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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
306/2017. (XII. 14.) és a 307/2017. (XII. 14.) határozatával döntött az Interreg V-A RomániaMagyarország 2014-2020 Program 6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése,
védelme, elősegítése és fejlesztése beruházási prioritásra történő
 „Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for performanging arts”
című, valamint
 „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and Historical
Heritage” című
támogatási kérelmek benyújtásáról.
A 2018. június 28-29-én Aradon tartott Monitoring Bizottsági Ülés alkalmával a támogatási
kérelmek pozitív elbírálásban részesültek. 2018. július 9-én a Nagyváradi Regionális Iroda a
Határmenti Együttműködésért (BRECO) hivatalos értesítésében jelezte, hogy a „RomanianHungarian Cross-border cultural incubator for performanging arts” és a „RomanianHungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and Historical Heritage” elnevezésű
projektek a szakmai értékelés alapján támogatásra érdemesek.
A projektek két fázisban valósulnak meg, melynek jelenleg az első, úgynevezett „Concept
Note” szakaszára vonatkozóan a Támogatási Szerződések megkötéséhez szükséges okmányok
beszerzése és benyújtása van folyamatban. A Támogatási Szerződések egyik kötelező
melléklete a Közgyűlés határozata, amely tartalmazza az Önkormányzat kötelezettségvállalását
arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén saját forrást biztosít, azt mind
százalékosan, mind összegszerűen meghatározva.
A Közgyűlés projektekre vonatkozó 306/2017. (XII. 14.) és a 307/2017. (XII. 14.) határozatai
jelenleg azt tartalmazzák, hogy az Önkormányzat a támogatás elnyerése esetén saját forrást,
legfeljebb az összköltségvetés 5 %-át biztosítja. Tekintettel arra, hogy a projektekre vonatkozó
közgyűlési döntésekben a saját forrás mértéke összegszerűen nem került meghatározásra, így
azokat módosítani szükséges.
A „Romanian-Hungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” című
projekt esetében a tervezett önerő nettó 295.890 €, melyből nettó 1.800 € a Concept Note
szakaszra, illetve nettó 294.090 € a Full Application szakaszra vonatkozik.
A „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and Historical
Heritage” című projekt esetében a tervezett önerő 295.990 €, melyből nettó 1.800 € a Concept
Note szakaszra, illetve nettó 294.190 € a Full Application szakaszra vonatkozik.
A saját forrás mértékének évek szerinti megoszlása egyelőre nem ismert, az a Támogatási
Szerződés megkötését követően kerül meghatározásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7.
pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 306/2017. (XII. 14.) és a 307/2017. (XII. 14.)
határozatra
1./ módosítja a „Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
pályázati felhívásra” tárgyú 306/2017. (XII. 14.) határozat 4-5./ pontját az alábbiak szerint:
„4./ A projekt adatai:
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 2014-2020
Program;

e)

a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.511.350 €, ebből:
ea) az Önkormányzat összköltségvetése: nettó 5.917.800 €, ebből tervezett
önerő: nettó 295.890 €, melyből nettó 1.800 € a Concept Note szakaszra, illetve
nettó
294.090 € a Full Application szakaszra vonatkozik.
eb) a Csokonai Színház összköltségvetése: nettó 593.550 €, ebből tervezett
önerő: nettó 29.677,5 €, melyből nettó 465 € a Concept Note szakaszra, illetve
nettó
29.212,5 € a Full Application szakaszra vonatkozik.

f)

a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:100%;

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, azaz nettó
295.890 €-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi
költségvetései terhére biztosítja.”
2./ Módosítja a „Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
pályázati felhívásra” tárgyú 307/2017. (XII. 14.) határozat 4-5./ pontját az alábbiak szerint:
„4./ A projekt adatai:
a) a projekt címe: „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of
Cultural and Historical Heritage”, (Román-magyar határon átnyúló Képzési
Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára) rövidnév:
EduCultCentre

b) a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: KÉPZÉSI
ÉRTÉKTÁR;

KÖZPONT ÉS

c) a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8439/2/B/22 hrsz-ú albetét;
d) a felhívás megnevezése: Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program;
e) a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.488.650 €, ebből:
ea) az Önkormányzat összköltségvetése: nettó 5.919.800 €, ebből a tervezett önerő:
nettó 295.990 € melyből 1.800 € a Concept Note szakaszra, 294.190 € a Full
Application szakaszra vonatkozik.
eb) a Csokonai Színház összköltségvetése: nettó 568.850 €, ebből tervezett önerő:
nettó 28.442,5 €, melyből nettó 465 € a Concept Note szakaszra, illetve 27.977,5 €
a Full Application szakaszra vonatkozik.
f) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%;
g) az igényelt magyar partneri támogatás összege: nettó 6.488.650 €.
5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén saját
forrást, legfeljebb a 4./ pont ea) alpontjában meghatározott összeg 5 %-át, azaz nettó
295.990 €-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi
költségvetései terhére biztosítja.”
3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a Támogatási Szerződések megkötéséhez
szükséges dokumentumok határidőben történő elkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza
a polgármestert a Támogatási Szerződések, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Támogatási Szerződések és a kapcsolódó jognyilatkozatok és
dokumentumok aláírásáért, elkészítéséért és benyújtásáért: a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. augusztus 22.
Dr. Papp László
polgármester

