Előterjesztés 2. sz. melléklete

Dr. Papp Csaba a „Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
2014-2020" keretében indított stratégiai projekttel kapcsolatos önkormányzati
feladatokért felelős tanácsnok beszámolója

Jelen beszámolóban arról tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának SZMSZ-ében foglaltaknak, illetve a 2014 októberében történő
megválasztásomkor meghatározott feladatoknak megfelelően tevékenységemmel milyen
formában és területeken segítettem az Önkormányzat munkáját.

I. INTERREG V-A Románia-Magyarország Program (RO HU) 2014-2020

A Program megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, a román-magyar
határmenti övezet együttműködésének támogatásával. A programot az Európai Regionális
Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti
társfinanszírozással egészíti ki. Fő célkitűzés a két szomszédos ország határon átnyúló
együttműködésének támogatása, mely a határ menti régió jólétét és általános életminőségének
javulását kívánja elősegíteni.
A támogatás stratégiai ún. flagship, zászlóshajó projektek, illetve nyílt ún. open call
felhívásokon keresztül igényelhető. A projektekben résztvevő partnerek Romániát illetően :
Satu Mare, Bihor, Arad és Timis megyék, Magyarország tekintetében Szabolcs- SzatmárBereg, Hajdú- Bihar, Békés és Csongrád megyékből lehetnek. Minimális projektpartner szám
országonként egy-egy.
A program hat fő prioritási tengely köré szerveződik, melyek a következők:
 Közös védekezés, valamint a közös értékek és erőforrások hatékony felhasználása

(Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 48,50 millió euró
 A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek

megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 34,99 millió euró
 A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása

(Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 55,07 millió euró
 Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és

a megelőzés tekintetében) – 57,03 millió euró
 A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a

katasztrófakezelés tekintetében) – 9,55 millió euró
 Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között

(Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró
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A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti társfinanszírozásokat is, kb. 232
millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
(ERFA) származik. A projektek finanszírozása magyar oldalon három forrásból valósul meg:
 ERFA (legfeljebb 85%)


Magyar állam társfinanszírozása 10%



a magyar partnerek önereje 5%

A programozási időszak nagyon hosszúra húzódott, több mint négy évet vett igénybe. 2017.
november 3-án kiírásra került a „Harmadik stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati
felhívás az Interreg V-A Románia- Magyarország program” keretén belül. A Stratégiai
pályázati felhívást a Romániai Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források
Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia- Magyarország Program Irányító Hatósága,
illetve Nemzeti Hatósága- Magyarország Miniszterelnöki Hivatala- hirdette meg.
A rendelkezésre álló finanszírozási összeg a Stratégiai pályázati felhívás keretén belül
39.699.253,00 euró ERFA, amely kiegészül a román és a magyar állami társfinanszírozással.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a felhívás- 6/c- A természeti és kulturális
örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése beruházási prioritásra 2018. január 15i első körös (Concept Note) beadási határidővel „Romanian- Hungarian Cross-border cultural
incubator for performing arts” projektcímmel, valamint „Educational Centre of Arts and
Cultural Heritage”projektcímmel támogatási kérelmet nyújtott be.
1. „Romanian- Hungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” -CBC
Incubator- (Román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az előadóművészetek
számára) című stratégiai projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, melynek tagjai:


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vezető partner)



Csokonai Színház



Szigligeti Színház (Nagyvárad)

A projekt megvalósításának legfontosabb célja a közös értékek kialakítása és népszerűsítése a
színházművészet terén a román- magyar határon átnyúló térségben. Továbbá a kulturális
mobilitás növelése, a közös kulturális imázs erősítése a határ menti térségben.
A közös kulturális örökség egyik legfontosabb eleme a színházi kultúra, melyet az államhatár
mesterségesen választ szét. A projekt egyik legfontosabb indokoltsága ezen mesterségesen
szétválasztott közös kulturális értékeknek a megőrzése hiszen jelenleg nincsen olyan
intézmény, amely megfelelő infrastrukturális és művészeti hátteret biztosítana a közös színházi
kultúra ápolásának, fejlesztésének.
A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeket szeretnénk megvalósítani:
● a Színház működéséhez szükséges infrastrukturális, műszaki, technikai, tárgyi feltételek
kialakítása a közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt;
●a nagyváradi Szigligeti Színház tervezett infrastrukturális fejlesztései és eszközbeszerzései;
● közösen megvalósított színházi előadások és egyéb, határon átnyúló közös szakmai és
művészeti tevékenységek.
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A konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése nettó 6.511.350 euró. Nyertes pályázat
esetén a megvalósítás tervezett kezdete 2018. június 1.

