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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 09-én tartandó rendkívüli ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a „Európa a polgárokért program 2018” – Testvérvárosi
találkozók támogatására kiírt pályázaton való részvételről
Tisztelt Képviselő-testület!
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 27-én tartott testületi
ülésén már foglalkozott az „Európa a polgárokért program 2018” – Testvérvárosi találkozók
támogatására kiírt pályázati lehetőséggel. Az akkori előterjesztés tartalmazta a program rövid
összefoglalóját, amely a következő volt:
„Az „Európa a polgárokért program” keretén belül pályázatot nyújthatnak be városok/települések
vagy testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat
képviselő nonprofit szervezetek testvérvárosi találkozók megszervezésére.
A projektbe legalább két támogatható ország településeit, legalább 25 meghívott résztvevőt kell
bevonni, és a támogatható országok valamelyikében kell lebonyolítani. (Támogatható országok: az
Európai Unió tagállamai, valamint Albánia, Bosznia – Hercegovina, Macedónia, Montenegró és
Szerbia)
A maximális támogatási összeg projektenként 25.000.- euro (kb. 7 840 000 Ft). (A támogatási
összeg a projektben meghívott résztvevők számától függ, tehát pl.: 25 – 40 fő 5 040 EUR, 41 – 55
fő 7 560 EUR, a 25 000 EUR a 175 főt meghaladó projektek esetében adható)
A projekt maximális időtartama: 21 nap.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1., majd ezt követően 2018. szeptember 1. (a
projekt megvalósítása január 1. és szeptember 30. a határidőt követő évben)”
A Képviselő-testület a 39/2018. (II.27.) kt. határozat alapján úgy határozott, hogy részt kíván
venni a pályázat szeptemberi fordulóján, Medgyesegyháza testvértelepüléseinek, Gúta és Járavize
bevonásával.
Önkormányzatunkat megkereste az Inter Grant Kft. képviselője és felajánlotta, hogy szakértői
csapatuk vállalja, hogy elkészíti a pályázatot, a pályázat benyújtásához szükséges angol nyelvű
fordításokat, konzultációkat elvégzi, segítséget nyújt a végrehajtó ügynökséggel folytatandó
kommunikációhoz 85 000 Ft összegért.

További megbízási díj nyertes pályázat esetén, az angol nyelvű kommunikációért és a zárójelentés
elkészítéséért és benyújtásáért, 10 000 eurót elérő, vagy meghaladó támogatási összeg esetén a
támogatási összeg 8 % - a, 10 000 eurót meg nem haladó elnyert támogatás esetén 115 000 Ft.
Mivel a támogatás kiszámítása nem költségvetésen, hanem átalánydíjas elszámoláson alapszik,
ezért a pályázat szabályai lehetővé teszik, hogy a támogatás terhére minden olyan költség
elszámolható legyen, amely kapcsolatban áll a pályázat lebonyolításával, megvalósításával, így a
kommunikáció, fordítás, zárójelentés elkészítése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati
javaslatok elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 39/2018. (II.27.)
számú határozatában foglalt szándékát, amely szerin részt kíván venni az „Európa a
polgárokért 2018.” – Testvérvárosi találkozók támogatására kiírt pályázaton.
A képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy megbízza az Inter Grant Kft.-t
(2120 Dunakeszi, Kádár u. 5.), hogy készítse el az angol nyelvű pályázatot, nyertes pályázat
esetén az angol nyelvű pályázati zárójelentést a „Testvérváros – program” (Európa a
Polgárokért 2014 – 2020) felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 85.000.- Ft-ot a 2018. évi
költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
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