Közzététel a Nádudvar Város Önkormányzata nem alapfeladatai ellátására fordított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. CXII. Törvény 1. melléklet III/7. pontjában foglaltak szerint kimutatás az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekről.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatás összege

Projekt időpontja (kezdete – vége)

TOP-5.2.1-15-HB1-201600007

Szociális Városrehabilitációs
program megvalósítása Nádudvaron

40.000.000

2017.09.01-2020.09.01.

250.000.000

2017.07.01-2019.07.01.

Szerződésben bekövetkezett módosítások - TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00007
1 sz módosítás: mérföldkövek elérési dátumai, sorszámai
2. sz. módosítás:
fizikai befejezés tervezett időpontja: 2021.08.31
záró kifizetésiigénylés benyújtásának határideje: 2021.11.29.

TOP-2.1.2-15-HB-201600009

„Zöld Város kialakítása
Nádudvaron”

.

Szerződésben bekövetkezett módosítások: TOP-2.1.2-15-HB-2016-00009
1 sz módosítás: mérföldkövek elérési határidői módosulnak
indikátor célelérési időpont
2018.12.31. változik (Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek)
módosítást követően a 425. helyrajzi számú ingatlan ne4m képezi a fejlesztéssel érintett terület részét
2 sz módosítás
projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.10.31.
költségek elszámolhatóságának kezdete
projekt fizikai és pénzügyi befejezése 2020.05.31.
záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2020.08.29.
projekt összköltsége: 255 000 000 Ft, elszámolható összköltség 250 000 000 Ft
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támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a 250 000 000 Ft
3. sz. módosítás: projekt költségvetése, forrásai, mérföldkövei, indikátorai
megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.10.31.
projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021.06.30.
záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2021.09.28.
projekt összköltsége: 296.384.751 Ft, elszámolható bruttó összköltség 209.389.293 Ft
támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 209.389.293 Ft, igényelhető támogatási előleg legmagasabb
összege: 209.389.293 Ft
4. sz. módosítás: projekt költségvetése, forrásai
projekt összköltsége: 164.873.460 Ft, elszámolható összköltsége 164.873.460 Ft
támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 164.873.460 Ft, igényelhető támogatási előleg legmagasabb
összege: 164.873.460 Ft

TOP-1.2.1-15-HB-2016Turisztikai rendezvénytér kialakítása
50.000.000
00014
Nádudvaron
Szerződésben bekövetkezett módosítások: TOP-1.2.1-15-HB-2016-00014

2017.07.01-2019.07.01.

1. sz. módosítás
támogatás jogcíme pont módosul
2. sz. módosítás:
fizikai befejezés tervezett időpontja: 2020.09.30
záró kifizetésiigénylés benyújtásának határideje: 2020.12.28.

TOP-1.2.1-15-HB-201600020

Magyar Szürkék Útja kulturális
tematikus útvonal Hajdú-Bihar
megyében

975.000.000
ebből Nádudvar Város
100.000.000 Ft-ban részesül

Szerződésben bekövetkezett módosítások: TOP-1.2.1-15-HB-2016-00020
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2017.07.01-2019.09.30.
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1. sz. módosítás
projekt ütemezése, mérföldkövei
megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.07.01
projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020.01.31.
záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2020.04.30.
2. sz. módosítás:
projekt ütemezése, mérföldkövei
fizikai befejezés tervezett időpontja: 2020.07.17.
záró kifizetésiigénylés benyújtásának határideje: 2020.10.16.
3. sz. módosítás:
igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: 970.716.260 Ft – Nádudvar Város 95.000.000 Ft
4. sz. módosítás: támogatás jogcíme
5. sz. módosítás
projekt ütemezése, mérföldkövei
projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020.12.31.
záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2021.03.30.
6. sz. módosítás:
projekt költségvetése, forrásai
a projekt összköltsége 834.570.531Ft a projekt elszámolható összköltsége 834.570.531 Ft
támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 834.570.531 Ft, igényelhető támogatási előleg legmagasabb
összege: 830.286.791 Ft,
Nádudvar Város 75.419.687 Ft
7. sz. módosítás:
projekt költségvetése, műszaki tartalom csökkentés funkció áthelyezéssel, műszaki tartalom módosítás
a projekt összköltsége 835.208.326.Ft a projekt elszámolható összköltsége 835.208.326.Ft
támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 835.208.326. Ft, igényelhető támogatási előleg legmagasabb
összege: 832.124.586. Ft,
Nádudvar Város 75.419.687 Ft
8. sz. módosítás
projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.31
záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2022.03.30.
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TOP-4.3.1-16-HB1-201700003

Leromlott városi területek
rehabilitációja Nádudvar Városában

120.000.000

2018.03.01-2020.02.28.