2. „Romanian-Hungarian Cross-border Education Centre of Cultural and Historical
Heritage” -EduCultCentre- ( Román–magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a
kulturális és történelmi örökség számára)
című stratégiai projekt konzorciumi
együttműködésben valósul meg, melynek tagjai:


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vezető partner)



Csokonai Színház



Körösvidéki Múzeum Nagyvárad)



Várad Kulturális Folyóirat (Nagyvárad)

A projekt megvalósításának indokoltsága, hogy a határtérség jelentős közös történelmi és
kulturális örökséggel rendelkezik, melyet az államhatár elválaszt egymástól, gátolja ennek a
közös örökségnek a megőrzését, ápolását. Jelenleg nincs olyan intézményi rendszer mely ezen
közös kulturális értékeket összegyűjti és hozzáférhetőséget biztosít digitalizálás révén. A
határtérségben hiányos a művészeti továbbképzés, a mesterkurzusok, gyakorlati helyek
intézményi háttere. Célként tűztük ki a közös magyar–román kulturális értékek és örökség
fenntartható használatát, védelmét.
A projekt megvalósítása során tervezett tevékenységeink: a művészeti képzésekhez szükséges
infrastrukturális, műszaki, technikai, tárgyi feltételek kialakítása (pl. oktatótér variálható
nézőtérrel, termek, sötétkamra, eszközök).Közös Kulturális Értéktár működéséhez szükséges
infrastrukturális, műszaki, technikai, tárgyi feltételek kialakítása. Közösen megvalósított
képzési és értékmegőrzési tevékenységek pl. értékek digitalizációja, tananyagfejlesztés,
képzések és művészeti gyakorlatok lebonyolítása, honlap- és applikációfejlesztés, szakmai,
művészeti és egyéb rendezvények szervezése, közös médiatár elkészítése és disszeminálása.
A konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése nettó 6.488.650 euró. Nyertes pályázat
esetén a megvalósítás tervezett kezdete 2018. június 1.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2017. december 14-ei közgyűlésén a 306/2017.
(XII.14.) határozatával elfogadta, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Csokonai Színházzal és
a Szigligeti Színházzal (Nagyvárad) konzorciumban - az „Interreg V-A RomániaMagyarország Program” tárgyú pályázati felhívásra. A 307/2017. (XII.14.) határozatával pedig
döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Csokonai Színházzal, a Körösvidéki
Múzeummal és a Várad Kulturális Folyóirattal konzorciumban - az „Interreg V-A RomániaMagyarország Program” tárgyú pályázati felhívásra.
A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2017. december 20-ai közgyűlésén elfogadott
187/2017. (XII.20.) MÖK határozatával döntött arról, hogy támogatja az Interreg V-A
Románia- Magyarország 2014-2020 Program keretében kiírt pályázati felhívásra a „RomanianHungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” (Román-magyar határon
átnyúló kulturális inkubátor az előadóművészetek számára) című stratégiai projektjavaslat
DMJV Önkormányzata vezető partnerségével történő benyújtását.
Továbbá a 188/2017. (XII.20.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a „Romanian-Hungarian
Cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage” (Román-magyar határon
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átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára) című stratégiai
projektjavaslat DMJV Önkormányzata vezető partnerségével benyújtásra kerüljön.
A 2017-es év folyamán rendszeres időközönként számos megbeszélést tartottunk a projektben
résztvevő partnerekkel, az Önkormányzathoz tartozó Osztályokkal (Polgármesteri
Kabinetiroda, Kulturális Osztály, Vagyonkezelési Osztály, Városépítési Osztály,
Városfejlesztési Főosztály), a Csokonai Színház képviselőivel és a pályázatot író cég
munkatársaival a sikeres munka és pályázati anyag elkészítése érdekében.
Megbeszéléseink időpontjai: 2017. február 17., 2017. március 16., 2017. május 5., 2017. május
18., 2017. június 2., 2017. június 1., 2017. június 19., 2017. szeptember 22., 2017. november
8., 2017. szeptember 8., 2017. november 22. 2017. december 5., 2017. december 6., valamint
2017. december 7.
Az év folyamán számos alkalommal tartottunk egyeztetéseket a Nagyváradi partnereinkkel,
ezáltal segítve a hatékonyabb és gyorsabb együttműködést a közös célok elérésében mindkét
projekt tekintetében.
2018. január 15-én benyújtásra került az Interreg V-A Románia - Magyarország 2014-2020
Program keretében az (IP) 6/c- A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme,
támogatása és fejlesztése” beruházási prioritáshoz tartozó pályázati dokumentumok a
„Romanian- Hungarian Cross-border cultural incubator for performing arts” és „RomanianHungarian Cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage” projekt címmel.

II. Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

Debrecen Megyei Jogú Város tanácsnokaként a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
társadalmi elnöki pozícióját töltöm be. A debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum immár 16
éve szolgálja Debrecen város lakosságát és döntéshozóit, jelentős eredményeket felmutatva. A
KEF szakmai munkáját a jelenleg hatályos „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta
tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentum alapján, valamint a
2014. szeptember 16-án elfogadott „Tegyünk közösen!” Debrecen Megyei Jogú Város átfogó
stratégiája a szenvedélybetegségek megelőzésére és a szenvedélybetegek ellátására 2014-2020
című dokumentumokban foglaltaknak megfelelően végzi.
Célul tűztük ki, hogy erősítsük a szakmai szervezetek, Debrecen város lakossága és Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti párbeszédet a drogprobléma kezeléséről. A KEF
munkacsoportokban dolgozik, melynek tagjai a saját szakterületüket képviselik.
Társadalmi elnökként munkám fontos részét képezi a KEF szakmai képviselete az egyes
társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt. Továbbá munkám során elősegítem
a konszenzust a különböző szakterület képviselői között, az esetlegesen felmerülő problémák
megoldásában aktívan közreműködök. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tanácsnokaként és a KEF társadalmi elnökeként a közös munka eredményességét segítem a
felelős osztályok segítségével.
A KEF pályázati tevékenységét személyes közreműködésemmel segítem, melynek
eredményeként városi, megyei és határon túlra is átnyúló programok megvalósításában vehetek
részt.
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2017. február 23-án a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társadalmi elnökeként részt
vettem a KEF közgyűlésen, melynek helyszíne a Csomópont Irodaház- Ifjúsági Ház Debrecen.
2017. május 5-én a Drogmentes hónap második megbeszélését tartottuk az Ifjúsági Házban.
2017. június 26-án, „Mindennapi függőségeink!” címmel műhelykonferenciát tartottunk az
Ifjúsági Házban.
2017. május 12-13-án a hatodik alkalommal került megrendezésre a Józanság napja a Forrás
Lelki Segítők Egyesülete és a Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum segítségével. A KEF
társadalmi elnökeként engem ért a megtiszteltetés, hogy megnyissam a konferenciát. A program
nagyon fontos számunkra, hiszen ezáltal lehetőségünk nyílik, hogy bepillantást nyerjünk a
szenvedélybetegségektől érintettek, a szakemberek, a hozzátartozók és az érdeklődők, valamint
az öngyógyító csoportok életébe, munkájába.
2017. június 10-én a közreműködésemmel hatodik alkalommal került megrendezésre a körzet
családi napja az Arany János téren. A drogmentes hónap keretén belül a Lelkierő egyesület
vezetőjével és a Forrás Lelki Segítők Egyesülete 2 lakójával beszélgettünk nagyon őszintén a
drogról. A résztvevők szívesen fogadták a fiatalok őszinteségét és nyíltságát. A függőségből a
rendszeres szerhasználattól a családi, baráti szeretetkapcsolatok tudnak megóvni. Erre kívánt
hangsúlyt fektetni a Drogellenes juniális programsorozat.
2017. június 12-től 22-ig „Az élet labirintusa”- interaktív kiállítása 2017. évi Drogellenes
Juniális programsorozat keretében a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a
Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésével került megrendezésre. A
kiállítás megtekintését egy 1 órás interaktív beszélgetés követte tapasztalt szakemberek
vezetésével. A KEF elnökeként felhívtam a résztvevők figyelmét, hogy a Drogellenes Juniális
elnevezésű programsorozat egyik legfontosabb célja, hogy elérje a diákokat.
2017. június 26-án a KEF társadalmi elnökeként, Berényi Andrással a KEF szakmai elnökével
együtt sajtótájékoztatót tartottunk a Drogellenes Juniális program keretein belül zajló
„Mindennapi függőségeink! műhelykonferencia programjairól.

