TARTALOMJEGYZÉK
1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS
PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ....................................................... 4
1.1 Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és
projekttámogatási tevékenység .................................................................................................................... 4
1.1.1

HU02-2013 jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakában
Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című
pályázati felhívásra benyújtott „Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady
Endre Gimnáziumban” című pályázat és hiánypótlásának elkészítése ................................................ 5

1.1.2

HU02-2013 jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakában
Energiahatékonysági program keretében megjelent, Energiahatékony iskolák fejlesztése című
pályázati felhívásra benyújtott „Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni
Hatvani István Általános Iskolában” című pályázat és hiánypótlásának elkészítése ........................... 5

1.1.3

1.2. HU07P16-A1-2013 jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakában
Kulturális és természeti örökség program keretében megjelent, Városi épített örökség megőrzése
című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Zenede épületének felújítása, valamint kulturális
tartalomfejlesztése és közösségi funkcióinak megerősítése” című pályázat elkészítése ...................... 6

1.1.4

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 tervezés alatt álló
Operatív Programjában nevesítésre kerülő, „A kulturális örökség megőrzése a Latinovits Színház
„kulturális bölcsője” mint határokat átívelő regionális központ létrehozásával, valamint a határ menti
hozzáférés elősegítése az Álmosd-Diosig közötti összekötő út megépítése révén” című zászlóshajó
projekt előkészítése .............................................................................................................................. 6

1.1.5

ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése” c. pályázati kiírásra benyújtott, ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0028 azonosító jelű, „Ibolya
utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása” című projekt Támogatási
Szerződése megkötésének segítése ...................................................................................................... 7

1.1.6

ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott, ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0029 azonosító jelű,
„Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása” című projekt
Támogatási Szerződése megkötésének segítése ................................................................................... 8

1.1.7

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételi lehetőségeinek feltérképezése az URBACT
III. közösségi kezdeményezés programban.......................................................................................... 8

2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA ................. 10
2.1 A „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem” nevű (azonosító: ÉAOP5.1.1/B1-12-k-2012-0001) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása .................. 10
2.2 A „Nagymacs szociális városrehabilitációja” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B--09-2f-2009-0002)
kiemelt projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása ............................................... 12

3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB
TEVÉKENYSÉGE ............................................................................................... 15
3.1 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának felülvizsgálata és kidolgozása ........................................................................................... 15
3.2 Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának tervezése a 2014–2020-as időszakra
vonatkozóan. ................................................................................................................................................ 16

3.3 Projektmenedzsment tevékenység Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára ............... 17
3.3.1

KEOP-4.4.0/A/09-2010-0063 azonosító számú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt
hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott
„Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási
intézményében” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása ............................... 17

3.3.2

ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0137 azonosító számú, a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott, ,,Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás
fejlesztése Debrecenben” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása ................. 17

3.3.3

ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosító számú, az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” c. pályázati felhívásra benyújtott, „Ibolya utcai házi gyermekorvosi
alapellátás és védőnői szolgálat felújítása” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak
ellátása ............................................................................................................................................... 18

3.3.4

ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0029 azonosító számú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és
járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott, „Debrecen, Jerikó utcai
alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása” című projekt külső projektmenedzsment
feladatainak ellátása ........................................................................................................................... 18

4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR
MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA – INFORMÁCIÓS,
TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, RENDEZVÉNYEK .. 20

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 79.
T: 52/521-480, Fax: 52/521-481

1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI
ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGE
Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Debrecen városának végzett projektelőkészítési, pályázatkészítési és projekttámogatási tevékenységeinkről.

1.1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ELŐKÉSZÍTÉSI,
PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI

RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKTÉS
PROJEKTTÁMOGATÁSI

TEVÉKENYSÉG

ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. július 27-én három évre szóló megbízási szerződést írt alá,
melynek értelmében az Euro-Régió Ház vállalja szakértői feladatok ellátását a szerződés
mellékletét képező „Feladat-meghatározás”-ban foglaltak szerint. Ezek közül kiemelten:
• részvétel a társadalmasítás tevékenységében,
• közreműködés testületi döntések előkészítésében,
• igény szerint részvétel egyes projektek esetében a közbeszerzések előkészítésében,
• közreműködés a projektek generálásában, projektötletek kidolgozásában,
véleményezésében és projektté alakításában, és a szükséges tervezési munkák
koordinálásában,
• pályázat- és projekt-előkészítési, pályázatírási tevékenység ellátása, különös
tekintettel az alábbi feladatokra:
o a Polgármesteri Hivatal által átadott feladat-meghatározásban foglaltak
alapján projektek előkészítésében való közreműködés, projektötletek
gondozása és fejlesztése,
o kapcsolódó lehetséges pályázati kiírások felkutatása, pályázatok
kidolgozása,
o szükség szerinti rendelkezésre állás biztosítása,
o projekt auditjelentés (a kiválasztott projektek részletes előzetes értékelése,
amely segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy mely projekteket
érdemes megvalósítani az adott időszakban) elkészítése,
o projekt portfolió (a megvalósítani tervezett projektek egységes formában
történő bemutatása, mindegyikhez kapcsolódóan ütem- és feladatterv az
előkészítési feladatokra vonatkozóan) elkészítése,
o egyedi projektek részletes projekt-tervének elkészítése egységes struktúra
szerint,
o pályázati dokumentációk elkészítése, összeállítása,
o pályázatmenedzsment ellátása,
o nyertes pályázatok támogatási szerződései megkötésének segítése.
A tevékenységeket az Euro-Régió Ház 2015. július 27-ig látja el a megbízási szerződés
értelmében.
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1.1.1

HU02-2013 jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakában
Energiahatékonysági
program
keretében
megjelent,
Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott
„Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre
Gimnáziumban” című pályázat és hiánypótlásának elkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég
Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent HU02-2013 jelű,
Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra „Energiahatékonyság
javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban” címmel. A pályázat
elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat
benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet 2013. december 2-áról 2014. január 6ára meghosszabbította. A hiánypótlási felhívás a Közreműködő Szervezettől 2014. január 23án érkezett.
A projekt keretében a Debreceni Ady Endre Gimnázium épülete energiahatékonyságának
javítása, energiamenedzsment rendszer kialakítása, az energiahatékonyságot szolgáló
intézkedések
megvalósításához
szükséges
kapacitásfejlesztés,
valamint
az
energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás valósul meg. Az energiahatékonyság
javítását az épület külső szigetelésével, nyílászárók cseréjével, a fűtési-szellőzési rendszer
korszerűsítésével, valamint világításkorszerűsítéssel és napelemek telepítésével kívánja
megoldani az Önkormányzat. A projekt költségvetési összege bruttó 160.008.565,- Ft. Az
igényelhető támogatás maximális mértéke 85%, az önerő mértéke 15%.
Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján
kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az
elkészült pályázatot 2014. január 6-án elektronikusan és postai úton is benyújtottuk. A
hiánypótlási felhívásra a kért javításokat elvégeztük, majd a hiánypótolt pályázati űrlapot
elektronikusan és postai úton is határidőre, 2014. február 3-ig benyújtottuk.
1.1.2

