küldeni a Végrehajtó Ügynökség részére:

“Participation at Geothermal workshop in Iceland for local governments – HU03-Bilat-A-2017”
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest, Szépvölgyi u. 39.
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