III. További külföldi kiküldetéseim
2017. január 12-én Nagyváradon, Debrecen városát képviselve, a Magyar Kultúra Napja című
sajtótájékoztatón vettem részt Komolay Szabolcs alpolgármester úr delegáltjaként. Debrecen a
tavalyi évben csatlakozott a Magyar Kultúra Ünnepe elnevezésű programsorozathoz. A
programokat beharangozó sajtótájékoztatón felidézték, hogy Nagyvárad és Berettyóújfalu már
16. alkalommal ünnepli együtt e neves napot, melyet annak emlékére tartanak, hogy a kézirat
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
2017. január 22-én a Magyar Kultúra Hete keretében, Dr. Papp László polgármester úr
delegáltjaként vettem részt a Nagyváradon megrendezett programsorozaton. A több napig tartó
programsorozatot Debrecen, Berettyóújfalu, Nagyvárad és Margita közösen ünnepelték.
Debrecen Megyei Jogú Város tanácsnokaként bemutattam a debreceni programokat, köztük az
Interreg V-A Románia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
megvalósítandó Kulturális Inkubátor és Képzési Központ és Értéktár című projekteket.
2017. február 18-án Debrecen város képviseletében, Dr. Papp László polgármester úr
delegáltjaként részt vettem az immár 16. alkalommal megrendezésre került Bihardiószegi
Borversenyen. A rendezvény egyik fő célja, hogy a helyi különleges borok bemutatása mellett,

5

felhívja a figyelmet a bakator nevű borra, mely egy helyi különlegesség, melynek
újrahonosításáért és termeléséért dolgoznak.
2017. március 1-jén az Interreg V-A Románia- Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Programért felelős tanácsnokaként részt vettem a Nagyváradi Metropolisz
Övezet szervezésével megrendezésre került a Bihar és Hajdú-Bihar megyei polgármesterek
találkozóján. A találkozón a Közös Titkárság is részt vett. A rendezvényen bemutattam a
Program keretében megvalósítandó projekteket továbbá több alkalommal hozzászóltam a
találkozó során felmerült nyitott kérdésekhez.
2017. március 10-én Debrecen Megyei Jogú Város tanácsnokaként részt vettem a 2014-2020as programozási periódusban megvalósuló Interreg V-A Románia- Magyarország
Együttműködési Program megbeszélésén, melyen egyeztetést folytatottam Liviu Banu
asszonnyal, a BRECO- romániai Irányító Hatóság vezetőjével. A megbeszélésen egyeztettünk
a pályázat nyitott kérdéseiről, mint például a State Aid (állami támogatás) és a beadható
pályázatok számának kérdéskörében.
2017. november 15-én tanácsnokként partnerségi együttműködési megbeszélést folytattam az
Irányító Hatóság vezetőjével a 2014-2020-as programozási periódusban megvalósuló Interreg
V-A Románia- Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósulandó projektek
kapcsán. Továbbá áttekintettük a megjelent stratégiai- és nyílt projektek kapcsán felmerült
tisztázandó kérdéseket a sikeres együttműködés érdekében.
2017. november 17-én tanácsnokként egyeztetést tartottam Pásztor Sándor Elnök Úrral
Nagyváradon, az Interreg V-A Románia- Magyarország 2014-2020 Program keretében
megvalósítandó projektek kapcsán a partnerségi megállapodás részleteinek tisztázása, továbbá
a projekt beadását érintő nyitott kérdések áttekintése érdekében.
2017. december 20-án tanácsnokként egyeztetést tartottam az Interreg V-A RomániaMagyarország Program keretében megvalósítandó projektek kapcsán a Nagyváradi
partnerekkel. A találkozás alkalmával egyeztettünk a projekt beadását érintő legfontosabb
kérdésekről, többek között „A pályázók előzetes együttműködési megállapodásának”
aláírásáról.

Debrecen, 2018. február 1.
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