HU02-2013 jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakában
Energiahatékonysági
program
keretében
megjelent,
Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott
„Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István
Általános Iskolában” című pályázat és hiánypótlásának elkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég
Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelent HU02-2013 jelű,
Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióra „Energiahatékonyság
javítása és szemléletformálás a debreceni Hatvani István Általános Iskolában” címmel. A
pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A
pályázat benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet 2013. december 2-áról 2014.
január 6-ára meghosszabbította. A hiánypótlási felhívás a Közreműködő Szervezettől 2014.
január 23-án érkezett.
A projekt keretében a debreceni Hatvani István Általános Iskola épülete
energiahatékonyságának
javítása, energiamenedzsment rendszer kialakítása, az
energiahatékonyságot szolgáló intézkedések megvalósításához szükséges kapacitásfejlesztés,
valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás valósul meg. Az
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energiahatékonyság javítását az épület külső szigetelésével, nyílászárók cseréjével, a fűtésiszellőzési rendszer korszerűsítésével, valamint világításkorszerűsítéssel és napelemek
telepítésével kívánja megoldani az Önkormányzat. A projekt költségvetési összege bruttó
161.204.182,- Ft. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 85%, az önerő mértéke 15%.
Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján
kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az
elkészült pályázatot 2014. január 6-án elektronikusan és postai úton is benyújtottuk. A
hiánypótlási felhívásra a kért javításokat elvégeztük, majd a hiánypótolt pályázati űrlapot
elektronikusan és postai úton is határidőre, 2014. február 3-ig benyújtottuk.
1.1.3

1.2. HU07P16-A1-2013 jelű, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014es időszakában Kulturális és természeti örökség program keretében megjelent,
Városi épített örökség megőrzése című pályázati felhívásra benyújtott „A
debreceni Zenede épületének felújítása, valamint kulturális tartalomfejlesztése
és közösségi funkcióinak megerősítése” című pályázat elkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Norvég
Alap és az EGT Alap által meghirdetett, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakában Kulturális és természeti örökség program keretében megjelent HU07PA16-A12013 jelű, Városi épített örökség megőrzése című pályázati konstrukcióra „A debreceni
Zenede épületének felújítása, valamint kulturális tartalomfejlesztése és közösségi funkcióinak
megerősítése” címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú
Nonprofit Kft-t kérte fel.
A projekt keretében a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és
Zeneiskola – AMI, „Zenede” műemléki védelem alatt álló épületének a nagyközönség
számára elérhetővé tételét szolgáló megújítása, felújítása, a kulturális és közösségi
funkciójának fenntartása és megerősítése, valamint új kulturális tartalommal való bővítése
valósul meg. A műemléki védelem alatt álló épület megújítását külső homlokzati felújítással,
tetőszerkezet cserével, nyílászárók cseréjével, valamint kulturális tartalommal feltöltött
portálok kialakításával kívánja megoldani az Önkormányzat. A teljes költségvetési összeg
bruttó 310.631.479,- Ft, a támogatás mértéke 95%.
Az Euro-Régió Ház koordinálta a pályázat elkészítését, a kapott adatok, információk alapján
kitöltötte az elektronikusan benyújtandó pályázati űrlapot, és feltöltötte a mellékleteket. Az
elkészült pályázatot 2014. május 21-én elektronikusan és postai úton is benyújtottuk. A
pályázat benyújtását követően, 2014. május 21. óta nem érkezett hiánypótlásra és tisztázó
kérdésekre felszólítás DMJV Polgármesteri Hivatal illetékes osztályához.
1.1.4

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–
2020 tervezés alatt álló Operatív Programjában nevesítésre kerülő, „A
kulturális örökség megőrzése a Latinovits Színház „kulturális bölcsője” mint
határokat átívelő regionális központ létrehozásával, valamint a határ menti
hozzáférés elősegítése az Álmosd–Diosig közötti összekötő út megépítése révén”
című zászlóshajó projekt előkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 májusában pályázat benyújtása mellett
döntött a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020
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Operatív Programjában nevesítésre kerülő zászlóshajó projekt formájában, „A kulturális
örökség megőrzése a Latinovits Színház „kulturális bölcsője” mint határokat átívelő
regionális központ létrehozásával, valamint a határ menti hozzáférés elősegítése az Álmosd–
Diosig közötti összekötő út megépítése révén” címmel. A projekt angol nyelvű adatlapjának
(long template) kitöltésére, illetve a projektgeneráláshoz szakmai tanácsok nyújtására DMJV
Önkormányzata az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel.
A projekt célja egy egyedülálló regionális kulturális központ létrehozása a Latinovits
Színházban kialakításra kerülő „kulturális bölcső” révén, színházi régió megteremtése,
elsősorban a magyar–román határ mentén élők, az itt működő színházi társulatok számára,
mellyel egy a XXI. századi fejlett színháztechnikával felszerelt, a különböző nemzeti kultúrák
találkozásának helyt adó intézményt teremt meg. A projektet az alábbi kulturális tartalmakkal
töltjük fel: képzési, továbbképzési központ kialakítása, nemzetközi színházi fesztivál,
kiállítások, koprodukciós bemutatók létrehozása, színházi darabok feliratozása, irodalmi
estek, közönségtalálkozók szervezése. Ezen célok elérése érdekében korszerű színháztechnológia, valamint belsőépítészet kerül kialakításra, a kiviteli tervdokumentáció
korszerűségi felülvizsgálatát követően. Ezen tevékenységek kiegészülnek az Álmosd‒Diosig
közötti útszakasz megépítésével. A projekt teljes költségvetése – a forrásemelést és a legújabb
változtatásokat figyelembe véve – bruttó 13.907.255 EUR. A projekt a korábbi határ menti
operatív programok irányvonala szerint várhatóan 85%-os Európai Uniós támogatásból, 10%os állami támogatásból és 5%-os önerőből valósulhat meg.
Az Euro-Régió Ház koordinálta a projektjavaslat kidolgozását, a kapott adatok, információk
alapján összeállította a költségvetést, és kitöltötte az elektronikusan benyújtandó angol nyelvű
projekt adatlapot. Az adatlap első verziójának benyújtására 2014. június 18-án került sor. Az
Operatív Program kidolgozásáért felelős Közös Munkacsoporttól kapott értékelések alapján,
valamint az időközbeni forrásemelés miatt az adatlap és a költségvetés többször módosult. A
projekt adatlapjának legújabb verziója 2014. december 8-án került benyújtásra.
1.1.5

ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és
járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázati kiírásra benyújtott, ÉAOP4.1.2/A-12-2012-0028 azonosító jelű, „Ibolya utcai házi gyermekorvosi
alapellátás és védőnői szolgálat felújítása” című projekt Támogatási Szerződése
megkötésének segítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új
Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú
pályázati kiírásra „Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat
felújítása” címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit
Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására 2012. december 27-én, hiánypótlására
2013. február 8-án került sor. A projekt először elutasításra és tartaléklistára került, majd a
Közreműködő Szervezet 2014. január 2-án értesítette az Önkormányzatot a projekt
tartaléklistáról történő támogatásáról.
A projekt célja a Debrecen, Ibolya utca 17. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének kívülbelül történő felújítása, új rendelő kialakítása, akadálymentes parkoló kialakítása,
eszközbeszerzés. Az épület energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötött felújítása és
projektarányos akadálymentesítése révén javulnak az egészségügyi szolgáltatások
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körülményei, minősége, növekszik az egészségügyi ellátás elérhetőségének esélyegyenlősége.
A teljes költségvetési összeg bruttó 59.999.264,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
Az Euro-Régió Ház elvégezte a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi
táblák kitöltését. A szükséges dokumentumok előkészítésére és benyújtására 2014. január 15én került sor. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására a korrigált dokumentumok
benyújtása 2014. január 28-án megtörtént. A Támogatási Szerződés aláírására 2014. március
10-én került sor.
1.1.6

ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és
járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott, ÉAOP4.1.2/A-12-2012-0029 azonosító jelű, „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás,
védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása” című projekt Támogatási
Szerződése megkötésének segítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új
Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú
pályázati kiírásra „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely
felújítása” címmel. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit
Kft-t kérte fel. A pályázati dokumentáció benyújtására 2012. december 27-én, hiánypótlására
2013. február 8-án került sor. A projekt először elutasításra és tartaléklistára került, majd a
Közreműködő Szervezet 2014. január 2-án értesítette az Önkormányzatot a projekt
tartaléklistáról történő támogatásáról.
A projekt célja a Debrecen, Jerikó utca 27. szám alatt működő 7 felnőtt háziorvosi, 4 házi
gyermekorvosi és 4 védőnői körzetnek helyet adó, valamint laboratóriumi mintavételi helyül
is szolgáló épület energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötött felújítása és
projektarányos akadálymentesítése, melynek révén javulnak az egészségügyi szolgáltatások
körülményei, minősége, növekszik az egészségügyi ellátás elérhetőségének esélyegyenlősége.
A projekt költségvetési összege bruttó 59.999.285,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
Az Euro-Régió Ház elvégezte a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi
táblák kitöltését. A szükséges dokumentumok előkészítésére és benyújtására 2014. január 15én került sor. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívására a korrigált dokumentumok
benyújtása 2014. január 28-án megtörtént. A Támogatási Szerződés aláírására 2014. március
10-én került sor.
1.1.7

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételi lehetőségeinek
feltérképezése az URBACT III. közösségi kezdeményezés programban

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata korábban, mint partner részt vett az URBACT
nevet viselő európai területi együttműködési programban, amely az Európai Közösség
egészét, valamint Norvégiát és Svájcot fedi le. A program célja, hogy a városfejlesztéshez
kapcsolódó területeken ösztönözze az együttműködést, valamint elősegítse a tapasztalatcserét
az európai városok között. Debrecen város mint partner az „Economic Strategies and
Innovation in Medium size Cities /ESIMEC/ – Középvárosok innovációja és
gazdaságfejlesztése” című projektben vett részt. A projekt közvetlen célja volt a hatékony,
innovatív városfejlesztési stratégiák kialakítása az európai középvárosokban a beruházások
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elősegítése, a munkavállalás ösztönzése és a tudás alapú gazdaság fellendítése érdekében. A
projekt által vizsgálni kívánt tématerület a középvárosok gazdasági válság, ipari
struktúraváltás, fokozódó munkanélküliség okozta problémáinak kezeléséhez új várospolitikai
és fejlesztési megoldások kidolgozása, különös tekintettel az egyetemi innovációra és a
képzési struktúra piacorientált átalakítására. A munkahelyteremtés és a társadalmi problémák
kezelésére a jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a sikeresen lezárult ESIMeC I. folytatásaként
az ESIMeC II-ben közvetetten vállalt szerepet, melyet az INNOVA Észak-Alföld Regionális
Innovációs Ügynökség valósít meg. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
jövőben is adott a lehetőség, hogy részt vegyen a 2014–2020 közötti időszakban
meghirdetésre kerülő URBACT III. felhívásaiban.
Az Euro-Régió Ház feladatát az URBACT program koordinálásáért felelős szervezet, a
Lechner Tudásközpont által szervezett programokon való részvétel jelentette, ahol a
várhatóan 2015-ben megjelenő URBACT menetrendről és témákról adtak felvilágosítást. A
program keretében 2 rendezvényre (Nemzeti szeminárium „műhelymunka”, illetve
„Várostervezési műhelynapon” való részvétel a Lechner Lajos Tudásközpontban) került sor,
melyen az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. mint Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviselője jelent meg.
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2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA
A „Megbízási szerződés a funkcióváltó integrált városrehabilitációs program irányítására
vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására” tárgyában Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata által közzétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió
Ház Közhasznú Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján 2009. április 30-án aláírt Alapszerződés
értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú
projektjei esetében az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait.

2.1 A „DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA - II.
ÜTEM”
NEVŰ
(AZONOSÍTÓ:
ÉAOP-5.1.1/B1-12-K-2012-0001)
PROJEKTHEZ
ELLÁTÁSA

