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Tisztelt Közgyűlés!
Várhatóan 2016. június végén meghirdetésre kerül az első pályázati felhívás a 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó Románia-Magyarország Interreg V-A Program keretében (Interreg V-A Romania-Hungary
Programme). A korlátozott felhívásra kizárólag úgynevezett zászlóshajó projektekkel lehet pályázni, amelyek
jelentős hatással vannak az egész programterületre (4-4 határmenti megye Magyarországról, illetve
Romániából). Előre láthatólag a meghirdetéstől számított 30 napon belül várható a pályázati anyag
benyújtásának határideje.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) „Kulturális Inkubátor
Program” munkacímmel kíván két pályázatot előkészíteni az IP6/c prioritáson belül (A természeti és
kulturális örökség megőrzése, védelme, ápolása és fejlesztése), amelyek célja a Latinovits Színház
épületének kulturális célú hasznosítása:
1. A „Színházi kultúrák találkozása” elnevezésű projekt alapvetően a foyer-t és a színháztermet foglalja
magában – kiegészítve kisebb volumenű romániai színházakban történő fejlesztésekkel, valamint
soft programokkal (pl. közös színházi produkciók megvalósítása). Ebben a projektben az
Önkormányzat szerepel vezető partnerként.
2. A „Kulturális Képzési Központ és Értéktár” elnevezésű projekt keretében az épület többi részének
infrastrukturális fejlesztése valósítható meg. Ebben a projektben a Csokonai Nemzeti Színház
szerepel vezető partnerként.
A két pályázat önálló megvalósításához magát az épületet is szét kell választani külön helyrajzi
szám/albetétesítés szerint, ami lehetővé teszi, hogy az építészeti tervezés és a kivitelezés is elkülönítve
történhessen meg. Így megvan az elvi lehetősége annak, hogy összesen 10.000.000 eurót lehessen fordítani
az épület fejlesztésére.
Az Önkormányzat csak az egyik projekt vezető partneri szerepét szándékozik betölteni, azonban mindkét
projekt esetében elvégzi az előkészítési munkálatokat és benyújtja a pályázatot.
Jelenleg a felhívás szövege még nem végleges (társadalmasítása folyik), de az előzetes felkészülést az
Önkormányzat és magyarországi partnerei, a Csokonai Nemzeti Színház és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat már megkezdték.
2016. március-április folyamán volt lehetőség a felhívástervezet véleményezésére, véleményünk,
javaslataink megfogalmazására, amelyek megküldésre kerültek a Program koordinációjáért felelős romániai
Irányító Hatóság számára annak érdekében, hogy a felhívás keretei minél jobban illeszkedjenek a tervezett
fejlesztésekhez.
Folyamatos az együttműködés és az egyeztetés a Magyar Nemzeti Hatósággal és a partnermegyékkel, hogy a
magyar pályázók érdekei erőteljesen képviselve legyenek. Ettől függetlenül várhatóak olyan feltételek,
amelyek megnehezíthetik, szélsőséges esetben akár meg is gátolhatják a „Kulturális Inkubátor Program”
megvalósítását.
A rendelkezésre álló információk alapján kétfordulós pályázati elbírálás lesz:
1. Első körben egy ún. projektkoncepciót (Concept Note) kell benyújtani, amely tartalmazza a
költségvetés sarokszámait, a fejlesztés indokoltságát, célját, főbb tartalmi elemeit. A csatolandó
dokumentumok között szerepel az építészeti tervezés, önértékelés állami támogatás megítéléséhez,
megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, hatástanulmány és a felhívásban „egyéb
dokumentumok” néven szereplő dokumentáció, melyről végleges információt csak a pályázati
felhívás megjelenésekor kapunk.
2. Amennyiben a projektkoncepció megfelelő pontszámot ér el, lehetőség van a teljes pályázat (Full
Application) részletes kidolgozására.
A pályázatok értékelése tehát két alkalommal fog megtörténni szigorú értékelési kritériumok mentén. A
források korlátozottsága és a csak nevében korlátozott, de gyakorlatilag nyílt pályázati eljárás miatt

(lényegében bárki pályázhat, aki rendelkezik megfelelő számú nyilatkozattal a releváns
minisztériumoktól/hatóságoktól) élénk verseny várható a rendelkezésre álló támogatási keretösszegért.
A teljes pályázat előkészítésére a romániai Irányító Hatósággal kell támogatási szerződést kötni, amihez
projektenként legfeljebb 297.000 euró ERFA támogatást biztosítanak. Az előkészítés teljes költsége
projektenként a nemzeti hozzájárulással és az önerővel együtt legfeljebb 350.000 euró lehet. A támogatás
lehívására utófinanszírozással van lehetőség.
Jelenleg ahhoz szükséges felhatalmazás, hogy az előkészítési tevékenységeket (műszaki tervek elkészítése,
költségvetés összeállítása, Concept Note kidolgozása) minél hamarabb el lehessen kezdeni. Ezekhez saját
forrásból kell megelőlegezni a pénzügyi forrásokat, projektenként legfeljebb 350.000 euró összegben. Az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 30.000.000 Ft. már betervezésre került erre a célra.
Az alábbi táblázat összefoglalja a pályázati felhívás főbb kereteit az ismert tervezet szerint.

Kapcsolódó beruházási
prioritás

Korlátozott pályázati felhívás „zászlóshajó” projektek számára a
Románia Magyarország Interreg V-A Program keretében
IP 6/c A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, ápolása
és fejlesztése

Maximális támogatás

5.000.000 euró

Előkészítésre fordítható
összeg

max. 350.000 euró projektenként (a teljes költségvetésbe ez is
beleszámítandó)

Támogatásintenzitás

85% támogatás az Interreg V-A program keretében
10% nemzeti támogatás
5% önerő magyar oldalon

Megvalósítás időtartama

24-42 hónap

Partnerek száma

legfeljebb 6 db (egy szervezet egy projektben lehet vezető partner)

Felhívás

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
1./
vezető partnerként részt kíván venni az Interreg V-A Romania-Hungary Programme keretében
meghirdetésre kerülő „Színházi kultúrák találkozása” című pályázatban, melynek érdekében projekt
koncepciót nyújt be.
Partnerként részt kíván venni a Csokonai Nemzeti Színház mint vezető partner által benyújtásra kerülő
„Kulturális Képzési Központ és Értéktár” című pályázatban.
2./ Felhatalmazza a Csokonai Nemzeti Színházat az 1./ pont szerinti pályázat, valamint az ahhoz kapcsolódó
projekt koncepció benyújtására.
3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a 2./ pont szerinti döntésről a Csokonai Nemzeti
Színház vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
4./ Sikeres pályázat esetén felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a pályázatonkénti 5-5% önerőt
DMJV Önkormányzata, valamint az intézmény 2017. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezési időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint
felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: a felhívás megjelenését követően azonnal
Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
a pályázat aláírásáért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. június 16.

Dr. Papp László
polgármester

