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Pályázati
címe

MFP-FOL/2019 Orvosi szolgálati lakás

kiírás

Pályázati
konstrukció
kódja:

MFP-FOL/2019
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

Támogatást
igénylők köre:

azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által
kezelt adatok alapján.

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján
a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
Az orvosi szolgálati lakás program célja az 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy
önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás
Pályázati
kiírás
biztosításának támogatása. Az önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a Támogató által biztosított
célja:
tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az önkormányzat szolgálati
lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére.
2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek:
Orvosi szolgálati lakás építése
Támogatható
Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától
tevékenységek
számított legalább hat hónapja) betöltetlen, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik
felsorolása:
háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5.
számú melléklete tartalmaz.
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Támogatható tevékenységek:
(a kiválasztott vázlatterv alapján); a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges
alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához.4
A Támogató pozitív elbírálásáról szóló értesítését követően a pályázó részére tervdokumentációs kivonat kerül átadásra azzal,
hogy a pályázó külön írásban nyilatkozik arról, hogy haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül szerződést köt a
tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosával a végleges és adaptált kiviteli tervek elkészítésére, illetve tervezési
művezetői feladatok ellátására. Ezen költségek elszámolhatóak a támogatási keret terhére.
A pályázó az adaptált végleges kiviteli tervek birtokában a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 napon belül benyújtja a
költségtervet, illetve a kivitelezésre vonatkozó egy darab indikatív árajánlatot.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó:
o Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
o A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés,
projektmenedzsment);
o Ingatlanvásárlás;
o Tervadaptáció költsége.
Beadás
határideje:
Támogatás
mértéke
összege:
Rendelkezésre
álló forrás:

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. napjától folyamatosan van lehetőség.
és

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
Az igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra.
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.
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