KAPCSOLÓDÓ

PROJEKTMENEDZSMENT

FELADATOK

ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített, 2012 októberében benyújtott sikeres
pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között
2013. március 7-én aláírásra került a „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001) projekt támogatási szerződése.
A kiemelt projekt 100%-ban támogatott elszámolható költsége összesen 2.208.833.314,- Ft. A
projektet DMJV Önkormányzata a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-vel
konzorciumban valósítja meg, aki a közvetlenül támogatott kiegészítő kisléptékű elemek
megvalósítását, illetve a Programalap kezelését végzi. A Debrecen városközpontjának nyugati
részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő
projektelemeket foglalja magában:
• a Nyugati kiskörút kialakításának 2. üteme (Arany J. u. és Erzsébet u. közötti szakasz)
• a Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója
• az Ady park (Csokonai Színház mögötti tér) rekonstrukciója
• a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között
• a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek
Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. szeptember 16-án megbízási
szerződést kötött a „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem”
nevű, ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen
tárgyában, Városfejlesztő Társaság szerepkörben. A tevékenységet az Euro-Régió Ház 2015.
március 31-ig, de legkorábban és legkésőbb a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által a fent nevezett projektre megkötött Támogatási szerződésben foglalt projekt
fizikai befejezését követően, a záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés
benyújtásáig, illetve azok hiánypótlásának teljesítéséig látja el. A projekt állapotáról az EuroRégió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára.
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Elvégzett tevékenységek 2014-ben:
Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel
A projekt keretében megvalósuló beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro-Régió
Ház szervezésében koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a
projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A megbeszéléseken
elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az
érintettek részére. A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi
kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival,
szakembereivel. A kapcsolattartás elsődleges csatornája az e-mail, de telefonos egyeztetésekre
és személyes találkozókra is többször sor került.
Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk
folyamatos nyomon követése
Az Euro-Régió Ház mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő
Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt
kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és e-mailen történt egyeztetések mellett személyes
találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek
egyeztetések: hivatalos állásfoglalások kérése a projektet érintő nem egyértelmű kérdésekben,
tájékoztatás a projekttel kapcsolatos változásokról, a ROP IH, illetve a KSZ által közreadott új
állásfoglalások, szabályozások értelmezése, kifizetési kérelmek benyújtása, változásbejelentések, támogatási szerződésmódosítás, időszaki beszámoló.
Nyilvánosság, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése
A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő
Társaság feladata. A minél pontosabb dokumentálás érdekében folyamatosan nyomon
követjük a különféle médiákat, illetve rendszeres kapcsolatban állunk DMJV PH
sajtóreferensével. A projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro-Régió Ház
közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formai-arculati és
tartalmi megfelelőség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős
szakemberével.
2014-ben a Városfejlesztő Társaság koordinálta a megkezdett beruházási projektelemek
esetében a kivitelezések helyszínén felállított tájékoztató és emlékeztető táblák
kihelyezését, emellett összegyűjtöttük a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket (9
nyomtatott és 13 online cikk, 6 televíziós adás).
Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről
A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 1. számú kommunikációs csomag
részeként fotódokumentáció készítését vállalta a Város, amelynek készítése, frissítése és
folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési
helyszíneken folyó beruházások kivitelezése (Simonffy utca, Régi Városháza, Ady park),
valamint a nyilvános projektesemények kerültek dokumentálásra.
Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése
A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően a kifizetési igénylések
benyújtásával együtt a projekt előrehaladását bemutató időszaki beszámolókat is kell
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készíteni, illetve azzal összekapcsolva benyújtani. Az Euro-Régió Ház 5 ilyen beszámolót
nyújtott be 2014-ben, amelyeket a Közreműködő Szervezet elfogadott.
A projekthez kapcsolódóan 2014-ben 7 db kifizetési kérelem került benyújtásra, amelyet az
Euro-Régió Ház állított össze, folyamatosan egyeztetve DMJV PH és a Közreműködő
Szervezet illetékeseivel. Az Euro-Régió Ház készítette el valamennyi kifizetési kérelem
hiánypótlását is, amelyeket a KSZ elfogadott és az igényelt támogatási összegeket át is utalta
a kedvezményezetteknek.
A projekttel kapcsolatos kisebb változásokat a Közreműködő Szervezet felé változásbejelentések formájában kell benyújtani. A Városfejlesztő Társaság DMJV PH, valamint a
KSZ illetékeseivel is leegyeztetve 2014-ben 12 db változás-bejelentést készített el (tényleges
kezdet, ütemezés módosítása), majd a kedvezményezett általi aláírást követően benyújtotta
azokat a KSZ felé.
A projekthez kapcsolódó „soft” tevékenységek megvalósításának koordinálása
A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően „soft” elemeknek (kiegészítő
kisléptékű elemek) kell kapcsolódniuk a Pályázati felhívás szerint, amelyek összegének
legalább fele az ún. Programalap keretében kerül majd továbbpályáztatásra a megvalósító
helyi civil szervezetek felé. A projektben 3 közvetlenül támogatott „soft” projektelem kerül
megvalósításra számos tevékenységgel, amelyek megvalósítója a konzorciumi partner
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft., amely szervezet a projektben a Programalap
kezelésével kapcsolatos teendőket is ellátja (Programalap közvetítő szervezete). A
Programalap tevékenységei 2014 során sikeresen megvalósultak és lezárultak, az elszámolás
is jórészt megtörtént.

2.2 A „NAGYMACS SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA” NEVŰ (AZONOSÍTÓ:
ÉAOP-5.1.1/B--09-2F-2009-0002) KIEMELT PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ
PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA

ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV
Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között 2012. november 26-án aláírásra
került a „Nagymacs szociális városrehabilitációja” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-09-2f2012-0003) projekt támogatási szerződése. A 375.577.942,- Ft tervezett összköltségű kiemelt
projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam 303.246.768,- Ft támogatást
nyújtott az ÉAOP forrásaiból. A projektet DMJV Önkormányzata a Debreceni Művelődési
Központtal konzorciumban valósítja meg, aki a közvetlenül támogatott kiegészítő kisléptékű
elemek megvalósítását, illetve a Programalap kezelését végzi. A projekt a következő
fejlesztéseket foglalja magában Nagymacs területén:
• közösségi ház és sportudvar építése
• játszótér létesítése
• park kialakítása a városrész központjában
• kiskereskedelmi üzlet felújítása és bővítése
• a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek
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Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. december 19-én megbízási szerződést kötött a „Debrecen Nagymacs
szociális városrehabilitációja” nevű, ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0003 azonosító számú
projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen
Nagymacs Akcióterületen tárgyában. A tevékenységet az Euro-Régió Ház a DMJV
Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megkötött támogatási szerződésben
foglalt projekt fizikai befejezésének dátumát követő 30. napig látja el. A projekt állapotáról az
Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. A
projekt fizikai befejezése 2014. november 14-én megtörtént, valamennyi tevékenység
sikeresen megvalósult.
Elvégzett tevékenységek 2014-ben:
Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel
A projekt megvalósításának nyomon követése, illetve a felmerülő problémák kezelése
érdekében az Euro-Régió Ház szervezésében rendszeresen koordinációs megbeszélésekre
került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a
további teendők. A 2014-ben megtartott 10 megbeszélésen elhangzottakat az Euro-Régió Ház
emlékeztetőkben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs
megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban állt DMJV PH a projekt
megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel is.
Közreműködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban
A projekt keretében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzésének biztosítása – a
Közösségi ház kivételével – a Városfejlesztő Társaság feladatát képezte. A projektelemek
kivitelezésével kapcsolatban rendszeresen építéshelyszíni kooperációk kerültek
megrendezésre az érintett felek részvételével. A 2013 januárjában elkezdődött kivitelezési
munkálatok 2014 szeptemberében befejeződtek, utolsóként a Park és a Kiskereskedelmi
egység átadására került sor.
Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk
folyamatos nyomon követése
Az Euro-Régió Ház mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő
Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt
kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és e-mailen történt egyeztetések mellett személyes
találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek
egyeztetések: kifizetési kérelmek, időközi és záró projekt előrehaladási jelentések, változásbejelentések és TSZ-módosítások.
Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése
A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő
Társaság feladata, emellett a projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az EuroRégió Ház közreműködött a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formaiarculati és tartalmi megfelelőség biztosítása végett egyeztette azokat a KSZ kommunikációért
felelős szakemberével.
2014-ben a Városfejlesztő Társaság gondoskodott a beruházások helyszínén az elkészült
beruházások esetében az emlékeztető táblák elkészítéséről és kihelyezéséről, részt vett a
Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
szakmai tevékenysége 2014-ben