Szerződésben bekövetkezett módosítások: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00003
1. sz. módosítás
fizikai befejezés tervezett napja: 2021.02.15.
2. sz. módosítás
projekt költségvetése, forrásai
projekt összköltsége 94.488.191 Ft, projekt elszámolható összköltsége 94.488.191.Ft támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 94.488.191.
Ft, igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: 94.370.081.Ft

EFOP-3.3.2-16-201600331

Ady Endre Művelődési Központ
Közművelődési programja a
köznevelés eredményességéért
Nádudvaron

24.176.641

2018.03.01-2020.02.29.

EFOP-3.7.3-16-201700332

Az egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása az Ady Endre
Városi Művelődési Központban
Nádudvaron

36.250.256

2018.01.15-2020.01.14

EFOP-1.5.3-16-201700043

Humán szolgáltatások fejlesztése
Balmazújvárosban és térségében

498.542.301
2018.01.01-2020.06.30.
ebből Nádudvar Város
58.590.374 Ft-ban részesül
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EFOP-3.9.2-16-201700049

Humán kapacitások fejlesztése
Nádudvaron és térségében

220.805.223

2018.02.01-2022.01.31.

ebből Nádudvar Város
Önkormányzata
175.767.223 Ft-ban részesül
Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató
Központ 1.270.000 Ft-ban
részesül

Szerződésben bekövetkezett módosítások: EFOP-3.9.2-16-2017-00049
1. sz módosítás
projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.01
záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.07.29.
projekt összköltsége: 220.707.005. Ft
projekt elszámolható bruttó összköltsége 220.707.005. Ft
támogatás összege és intenzitása: projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 220.707.005.Ft, igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: 220.707.005.Ft

1946827465

Hortobágyi Leader Közhasznú
Egyesület – Közösségi
tevékenységnek helyt adó épületek és
területek fejlesztése című felhívás
alapján – Temetkezési helyek
megközelítésére szolgáló belső út
építése – Nádudvar
Szerződésben bekövetkezett módosítások: 1946827465

9.999.997

2019.04.01-2019.06.30.

1. sz. változásbejelentés elfogadása
2021.03.31 -Temetkezési helyek megközelítésére szolgáló belső út kivitelezőjének kiválasztása megtörténik, kivitelezés megkezdődik – 5.000.000 Ft
2021.06.30 -Teljesítés előrehaladásávall számla kiállítása, kivitelezés befejezése – 4.999.997Ft
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1946829085

Hortobágyi Leader Közhasznú
Egyesület – Közösségi
tevékenységnek helyt adó épületek és
területek fejlesztése című felhívás
alapján –Nádudvari Gyógyfürdő
területén vizes játszótér kialakítása
Szerződésben bekövetkezett módosítások: 1946829085

9.999.998

2019.04.01-2019.06.30.

1. sz. változásbejelentés elfogadása
2021.03.31 –Nádudvar Gógyfürdő területén vizes játszótér kialakítására vonatkozó kivitelező kiválasztása megtörténik, vállalkozói szerződés aláírásra kerül, munka megkezdődik – 5.000.000Ft
2021.09.15. –vizes játszótér kialakításának befejezése 4.999.998Ft

TOP-4.3.1-16-HB1-202000019
TOP-2.1.3-16-HB1-202100024

Leromlott városi területek
rehabilitációját szolgáló fejlesztések
Nádudvaron

349.350.000

2021.07.01-2022.12.31

Nádudvar település környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése

200.000.000

2021.09.01-2023.02.28

Közzététel dátuma: 2021.09.21
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