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A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság átvizsgálta az ELI-ALPS
projektet. A vizsgálat megállapította, hogy az előkészítés jelenlegi állása
szerint
szükséges
dokumentációk,
köztük
a
Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészültek. Ennek alapján a Kormány a
nagyprojekt kiemelt projektkénti akciótervi nevesítéséről döntött.
Az ELI – Extreme Light Infrastructure, integrált európai kutatási nagyberendezés
– az európai kutatási infrastruktúrák stratégiai szereplő 44 pán-európai
érdekeltségű kutatási nagyberendezés egyike, amely a világon jelenleg létező
legnagyobb lézernél ezerszer nagyobb teljesítményű kutató lézer megépítését
célozza.

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2012 augusztusában indított vizsgálatot
az ELI-ALPS projekt előrehaladása kapcsán. A Kormány azt vizsgálta, hogyan mit
kell tenni annak érdekében, hogy a projekt sikeresen és eredményesen tudjon
tovább haladni. Az ELI projekt egyike azon keveseknek, amelyek egy nagyon
komoly vizsgálaton ment keresztül. A projekt előkészítése és megvalósítása
során több mint egy tucat szervvel, szervezettel, köztestülettel kell
együttműködni, nekik beszámolni, az elvárásaiknak megfelelni, a kérdéseikre
válaszolni. Nem számoltuk össze, de saccolás alapján közel 10 ezer oldalnyi
anyagot, riportot, beszámolót készítettünk el, s a projekt rendben van, rendben
halad – mondta Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére benyújtott, a nagyprojekt
akciótervi nevesítéséről és az ELI integrált európai kutatási nagyberendezés
magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és
feladatokról döntött a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság októberben. A
Kormány támogatja az Új Széchenyi Terv keretében az ELI projekt magyarországi
pillérének megvalósulását.
A nagyberendezés beruházási összköltsége meghaladja a nagyprojektekre
vonatkozó uniós rendelet szerinti határértéket, ezért nagyprojektnek minősül, így
támogatását az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia. Annak érdekében,
hogy a nagyprojekt jóváhagyása iránti kérelem, a pályázati anyag megfelelő
minőségben, az Európai Bizottság által előírt tartalommal kerüljön benyújtásra, a
benyújtást megelőzően a kezdetek óta egyeztetünk az érintett uniós
intézményekkel valamint a JASPERS szervezettel, amely a magas színvonalú,
uniós nagyprojektek előkészítéséhez nyújt segítséget, és álláspontját egy ún.
minőségbiztosítási vélemény formájában rögzíti, ez egy előzetes szűrőnek
tekinthető. Ezek az egyeztetések jelenleg is, a napokban is zajlanak, több
egyeztetési körön vagyunk már túl. Előreláthatólag két hónapon belül zárhatjuk
le a tárgyalásokat az Európai Unióval, az egyeztetések után pedig várhatóan a
jövő év elejére készülhet el a végleges pályázati anyag - mondta Dr. Tölgyesi
Viktória, az ELI-HU Nonprofit Kft. EU koordinációs igazgatója.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ELI-ALPS projekt
előkészítése
a
2007-2013-as
Gazdaságfejlesztési
Operatív
Program
forráskeretből kerül finanszírozásra, míg a tényleges megvalósítás költsége a
2007-2013 és a 2014-2020-as időszakok között kerül megosztásra.

Az ELI-ALPS projekt megvalósítás I. fázisa a 2007-2013-as GOP forráskeretből
kerül finanszírozásra nettó 46,998 Mrd Ft összegben, amellyel Magyarországnak
2015. december 31-ig kell elszámolnia az Európai Unióval. A fennmaradó
mintegy nettó 14,3 Mrd Ft összeg forrásigény a következő, 2014-2020
programozási időszak tervezése keretében biztosított.
A teljes ELI program magyar, cseh és román helyszíneken úgynevezett osztott
infrastruktúraként valósul meg úgy, hogy mind a három ország elsődlegesen a
rendelkezésére álló Strukturális Alapokból finanszírozza a beruházást.
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