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Tisztelt Fidlóczky Úr!
Köszönet a jól strukturált és informatív Indító Jelentését, melyet 2015. április 1-én kaptam meg,
valamint azért, hogy 2015 Július 8-án és 9-én irodájukban és a projekt területeken fogadták Kovács
Andrást, a külső monitoring csapattól.
Örömmel értesültem, hogy a projekt menedzsment megfelelő módon létrejött, mely biztosítja az
időszerű projektvégrehajtást, valamint a projekt kedvezményezettjei közötti hatékony koordinációt.
A partnerségi Megállapodások aláírásra kerültek az EU által szolgáltatott mintának megfelelőek. Az
E6 és E7 akciók Indító Jelentés óta eltelt időszakban bekövetkezett előrehaladását értékelem és
különösképpen méltányolom a projekt információs táblák példaértékű megjelenését, tartalmát,
valamint a táblák méretét.
Ugyanakkor, megjegyzem, hogy az A4, A8, A9, C7, D2, E2 és E4 akciókban elmaradások
tapasztalhatóak. Kérjük, igyekezzenek ezeket az elmaradásokat a lehető leghamarabb behozni és ezen
akciók megvalósítását felgyorsítani. Kéjük, fordítsanak kiemelkedő figyelmet a közelgő termékeket,
illetve mérföldköveket érintő határidőknek. További javaslatokat ld. az alábbi ’Mellékletben’.
Az Indító Jelentés fő célja, hogy a Bizottság számára lehetővé tegye annak megítélését, hogy a
projekt célkitűzései és munkaterve még mindig aktuálisak-e, valamint hogy az átfogó célkitűzések
megvalósíthatóak-e. Ezúton tájékoztatom, hogy a jelentésben nyújtott információk alapján a
Bizottság a projektet továbbra is életképesnek ítélte és a célkitűzések eredeti időkeretek között
történő megvalósíthatóságát tekintve előrehaladását tervszerűnek látja, így engedélyezi a további
folytatását.
Sok sikert kívánok a projekt további megvalósításához, mivel az egy aktívabb fázisba fog lépni, és
várom a 2016. Június 30-val esedékes Időközi Jelentés érkezését.
Tisztelettel,
Anne BURRILL
Kapják még: eva.sashalmi@fm.gov.hu, rozalia.szekeres.erdeine@fm.gov.hu
andras.kovacs@neemo.eu, ile@nemoo.eu, ecletters@nemmo.eu

MELLÉKLET
Technikai kérdések
1. A2 és A3 akciók
Jóváhagyom ezen akciók határidejének egy évvel történő meghosszabbítását, 2016 Decemberéig.
2. A6 akció
Kérjük egy részletesebb Spermophilus citellus visszatelepítési protokoll összeállítását, mely tartalmaz
egy kockázatelemzési fejezetet, és figyelmet fordít a IUCN Visszatelepítési Irányelvek és Egyéb
Védelmi Áthelyezések vonatkozó alapelveinek alkalmazására, pl. a szabadon-engedett egyedek
monitoring és adaptív menedzsmentjére vonatkozóan. Kérjük, nyújtsa be a protokollt a következő
jelentéssel.
3. A7 akció
Felhívom a figyelmét, hogy a projekthez szükséges a vízgazdálkodási javaslatainak az
aktuális/vonatkozó hatósági jóváhagyása.
4. A8 akció
Javaslom a közvélemény-kutatás mielőbbi lezárását, ugyanis a késői befejezés befolyásolhatja az
eredményeket. Kérjük, csatolja az eredményeket a következő jelentéshez.
5. B1 akció
Jóváhagyom a javaslatot, miszerint a Kelebia terület helyett nagyobb terület kerüljön beszerzésre
Öttömös 0100/43 területen, amennyiben a tervezett költségvetés nem került túllépésre.
Tájékoztatom, hogy a földvásárlás költsége kizárólag abban az esetben lesz elszámolható, ha az
Általános Rendelkezések 24.1 és 25.1-ben foglaltaknak teljes mértékben megfelel. A Magyar
Alkotmánybíróság I/1286/2015 döntése alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nem jelent
elegendő jogi garanciát arra, hogy a megvásárolt földterület teljes mértékben természetvédelmi
érdekeket fog szolgálni. Kérjük, vegyék tudomásul, hogy az előbb említett döntés alapján a projekt
keretén belül megvásárolt földterület kezelője az érintett nemzeti parki igazgatóság kell, hogy legyen,
ellenkező esetben a vonatkozó költségek nem tekinthetőek elszámolhatónak.
6. B2 akció
Engedélyezem/jóváhagyom a B2-es akcióból a C4-re történő költségkeret átcsoportosítását. Kérem,
legyen figyelemmel arra, hogy mivel ez a módosítás a Támogatási Szerződésnek vonatkozó módosítása
ebben a stádiumban nem szükséges, ezért az átcsoportosítást figyelembe kell venni amennyiben a
továbbiakban a költségvetés tovább módosítása szükségessé válna.
Ugyanakkor arra bíztatnám, hogy aktívan kövesse figyelemmel a hatályba lépő nemzeti szabályok erre
és a többi akcióra kiterjedő hatását annak felmérése érdekében, hogy adódhat-e lehetőség az akció
eredetileg tervezett formájához való visszatérésnek.
7. C4 akció
Jóváhagyom az újonnan javasolt Öttömös területen végrehajtandó élőhely rekonstrukciót, a
földhasználati szerződéseket, valamint a károsított terület további S. citellus élőhellyel történő
helyettesítését.
8. C5 akció
Jóváhagyom a célterületeket érintő javasolt változtatásokat. Kérem, tartsa szem előtt, hogy az akció
akkor lesz sikeresnek tekinthető, amennyiben S. citellus populációk kialakításra kerültnek.

9. E2 akció
Javaslom, hogy kezdjék meg a színezők és emléklapok gyártását, amilyen gyorsan csak lehet,
amennyiben nincsen semmilyen különleges oka ezeknek az al-akcióknak a késleltetésére.
Pénzügyi kérdések:
10. F1 akció
A látogatás során megkapott munkaidő kimutatások alapján megállapítom, hogy jó kimutatást
használnak. Kérem, jegyezze meg, hogy munkaidő kimutatásnak a kérdéses hónapot követő két héten
belül kell dátumozva és aláírva lennie. A hónap utolsó napja az aláírásra nem elfogadható.
Dr. Szentirmai (ÖNPD) munkaidő kimutatásán a projekt hivatkozási száma hiányzik. Kérem, hogy
figyeljen oda a projekt megfelelő referenciájának feltüntetésére a megfelelő rovatban, különben az
időszak személyi költsége nem lesz elfogadható.
11. Az Ön indoklása alapján ideiglenesen elfogadom az előre nem látható eszközöket (pl. projekt
gépkocsik, laptopok, és fotó felszerelések , egyebek). Azonban ezek elfogadhatósága véglegesen a
következő pénzügyi jelentés során kerül elbírálásra a teljes projekt költés tükrében.
12. Emlékeztetem, hogy az alvállalkozóknak és szállítóknak fel kell tüntetniük a számlán a projekt
számát és rövid nevét. Csak ahol ez nem lehetséges ott elfogadható, hogy az eredeti számlára ráírják,
vagy rápecsételik ezeket. A Javasolt pecsét referencia a projekt száma és rövid neve és nem csak az
egyik a kettő közül.
13. Kérem nyújtsa be az ÁFA igazolásokat minden kedvezményezett esetén legkésőbb az Időszaki
Jelentéssel.

