Iktatószám: KABI ……/2016.
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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
2016. december 9-én a Grants Europe Kft., mint az INTERREG Europe projekt vezető partnerének
(Észak-Braabant Tartomány, Hollandia) projektmenedzsment szervezete tájékoztatta Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatát arról, hogy a „STRING Innovatív Élelmiszer-klaszter
Stratégiák” elnevezésű INTERREG Europe projekt jóváhagyásra került. A projektben 11 partner
vesz részt, köztük az Önkormányzat is.
A projekt 2017. január 1. napjával indul és 2021. június 30. napjáig tart a megvalósítása.
Az Önkormányzat projektben történő részvételének és a támogatási szerződés megkötésének
feltétele a települési önkormányzat - képviselő-testületi határozatba foglalt - nyilatkozata az
előterjesztésben meghatározottaknak megfelelően. A projekt kezdete indokolja az előterjesztés
sürgősséggel való megtárgyalását.
A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b)
pontja alapján a „Részvétel a STRING Innovatív Élelmiszer-klaszter Stratégiák elnevezésű
INTERREG Europe projektben” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. december 12.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
2016. december 9-én a Grants Europe Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest,
Balassi Bálint u. 25. 1. em. 6/a.), mint az INTERREG Europe projekt vezető partnerének, a
hollandiai Észak-Braabant Tartománynak a projektmenedzsment szervezete tájékoztatta Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) arról, hogy a STRING
Innovatív Élelmiszer-klaszter Stratégiák (STrategies for Regional INnovative Food Clusters)
elnevezésű INTERREG Europe projekt jóváhagyásra került.
A projekt fő célja az egészséges élelmiszerek iránti kereslet növelése az ellátási lánc
hatékonyságának javításával és innovatív beszerzési módszerek kidolgozásával. Hosszú távú cél
egy egészségesebb társadalom elérése, mely alapját képezi a fenntartható gazdasági növekedésnek.
A fentiekben utaltunk már arra, hogy a projekt fő pályázója, vezető partnere a Hollandiában
található Észak-Braabant Tartomány. A holland tartományon kívül a projektben még 10 másik
partner vesz részt az Európai Unió különböző országaiból, melyek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dél Hollandiai Mezőgazdasági és Kertészeti Szervezet (Hollandia)
Emilia Romagna Régió (Olaszország)
Állattenyésztési Kutatóközpont (Olaszország)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
Debreceni Egyetem (Magyarország)
Innovációs, Vállalkozásfejlesztési és Nemzetközi piacra lépést segítő Ügynökség Castilla y
León (Spanyolország)
7. Élelmiszeripari Klaszter Castilla y León (Spanyolország)
8. Közép Dánia Régió (Dánia)
9. Kovászna Megyei KKV-k Egyesülete (Románia)
10. Elzászi Élelmiszeripari Egyesület (Franciaország)
A projekt 2017. január 1. napjával kezdődik és 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra jön
létre.
A projekten belül Önkormányzatunk támogatása a fenti időszak tekintetében 146.470 euró, melynek
85%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA) kerül finanszírozásra,
10%-a pedig nemzeti társfinanszírozásból valósul meg. Az ERFA forrás lehívása
utófinanszírozással történik, a nemzeti társfinanszírozást a vonatkozó szerződés megkötését
követően egy összegben utalják a hazai partnereknek.
Önkormányzatunknak a pályázati támogatás 5%-ának megfelelő összeget, mindösszesen 7323 eurót
önerőként kell biztosítania a 2017-2021. évi költségvetésében.
Önkormányzatunk részvételének célja, hogy a projekt végrehajtása során a 2014-2020-as Integrált
Területi Program (a továbbiakban: ITP) kapcsolódó prioritásaiban foglalt projektek megvalósítását
támogassa a „STRING” projekt során szerzett nemzetközi tapasztalatokon alapuló szakmai
inputokkal. A korábban vezető partnerként végrehajtott „Health4Growth INTERREG IVC”
projekthez képest az új program, az „INTERREG Europe” számos újítást vezetett be, melyek közül
a legfontosabb, hogy kötelezően meg kellett jelölni egy bizonyos szakpolitikát, melyet a projekt
végrehajtásával befolyásolni akarunk. Ez Önkormányzatunk esetében a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásán belül a Debreceni
Innovációs Programot, mint szakpolitikát jelenti, melyhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági
Minisztérium, mint irányító hatóság - a „STRING” pályázathoz kötelezően csatolandó - támogató
nyilatkozatot adott ki még a pályázati szakaszban, 2016. májusában.

A pályázatban részt vevő többi partnerhez hasonlóan Önkormányzatunk főbb vállalásai a
következők:
- nemzetközi tanulmányutakon való részvétel a projekt témákkal kapcsolatos ismeretek
megosztására, tudás-átadás, tapasztalatcsere a partner régiók között; nemzetközi workshopok a projekt témájában illetékes nemzetközi szakértők bevonásával;
- regionális felmérés elkészítése és akcióterv kidolgozása - a pályázatban szintén részt vevő
Debreceni Egyetemmel közösen - a nemzetközi tapasztalatcserére, előkészítő elemzésekre
és tanulmányokra alapozva;
- találkozók és más konzultációk a helyi érdekeltekkel, a regionális „triple-helix”
együttműködés ösztönzése szintén a Debreceni Egyetemmel közösen;
- a nemzeti, regionális szakpolitikai döntéshozókkal való egyeztetések, lobbi tevékenység;
- menedzsment, kommunikáció és a projekt eredmények disszeminációja;
- az akcióterv eredményeinek követése és értékelése közösen a partnerekkel;
- pilot tevékenységek: a tapasztalatcsere eredményeként átvett gyakorlatok kis léptékű
tesztelése, a második fázis megkezdésekor külön forrás megpályázásával és lehívásával.
Fentiek alapján 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 13. pontja
és 107. §-a alapján
1./ partnerként részt vesz az „INTERREG Europe” programon belül meghirdetésre került „STRING
Innovatív Élelmiszer-klaszter Stratégiák” tárgyú, 2017. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig
tartó európai uniós pályázatban.
2./ Az 1./ pontban meghatározott pályázaton Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által
elnyert 146.470 euró összegű pályázati támogatás 5%-ának megfelelő, azaz 7.323 euró összegű
saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017-2021. évi költségvetéseiben
biztosítja.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban meghatározott mértékű saját forrást az Önkormányzat 2017-2021. évi költségvetéseibe tervezze be.
Határidő: a 2017-2021. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott pályázathoz kapcsolódó támogatási
szerződés dokumentumainak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. december 12.
Dr. Papp László
polgármester

