DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
306/2017. (XII. 14.) határozata*
pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program pályázati
felhívásra
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7.
pontja, valamint 107. §-a alapján,
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be – a Csokonai Színházzal és a Szigliget
Színházzal (Nagyvárad) konzorciumban - az „Interreg V-A Románia-Magyarország Program”
tárgyú pályázati felhívására.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt a
Csokonai Színházzal és a Szigliget Színházzal (Nagyvárad) támogatási kérelem benyújtására,
továbbá nyertes pályázat esetén a támogatásban részesített projekt megvalósítására.
3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a 2./ pontban meghatározott konzorciumi
együttműködési megállapodások előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a
konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a konzorciumi együttműködési megállapodások elkészítéséért: a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
4./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
a) a projekt címe: „Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for
performing arts” (Román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az
előadóművészetek számára), rövidnév: CBC Incubator
b) a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: KULTURÁLIS INKUBÁTOR;
c) a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8439/2/B/21 hrsz-ú albetét;
d) a felhívás megnevezése: Interreg V-A Románia-Magyarország Program;
e) a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.511.350 €, ebből:
ea) az Önkormányzat összköltségvetése: nettó 5.917.800 €,
eb) a Csokonai Színház összköltségvetése: nettó 593.550 €;
f) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:100%;

*

A Közgyűlés a határozatot a 2017. december 14-ei ülésén fogadta el.

g) az igényelt magyar partneri támogatás összege: nettó 6.511.350 €.
5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén saját
forrást, legfeljebb a 4./ pont ea) alpontjában meghatározott összeg 5 %-át Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetései terhére biztosítja.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 5./ pontban meghatározott saját forrást
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetéseibe
tervezze be.
Határidő: 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Csokonai Színház igazgatóját, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése
esetén a saját forrást, legfeljebb a 4./ pont eb) alpontjában meghatározott összeg 5 %-át a
Csokonai Színház 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetéseibe tervezze be.
Határidő: 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Felelős: Csokonai Színház igazgatója
8./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint
a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: a felhívásban megjelöltek szerint
Felelős: a támogatási kérelem elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinetiroda
vezetője
az aláírásért: a polgármester
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polgármester

