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Tisztelt Közgyűlés!
2017. szeptember 21-én megnyílt az Interreg CENTRAL EUROPE program harmadik pályázati
felhívása, amely keretében 60 millió euró támogatás került meghirdetésre. A programcélokhoz
illeszkedő és a térség országait érintő együttműködési projektek benyújtási határideje 2018.
január 25. A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA)
finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő tagállamok nemzeti társfinanszírozással
egészítenek ki.
A programban az EU 9 tagországa – Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország,
Magyarország, Németország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia – vesz részt.
A program a pályázó városok és régiók közös kihívásaival foglalkozó projekteket támogatja –
az innováció, a CO2 kibocsátás csökkentés, a természeti és kulturális erőforrások és a
közlekedés terén. A projektpartnerek közös szakpolitikai tanulás és pilot projektek
megvalósítása által fejlesztik kapacitásaikat. A transznacionális partnerséget egyaránt
alkothatják közintézmények és magánszervezetek. A partnerség kialakításához minimum 3
partner szükséges, legalább 3 különböző országból.
A felhívás keretében a 3. „Közép-Európai együttműködés a természeti és kulturális erőforrások
mentén a fenntartható növekedésért” prioritásra a vezető partner, a Bistra Scientific Research
Centre/Bistra Tudományos Kutatóközpont (Ptuj, Szlovénia) 2018. január 25-i beadási
határidővel „Cities are discovering the potential of creative science and creative industry”
projektcímmel támogatási kérelmet szándékozik benyújtani. A projektben Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint projektpartner szeretne
részt venni.
A Vezető partner: Bistra Scientific Research Centre, (Szlovénia), a további partnerek:
 Szlovénia: Beletrina d.o.o.
 Horvátország: Koprivnički poduzetnik, Grad Metković, Split városa
 Olaszország: SIPRO Ferrara (Ferrara városa), SSORG (megvalósító partner)
 Németország: Bayern Kreative
 Magyarország: Debrecen városa
 Ausztria: Weizer Energie- Innovations- Zentrum Gmb, ITG Salzburg
 Lengyelország: Torun Cultural Agency
A projekt összköltségvetése: 1,5-2 millió Euro, amelyből DMJV Önkormányzata támogatási
igénye: 195.740 Euro (ebből 85% ERFA támogatás, 10% nemzeti társfinanszírozás, 5% önerő).
A projekt címe: Cities are discovering the potential of creative science and creative
industry (A városok felfedezik a kreatív tudományban és a kreatív iparban rejlő lehetőségeket)
A projekt rövid címe: Creative Milieus (Kreatív miliő)
A projektmegvalósítás tervezett kezdete: 2018.09.01., befejezése: 2021.08.31.
A projekt középpontjában a kulturális és kreatív (alkotó) iparágak (CCI): CCI vállalkozások,
CCI szakpolitikák, CCI-k együttműködése, valamint más ágazatokkal és innovatív
technológiákkal való összekapcsolása áll.
A projekt célja a vállalkozói készségek, a kreativitás eszközei és a kölcsönös hálózatépítés
innovatív orientált vállalatainak továbbfejlesztése a vállalati célok, a versenyképesség és az
üzleti együttműködés erősítése érdekében.

A transzregionális együttműködés megerősítéséhez szükséges tudás és tapasztalatcsere révén
a kreatív megközelítés fontos szerepet játszik. Minden részt vevő városnak ugyanaz a szándéka
és célja: a "kreatív osztály” erősítése és a "kreatív / innovatív miliőre" építés helyi, regionális
és transznacionális szinten. Mivel az egyes városok különböző fejlődési szakaszban vannak,
fontos a kölcsönös tanulás és a tapasztalatcsere.
A projekt segíti az innovatív miliő létrehozását, annak továbbfejlesztését, ezáltal fenntartható,
termékeny alapot teremtve a kreatív, innováció-orientált vállalkozók számára. A jobb
együttműködés csak a transzregionális hálózattal való partnerkapcsolat bővítésével lehetséges.
Sikeres pályázat esetén
1. a régiók az alábbi eredményeket érhetik el:
 A kultúra, a kreativitás és a kreatív iparágak biztosítják a régió identitását és imázsát;
 A kreatív kulturális iparágak megakadályozzák a migrációt és munkahelyeket
teremtenek;
 A CC iparágak erősítik a régiókat és a helyi kínálatot;
 A CC vállalkozások új megközelítéseket és modelleket dolgoznak ki;
 A magasabb jövedelmű CC vállalkozások több adóbevételt jelentenek az általuk
foglalkoztatott régiókban;
 nő a régiókon belüli versenyképesség és a márkahűség a CC iparágaknak
köszönhetően;
 a CC iparágak támogatják a válságkezelést és a strukturális változásokat;
 a CC iparágak a regionális specializáció eszközei;
2. a projekttevékenységek a következő szakaszokban valósulnak meg:
 analízis: a partner városok analízise, összehasonlító adatbázis felállítása, fejlesztési
stratégiák kidolgozása, közös megvalósítási programalkotás a fejlesztési
stratégiákra;
 know-how, networking;
 pilot és fenntartás: a kidolgozott megközelítések esetleges megvalósítása, ha van
támogatás.
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,
1./ úgy dönt, hogy projektpartnerként részt vesz a Bistra Scientific Research Centre, Ptuj
(Szlovénia) vezető partner által az „Interreg Central Europe Program” tárgyú pályázati
felhívásra benyújtásra kerülő „Creative Milieus” (Kreatív miliő) című pályázatban, Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában 195.740 Euro támogatási igénnyel.

2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./ pontban meghatározott pályázat
Önkormányzatot érintő dokumentumainak határidőben történő elkészítésére és benyújtására,
továbbá felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem Önkormányzatot érintő dokumentumainak
elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén a
szükséges saját forrást, legfeljebb az 1./ pontban meghatározott összeg 5 %-át Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2018., 2019., 2020., 2021., évi költségvetései terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott saját forrást a
projekt megvalósítás ütemezésének megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetéseibe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

2018.,2019., 2020., 2021. évi költségvetések tervezésének időszaka
Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. január 15.

Dr. Papp László
polgármester