13/24 oldal

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 79.
T: 52/521-480, Fax: 52/521-481

Park és a Kiskereskedelmi egység sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes
átadójának megszervezésében és a kapcsolódó sajtóközlemény elkészítésében, valamint
összegyűjtötte a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket (2 nyomtatott és 3 online cikk,
1 televíziós megjelenés).
Fotódokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről
A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 3. számú kommunikációs csomag
részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és
folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési
helyszíneken folyó munkálatok előrehaladása és befejezése, valamint a Park és a
Kiskereskedelmi egység projektelemek ünnepélyes átadása kerültek dokumentálásra.
Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése
A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező Projekt
Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő
Szervezet részére, amely a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház
2014-ben elkészítette a projekt 3. PEJ-ét, illetve a 4. sz. záró projekt előrehaladási jelentést.
A projekthez kapcsolódóan 2014-ben 7 db kifizetési kérelem került benyújtásra az EuroRégió Ház által, illetve szükség esetén azok hiánypótlása is. Az igényléseket a KSZ elfogadta,
a támogatási összegeket átutalta a kedvezményezetteknek.
A projekt támogatási szerződésében foglaltak szerint a projekttel kapcsolatos módosulásokat
(pl. közbeszerzési terv módosulása, forráslehívás ütemezésének változása, kisebb műszaki
módosulások stb.) változás-bejelentések formájában szükséges benyújtani. Az Euro-Régió
Ház a projekttel kapcsolatban 9 db változás-bejelentést készített el és nyújtott be. Emellett 3
db támogatási szerződés módosítási kérelem is benyújtásra és elfogadásra került,
amelyeknek elkészítését (kérelem, és mellékletei, TSZ pénzügyi és egyéb mellékletei,
kísérőlevél, egyeztetések, stb.) az Euro-Régió Ház végezte el.
A projekthez kapcsolódó „soft” tevékenységek megvalósításának koordinálása
A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően „soft” elemeknek (kiegészítő
kisléptékű elemek) kell kapcsolódniuk a Pályázati felhívás szerint, amelyek összegének
legalább fele az ún. Programalap keretében kerül továbbpályáztatásra a megvalósító helyi
civil szervezetek felé. A projektben 4 közvetlenül támogatott „soft” projektelem kerül
megvalósításra számos tevékenységgel, amelyek megvalósítója a konzorciumi partner
Debreceni Művelődési Központ (DMK). A módosított ütemtervnek megfelelően valamennyi
„soft” programelem és Programalap tevékenység megvalósítása befejeződött 2014
szeptemberében.
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3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB
TEVÉKENYSÉGE

3.1 DEBRECEN
MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK
ÉS
INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIDOLGOZÁSA
ELŐZMÉNYEK: DMJV Önkormányzata és a Debrecen ITS Konzorcium nevében eljáró
Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás eredményeként 2013.
augusztus 12-én vállalkozási szerződést kötött a „Debrecen településfejlesztési
koncepciójának és Integrált településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és kidolgozása”
tárgyában. Az Euro-Régió Ház vezető tervezőként koordinálja a településfejlesztési
dokumentum elkészítését, amelynek elkészítésében konzorciumi partnerként az INNOVA
Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. is közreműködik. A
tervezéssel járó feladatok ellátása a szerződés szerint 2014. szeptember 10-ig történik.
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) olyan
tervezési alapdokumentumok, amelyek a 2014–2020-as időszakra alapvetően meghatározzák
a város fejlesztési irányait és prioritásait, európai uniós forráshoz jutási lehetőségeit és
szándékait. Ebből következően az ITS-nek illeszkednie kell egyrészt az EU-s, másrészt pedig
a hazai fejlesztési dokumentumokhoz és operatív programokhoz, illetve széleskörű
partnerségen kell alapulnia a tervezésnek.
Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:
A tervezés koordinációja, az ehhez kapcsolódó egyeztetések megszervezése és lebonyolítása
egyrészt a tervezői team résztvevői között, másrészt a megbízó Önkormányzat érintett
kapcsolattartóival és döntéshozóival.
Kapcsolattartás a megyei jogú városok tervezését mentorként felügyelő HBH Euroconsulting
Kft-vel a tervezést érintő kérdésekben (telefonos, e-mail-es és személyes egyeztetéseken való
részvétel, elkészült dokumentumok véleményeztetése).
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése a konzorciumi partnerrel közösen.
Az ITS-hez kapcsolódó partnerség keretében aktív részvétel a szakmai munkacsoportok
egyeztetésein, a kapcsolódó észrevételek átvezetése a tervezési dokumentumokban.
A tervezés partnerségi folyamatában a tervezési dokumentumokkal kapcsolatos többkörös
egyeztetési folyamatban érkezett kérdésekre a tervezői válaszok megadása és leegyeztetése a
megbízóval.
Az országos tervezési dokumentumok és területi, illetve ágazati operatív programok nyomon
követése, az ITS részanyagainak illesztése azokhoz.
Projektgyűjtés alapján projektlista összeállítása és folyamatos karbantartása Debrecen 20142020 között tervezett fontosabb fejlesztéseiről.
Az ITS a mentori értékelés alapján megfelelt a kritériumoknak, az ITS-t DMJV
Önkormányzatának Közgyűlése 202/2014. (IX. 25.) határozatával elfogadta.
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3.2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁNAK
TERVEZÉSE A 2014–2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN
ELŐZMÉNYEK: A 2014−2020-as tervezés tekintetében a megyei jogú városoknak
elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával
megvalósuló fejlesztéseikhez a gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt magában
foglaló megyei jogú városi integrált területi programokat (ITP) kell készíteniük a TOP
tartalmi és forrás keretei között. Ehhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) közösen tervezési útmutatót és
segédleteket adott közre 2014. augusztus elején. Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel az Integrált
Településfejlesztései Stratégián alapuló debreceni Integrált Területi Program elkészítésére. Az
ITP tervezési folyamata 2014. augusztus elején elkezdődött és jelenleg is tart, véglegesítésére
a 2014−2020 közötti EU-s forrásfelhasználás kereteit biztosító hazai operatív programok
végleges verzióinak elfogadásakor kerülhet sor.
A MJV-k által kidolgozandó Integrált Területi Programok az ITS-el összhangban készülnek.
A tervezés fő célja, hogy a folyamat végeztével a megyei jogú városok sajátos fejlesztési
szükségleteik és lehetőségeik alapján kijelöljék azokat a legfontosabb, TOP forrásokból
finanszírozható kiemelt fejlesztési célkitűzéseiket és fejlesztéseiket, amelyeket a 2014−2020as időszakban támogatás igénybevételével kívánnak megvalósítani. Az ITP-ben megjelölt
fejlesztések finanszírozására a TOP minden MJV számára allokál forráskeretet, amely
Debrecen esetében 43,32 milliárd Ft (indikatív összeg).
Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:
•

