DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
167/2018. (IX. 27.) határozata *
„Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program pályázati
felhívásra” tárgyú 307/2017. (XII. 14.) határozat módosításáról
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontja, és
107. §-a alapján, figyelemmel a 307/2017. (XII. 14.), valamint a 146/2018. (VIII. 30.) határozatra
1./ Módosítja a „Pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia-Magyarország Program pályázati
felhívásra” tárgyú 307/2017. (XII. 14.) határozat 4-5. és 7. pontját az alábbiak szerint:
a) A határozat 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:
„4./ A projekt adatai:
a) a projekt címe: „Romanian-Hungarian Cross-Border Education Centre of Cultural and
Historical Heritage”, (Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a
kulturális és történelmi örökség számára) rövidnév: EduCultCentre
b) a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: KÉPZÉSI KÖZPONT ÉS ÉRTÉKTÁR;
c) a projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8439/2/B/22 hrsz-ú albetét;
d) a felhívás megnevezése: Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program;
e) a konzorcium magyar partnereinek összköltségvetése: nettó 6.488.650,00 €, ebből:
ea) az Önkormányzat összköltségvetése: nettó 5.919.800,00 €, melyből a tervezett önerő
nettó 295.990,00 €– az alábbiak szerint:
 a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 36.000,00 €, melyből az önerő nettó
1.800,36 €, 30.600,00 € ERFA, 3.599,64 € állami költségvetési társfinanszírozás
mellett.


a Full Application szakaszra eső önerő nettó 294.189,64 €;

eb) a Csokonai Színház összköltségvetése: nettó 568.850,00 €, melyből a tervezett önerő
nettó 28.442,50 € - az alábbiak szerint:
 a Concept Note szakasz összköltségvetése nettó 9.300,00 €, melyből az önerő nettó
465,09 €, 7.905,00 € ERFA, 929,91 € állami költségvetési társfinanszírozás mellett.


a Full Application szakaszra eső önerő nettó 27.977,41 €;

f) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%;
g) az igényelt magyar partneri támogatás összege: nettó 6.488.650,00 €.”
b) A határozat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép:
„5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén saját
forrást, legfeljebb a 4./ pont ea) alpontjában meghatározott összeg 5 %-át, azaz nettó
295.990,00 €-t, ezen belül a Concept Note szakaszra 1.800,36 €-t Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetései terhére biztosítja.”
*

A Közgyűlés a határozatot a 2018. szeptember 27-ei ülésén fogadta el.

c) A határozat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép:
„7./ Felkéri a Csokonai Színház igazgatóját, hogy a 4./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén
a saját forrást, legfeljebb a 4./ pont eb) alpontjában meghatározott összeg 5 %-át, azaz nettó
28.442,50 €-t, ezen belül a Concept Note szakaszra 465,09 €-t a Csokonai Színház 2019., 2020.,
2021., 2022. évi költségvetéseibe tervezzen be.
Határidő: 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Felelős: Csokonai Színház igazgatója”
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a Csokonai Színház igazgatóját tájékoztassa
b) a Támogatási Szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat határidőben készítse el, és
nyújtsa be,
és felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződések, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a tájékoztatásért, a Támogatási Szerződések és a kapcsolódó jognyilatkozatok és
dokumentumok aláírásáért, elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