•
•
•
•
•

A tervezéshez közreadott tervezési útmutatóban és segédletben, illetve azok
mellékleteiben foglalt nem egyértelmű részletek többkörös egyeztetése az útmutatókat
közreadó NGM és NTH kapcsolattartóival. Részvétel az ITP-vel kapcsolatban
szervezett központi egyeztetéseken.
Többszöri egyeztetés DMJV Polgármesteri Hivatal illetékeseivel az ITP tervezésének
tartalmi kereteit, a projektek priorizálását, valamint ütemezését illetően.
Az ITP igazodási alapját képező operatív programok, mindenekelőtt a TOP
rendszerének részletes áttanulmányozása és folyamatos nyomon követése a
projektcsomagok megalapozott illeszkedésének biztosítása érdekében.
A megyei ITP tervezésének folyamatos nyomon követése, mivel az összhangot ezzel a
dokumentummal is biztosítani szükséges.
Az ITP mellékletét képező, a projektcsomagok projekt szintű bontását tartalmazó
mellékletek (projektösszesítő, ütemezés, pénzügyi táblázatok stb.) elkészítése és
folyamatos aktualizálása a tervezés előrehaladásának megfelelően.
Az ITP 1.0 verziójának elkészítése (szöveges részek és a mellékletét képező, a projekt
szintű bontást tartalmazó mellékletek) és megküldése DMJV részére.

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
szakmai tevékenysége 2014-ben

16/24 oldal

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 79.
T: 52/521-480, Fax: 52/521-481

3.3 PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA
3.3.1

KEOP-4.4.0/A/09-2010-0063 azonosító számú, Megújuló energia alapú
villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés
című pályázati felhívásra benyújtott „Napenergia-hasznosítás villamos energia
termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” című
projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Programban meghirdetett Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és
villamosenergia-, valamint biometán-termelés című, KEOP-2009-4.4.0 kódszámú pályázati
kiírásra „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és
alapfokú oktatási intézményében” címmel. A projekt keretén belül Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 8 óvodai és 2 általános iskolai intézményében villamosenergiafelhasználás korszerűsítése valósult meg, melynek során napelemek beszerzésére és
telepítésére került sor. A projekt költségvetési összege bruttó 168.436.400,- Ft, 60%-os
támogatási intenzitás mellett.
Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint
Megbízóval a 2013. február 8-án megkötött megbízási szerződés és annak 2013. május 6-án
kelt módosítása értelmében látta el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés
projektmenedzsmenti és tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatait a projekt
2013. december 20-i befejezését követő projektzárásig. A projekt megvalósításának
időtartama meghosszabbításra került 2014. július 31-ig. A projektmenedzsment tevékenység a
következőket foglalta magába: az általános menedzsment keretében a projekt folyamatos
aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító,
programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási
jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a
támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása; projekt műszaki
menedzsmentjének biztosítása és az általános menedzsment műszaki szempontú támogatása;
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
A projekt fizikai befejezése 2014. július 31-éig sikeresen megtörtént, pénzügyi elszámolása
2014. augusztus 21-én elfogadásra került.
3.3.2

ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0137 azonosító számú, a Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott, ,,Kerékpáros
turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” című
projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Északalföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra ,,Kerékpáros turisztikai
útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” címmel. A projekt keretében
turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások
kialakítása, Debrecen városában több helyszínen elválasztott rendszerű, illetve egyesített
gyalog- és kerékpárút építése, továbbá kijelöléssel kerékpározható útszakaszok kialakítása
valósul meg, a meglévő úthálózathoz és a meglévő turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan. A
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következő turisztikai szolgáltatások kerülnek kialakításra: kerékpártárolók, pihenők,
információs és orientációs kitáblázás, kerékpárkölcsönzés, információs pontok, wi-fi pontok,
terminál, szervizpontok. A projekt költségvetési összege 498.665.271,- Ft, 100%-os
támogatási intenzitás mellett.
Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint
Megbízóval a 2013. június 21-én megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a projekt
keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2014. december
31-i befejezését követő projektzárásig. A projekt megvalósításának időtartama
meghosszabbításra került 2014. június 30-ig. A projektmenedzsment tevékenység a
következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek
összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt
végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése;
segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges
kifizetési kérelmek összeállítása.
3.3.3

ÉAOP-4.1.2/A-12
azonosító
számú,
az
„Egészségügyi
alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázati felhívásra
benyújtott, „Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat
felújítása” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új
Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú
pályázati kiírásra „Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat
felújítása” címmel. A projekt keretében a Debrecen, Ibolya utca 17. szám alatt lévő orvosi
rendelő épületének kívül-belül történő felújítása, új rendelő kialakítása, akadálymentes
parkoló kialakítása és eszközbeszerzés valósul meg az épület energiahatékonysági
korszerűsítésével egybekötve. A projekt költségvetési összege bruttó 59.999.264,- Ft, 100%os támogatási intenzitás mellett.
Az Euro-Régió Ház, mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint
megbízóval a 2014. március 31-én megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a
projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2014.
december 31-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja
magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás
a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó
előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi
lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása.
3.3.4

ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0029 azonosító számú, Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázati felhívásra
benyújtott, „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi
hely felújítása” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új
Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú
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pályázati kiírásra „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely
felújítása” címmel. A projekt keretében a Debrecen, Jerikó utca 27. szám alatt működő 7
felnőtt háziorvosi, 4 házi gyermekorvosi és 4 védőnői körzetnek helyet adó, valamint
laboratóriumi mintavételi helyül is szolgáló épület energiahatékonysági korszerűsítéssel
egybekötött felújítása és projektarányos akadálymentesítése valósul meg. A projekt
költségvetési összege bruttó 59.999.285,- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
Az Euro-Régió Ház, mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint
megbízóval a 2014. április 25-én megkötött megbízási szerződés, valamint annak 2014.
november 24-én kelt 1. számú módosítása értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló
fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2014. december 31-i befejezését követő
projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos
aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító,
programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási
jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a
támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása.
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4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA –
INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG,
RENDEZVÉNYEK
A Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Központ 2003. július 1-jén nyitotta meg kapuit
Debrecenben. A szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat 2007. április 1. napjával
kezdődően az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Az Európai Bizottság által
2005-ben Europe Direct névre keresztelt hálózat megyei irodájának működését 2014-ben az
Európai Bizottság, valamint a befogadó szervezet, az Euro-Régió Ház támogatta.
A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ (továbbiakban: HBM-ED)
alapvető célkitűzése volt a 2014-es évre, hogy az iroda tevékenysége által fejlett
kommunikáció alakuljon ki az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről annak érdekében,
hogy az európai polgárok gyakorolhassák részvételi jogukat az Unió demokratikus életében.
A Központ tevékenységét a Bizottság által a 2014-es évre kijelölt prioritások (polgárok
európai éve, gazdasági kormányzás), valamint a májusi Európai Parlamenti választások köré
szervezte.
1. Ügyfélfogadás és általános tájékoztatás:
Az iroda egyik legfontosabb alaptevékenysége az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel történő
közvetlen kapcsolattartás. A cél az ügyfélközpontú szolgáltatás, a precíz, pontos, naprakész
tájékoztatás. Ezen cél megvalósulása érdekében került kialakításra az iroda nyitva tartása és
működése. Az iroda munkanapokon 8:30 és 16:00, (pénteken 13:30) között áll az érdeklődők
rendelkezésére. Az ügyfelek személyesen, telefonon, levélben és e-mailben is feltehetik
kérdéseiket, amelyeket az ED munkatársai megválaszolnak.
Kérdések:
• személyes megkeresések száma az ügyfélszolgálaton: mintegy 310
• telefonhívások: 250
• e-mail kérdések: 270
Ezen felül rendezvényeinken ezres nagyságrendben sikerült embereket megszólítani,
üzeneteinkkel elérni.
2014-ben az alábbi témák voltak a legnépszerűbbek az ügyfelek körében:
1. Munkavállalás az Európai Unióban
2. EP választások intézményi oldalával kapcsolatosan felmerülő kérdések
3. Általános európai uniós információk, érdekességek
4. Ösztöndíj-lehetőségek
5. Pályázati lehetőségek
6. Nyelvtanulás
A megválaszolt kérdések száma 2014-ben a korábbi évekhez képest mérsékelten nőtt,
ugyanakkor a kérdések évről évre bonyolultabbak, megválaszolásuk rengeteg, nem egyszer
több napos utánajárást igényel.

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
szakmai tevékenysége 2014-ben

20/24 oldal

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 79.
T: 52/521-480, Fax: 52/521-481

Ennek oka, hogy az egyszerűbb kérdésekben (útlevél stb.), a lakosság már jobban eligazodik,
az internet használata is elterjedtebb. Az élethelyzetek azonban, amelyekben a kérdések
felmerülnek, egyre komplikáltabbak (vegyes családok, több tagállamhoz köthető élet, múlt,
munkavállalás.)
Az ügyfélszolgálat a válaszokat az EU hivatalos adatbázisaira támaszkodva, utánajárással
minden esetben megtalálta, illetve az illetékes uniós tájékoztató szolgálathoz továbbította.
Az iroda saját weboldala (eip.euroregiohaz.hu) segítségével közösségi információkat,
események beharangozóit, pályázati lehetőségeket, hasznos linkeket érhettek el az
érdeklődők, véleményeik észrevételeik megírásával lehetőség adódott Hajdú-Bihar megye,
Debrecen város közvéleményének arra, hogy visszajelzést adjon az Európai Unió intézményei
számára kérdések, vélemények és javaslatok formájában.
Ezen felül az Euro-Régió Ház honlapján futó menüsorban láthatóak a híreink. Rájuk kattintva
a Europe Direct egység aktualitásaiban találja magát az érdeklődő.
Saját frissítéseink gyakorisága függ a rendezvényektől, aktualitásoktól, de körülbelül hetente
2-3, havonta kb. 10 alkalommal frissítünk. A két honlap átlagos látogatottsága igen magas.
2. Alpont és EU tanterem hálózat
A megye 5 vidéki településén, illetve 11 általános iskolájában Alpontok és EU tantermek
lettek kialakítva. A HBM ED kezdeményezi, támogatja az európai uniós rendezvényeiket,
előadásokat (lásd rendezvények).
3. EP választási kampány
2014-ben Európai Parlamenti választások éve volt. Ennek keretében, a Europe Direct
irodáknak külön pályázati támogatást nyújtottak (nekünk közel 1200 EUR-t) a EP
intézményének, működésének, a választásokon való részvétel fontosságának
kommunikálására.
Ennek keretében Facebook oldalt működtettünk, rendszeres frissítéssel, valamint megyei
középiskolákban, összesen 6 interaktív osztályfőnöki órát tartottunk első szavazóknak. Az
előadások a következőket tették érthetővé a fiatalok számára: Hogyan működik az EP, (és
általában az Európai Unió), milyen kérdésekben döntenek, hogyan delegálnak képviselőket a
tagállamok, miért fontosak az idei választások, stb.
4. Rendezvények
Irodánk egész évben szervez rendezvényeket, információs standdal, kiadványokkal jelenik
meg helyi eseményeken (pl. Campus fesztivál), valamint mások által kezdeményezett
programokhoz nyújtja az adott témához szükséges uniós szaktudást, támogatást (totók,
kiadványok, szervezés) annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassa az Európai Unió
által nyújtott lehetőségekről. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének országos
információ-kampányait helyi szinten a HBM-ED vezényli le.
A rendezvények három csoportra oszthatóak: információs standos megjelenések, célcsoportorientált rendezvények, valamint nagyközönség számára meghirdetett rendezvények.
4.a) Információs standos megjelenések:
A HBM ED igényes mobil információs standdal jelent meg (roll-lapok, kiadvány tartó
állványok, hordozható laptop, mobil internetelérés, igény esetén logózott mobil pult) több
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megyei rendezvényen. Minden rendezvényre saját programot, totót, nyereményjátékot
készítettünk.
1. Információs stand megyei nyelvi vetélkedőn – A Dózsa György Általános Iskola
szervezett megyei nyelvi vetélkedőt felső tagozatosok számára. A HBM ED kiemelt
feladatának tekinti a nyelvtanulás népszerűsítését, hiszen ez szükséges az uniós
lehetőségekkel való éléshez. Információs standdal, kiadványokkal, quizekkel jelentünk meg,
zsűriztünk – március 27.
2. Információs stand a Campus fesztiválon – Önálló standot állítottunk a fesztiválon. A
résztvevők leginkább a munkavállalásról, külföldi letelepedésről és ösztöndíj lehetőségekről
érdeklődtek, de a fesztiválozók között a legkülönfélébb kérdések is felmerültek. A diplomák
elfogadtatásával kapcsolatban merültek fel még jellemző módon kérdések, továbbá a
fesztiválozók játékos módon (totókkal, nyereményekkel) bővíthették tudásukat az Unióval
kapcsolatosan. A fesztiválon való részvétel továbbá kitűnő alkalmat biztosított az iroda
munkatársai számára a kiállító civil szervezetekkel, iskolákkal, kulturális intézményekkel való
megismerkedésre esetleges együttműködés céljából – július 24–26.
3. Európa itt van! Kiállítás és vetélkedő a Debrecen Plázában
A programot a Köz-pont egyesület szervezte, mi információs standdal, a vetélkedő egyik
állomásaként vettünk részt a programban és tájékoztattuk az iskolákat, valamint a járókelőket
uniós aktualitásokról – szeptember 26.
4.b) Célcsoport-orientált rendezvények:
1. Nyelvek világnapja alkalmából európai nyelvek vetélkedő – a vetélkedőt egy
hajdúböszörményi iskolában tartották, mi szakmai anyagokkal, kiadványokkal, az ajándékok
biztosításával támogattuk a rendezvényt – január 14.
2. Uniós vetélkedő a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola 3.c osztályában – EU
tantermünk kezdeményezte a vetélkedőt. Mi a feladatokat és az ajándékokat adtuk – február 4.
3. EU tanóra a József Attila Általános Iskolában – Az iskola meghívására tartottunk órát az
EU kialakulásáról, történetéről – február 20.
4. EU tanóra a Földi János Könyvtárban, Hajdúhadház – A HBM ED Alpontjába
látogattak el a munkatársak iskolások részére EU tanórát tartani. Megismerkedtek az Unió
kialakulásának történetével, szimbólumaival, jelentőségével – április 23.
5. EU tantermek vetélkedője – A nyírábrányi EU tanteremben mérték össze a tudásukat az
iskolák – május 14.
6. Előadás a HBM ED tevékenységéről 1. – A Köz-pont egyesület által szervezett
információs napra kaptunk meghívást Hajdúböszörménybe, a Veress Ferenc
Szakközépiskolába. A Europe Direct iroda tevékenységéről, rendezvényeiről, programjairól
tartottunk előadást – június 11.
7. Előadás a HBM ED tevékenységéről 2. – A Köz-pont egyesület által szervezett
információs napra kaptunk meghívást. A Europe Direct tevékenységét népszerűsíthettük a
berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban – június 13.
8. Nemzeti Europe Direct találkozó – Debrecen adott otthont a hálózat országos
találkozójának. Főszervezők voltunk – szeptember 30–október 2.
9. EU délelőtt a Bárdos Általános Iskolában – Összesen négy osztályban tartottunk EU
tanórát – október 9.
10. 4 for Europe országos vetélkedő, regionális döntő – a HBM ED a vetélkedő megyei
kommunikációját végezte, a megye diákjait segítették kiadványokkal, információkkal. A
regionális döntőn zsűriztünk Szolnokon. Az országos döntőt debreceni csapat nyerte –
november 6.
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11. Tempus Közalapítvány Információs Nap – Az Erasmus+ program oktatási
intézményeket érintő kiírásairól tájékoztatták az érdeklődőket Debrecenben. A Tempus KAval szerveztük – december 9.
12. EU Karácsony és vetélkedő az Ábrányi Emil Általános Iskolában. Nagyon aktív EU
tantermünkben vetélkedtek a gyermekek. Ajándékokat kaptak – december 8.
4.c) Rendezvények széles körű hallgatóság számára:
1. Európa Nap
Miért éppen ezen a napon ünnepeljük az Unió létrejöttét? Mi az a polgári konzultáció? Mikor
lesznek legközelebb EP választások? – Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatott mindenki
választ május 10-én 10 órától a Fórum előtti téren.
Uniós információszolgáltatók sátrakat állítottak. Külön standot működtettünk a választásokkal
kapcsolatos kérdések megválaszolására – május 10.
2. Európa a mi választásunk! – A Fórum bevásárlóközpontban vártuk az érdeklődőket az EP
választásokról totókkal, kvízekkel készültünk – május 8.
3. Csobbanj Európával! - (Június 24–25.) – A rossz idő miatt mérsékeltebb sikerrel zárult
az idei Csobbanj Európával! program. Kevesebb résztvevővel, de mélyrehatóbban lehetett a
strandolókkal az idei témákról gondolatébresztő, véleményformáló módon elbeszélgetni.
5. Reklámanyagok
Tevékenysége megismertetése, az egységgel való találkozás emlékezetesebbé tétele
érdekében a Központ reklámanyagokat készíttetett (150 db cukorkásdobozt, 50 db USB
kártyát).
A cukorkákat az EU tantermek gyermekeinek, valamint a rendezvények résztvevőinek fogjuk
osztogatni.
A nagyobb értékű ajándékokkal a következő volt a cél: legyenek olyan, értékesebb
ajándéktárgyaink, amelyet mintegy jutalomként adhatunk (például egy vetélkedő, vagy
pályázat győztesének, aktív EU tanterem vezetőnek, előadónak, partnernek).
6. Európai Uniós aktualitásokról online cikkek megjelentetése
A Debrecen Portálon, az év folyamán összesen 10 cikket publikáltunk az alábbi címekkel:
1. Görögország az EU elnöki posztján – érdekességek az elnökség intézményéről
2. Érdekességek az Európai Parlamentről
3. Hazánk 10 éve csatlakozott az Európai Unióhoz
4. Érdekességek a leköszönő görög elnökségről
5. Érdekességek az újonnan felállt Európai Parlamentről
6. Érdekességek a berlini falról
7. Érdekességek az Erasmus+ programról
8. Érdekességek az Európai Unió által garantált fogyasztói jogokról határon átnyúló
vásárlás esetén
9. Érdekességek az új Európai Bizottságról
10. Érdekességek egy 100 évvel ezelőtti karácsonyról
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7. A Europe Direct nemzetközi hálózatának tevékenységébe, életébe való bekapcsolódás,
továbbképzéseken való részvétel:
A munka minél magasabb szakmai színvonalon való ellátása érdekében a Europe Direct
egység munkatársa 2014-ben az Európai Bizottság által szervezett alábbi találkozókon,
képzéseken vett részt:
• Január 28–30. – Nemzeti találkozó, Budapest
• Március 24–26. – Hands on social media training, Brüsszel
• Április 14–16. – EU English szaknyelvi képzés, Budapest
• Szeptember 5. – Tempus Közalapítvány, tájékoztató nap, Budapest
• Szeptember 30–október 2. – Nemzeti találkozó, Debrecen
• Október 13–15. – Annual General Meeting, Bonn
• November 25–27. – EU English szaknyelvi képzés, Budapest
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