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Tárgy: Rendkívüli indítvány a „Debrecen – Európa Kulturális Fővárosa
2023” cím elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtása” tárgyú közgyűlési
előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. február 20-án pályázatot írt ki az Európa
Kulturális Fővárosa cím viselésére. A felhívás célja, hogy a 2023. évre Magyarországról az
Európa Kulturális Fővárosa címre pályázni kívánó városok pályázatokat adjanak be, és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint irányító hatóság, a szakértői testület
közreműködésével lefolytassa ezen városok egyikének a jelölését a címre. A címért folytatott
versenyben a hét kandidáló város közül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által a 325/2017. (XII. 19.) határozattal elfogadott pályázat továbbjutott Győr és
Veszprém mellett. A pályázatot európai intézmények és szervek, valamint az emberi
erőforrások minisztere által delegált szakértői testület értékelte.
A továbbjutott városoknak az értékelést, illetve az ajánlásokat a második forduló során
figyelembe kellett venniük. A pályázat ezen ajánlások figyelembe vételével átdolgozásra került.
Az átdolgozott pályázat beadásának határideje: 2018. november 9.
Tekintettel arra, hogy a pályázati dokumentáció benyújtásához csatolni szükséges a Közgyűlés
határozatát, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a „Debrecen – Európa Kulturális Fővárosa 2023”
cím elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtása” tárgyú közgyűlési előterjesztést rendkívüli
ülésen tárgyalja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése
alapján
a „Debrecen – Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére vonatkozó pályázat
benyújtása” tárgyú közgyűlési előterjesztést rendkívüli ülésen tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2018. november 7.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. február 20-án pályázatot írt ki az Európa
Kulturális Fővárosa cím viselésére. A címet az Európai Parlament és a Tanács „Európa
kulturális fővárosai kezdeményezés 2020-2033 évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról
és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről” szóló 445/2014/EU határozata (a
továbbiakban: határozat) mellékletében található naptárban az adott évhez megjelölt két
tagállamból legfeljebb egy-egy városnak ítélik oda.
A kiírás alapján a 2023. évben az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés megrendezésére
Magyarország mellett az Egyesült Királyság lett volna jogosult. Időközben az Európai
Bizottság döntése alapján 2023-ban nem lehet brit város Európa kulturális fővárosa. Az Európai
Bizottság által a határozat alapján megjelentetett felhívás célja, hogy a 2023. évre
Magyarországról az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázni kívánó városok pályázatokat
adjanak be, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint irányító hatóság, a szakértői testület
közreműködésével lefolytassa ezen városok egyikének a jelölését a címre, amely város
elnyerheti a Melina Mercouri díjat is. A díj összege 1,5 millió euró. A díjazottra az Európai
Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága által létrehozott Monitoring és Tanácsadó
Testület tesz javaslatot a kulturális programok eredményes előkészítésének jutalmaként,
valamint a programsorozat megvalósítására.
A címért folytatott versenyben a hét kandidáló város közül a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által a 325/2017. (XII. 19.) határozattal elfogadott pályázat
továbbjutott Győr és Veszprém mellett. A határozat 6. cikke alapján az európai intézmények és
szervek által delegált 10 fő, valamint az emberi erőforrások minisztere által delegált 2 fő
szakértőből álló testület (a továbbiakban: testület) nyilvánosságra hozta az előválasztás
értékelését.
A továbbjutott városoknak az értékelést, illetve az ajánlásokat a második forduló során
figyelembe kellett venniük. Az átdolgozott pályázat beadásának határideje: 2018. november
9. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázatot angol nyelven kell benyújtani. A
határozati javaslat mellékletét képező pályázat a magyar nyelvre lefordított változat, ezért nem
minden esetben felel meg a magyar nyelv stiláris szabályainak.
A pályázat beadását követően a testület képviselői látogatást tesznek a versenyben lévő
városokban. Az itt szerzett tapasztalatok és benyomások befolyásolják a döntést. Ezt követően
december 13-án, illetve 14-én kerül sor a végleges kiválasztási ülésre. A jelölt városok
küldötteinek 30 perc áll rendelkezésére, hogy bemutassák a pályázatot, majd egy 60 perces
időkeretben a testület kérdéseire adnak választ. A testület sajtótájékoztató keretében hirdeti ki
a végeredményt. Az emberi erőforrások minisztere ez alapján jelöli ki azt a magyarországi
várost, amely 2023-ban viseli a címet, egyben értesíti minderről az Európai Parlamentet, a
Tanácsot, a Bizottságot és a Régiók Bizottságát.
A második fordulóban rendkívül intenzív munka folyt az EKF Debrecen 2023
Programirodában, illetve a Debrecen 2023 Programtestületben egyaránt. Számos várossal
vették fel a kapcsolatot, építettek ki partnerséget: Kolozsvár, Újvidék, Rijeka, Leeuwarden,
Leeds, Galway, Kassa, Nagyvárad. A környező megyeszékhelyek közül fontos megemlíteni
Nyíregyházát, Miskolcot és Egert.
Nemzetközi tanácsadók, nemzetközi workshopok és egyéb hazai és európai fórumokon való
aktív részvétel segítette a további felkészülést. A program társadalmasítása a második
fordulóban is folyamatos volt, de az előzőekhez képest más stratégia és eszközrendszer mentén.
Ennek megfelelően a közösségi fórumokat felváltották azok a tevékenységek, amelyeknek

köszönhetően a pályázat iránt érdeklődők aktívan bekapcsolódhattak annak formálásába. A
D2023 térinstallációk, a workshopok, a Debreceni Egyetem hallgatóinak bevonása, az online
és közösségi média felületek kreatív használata révén széles társadalmi rétegekhez sikerült
eljutni. A fiatal korosztály megszólítása célzott módon, külön közösségi média kampánnyal
történt.
A felmérések az új stratégia sikerességét igazolták. A 2018. február-október közötti időszakban
az online-közösségi felületeken egymillió körüli volt az elérés. A városi aktivitás, városrészi
megmozdulás, szakmai workshopok, szakmai és civil közösségek révén pedig negyedmillió
főhöz jutott el a Debrecen 2023 Európa Kulturális Főváros projekt gondolatisága, tartalma. E
mellett jelentős volt az online cikkek száma, a helyi és országos médiában való megjelenés és
nézettség.
Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. ez időszak alatt 22 önálló rendezvényt
szervezett és közel húsz nemzetközi szakértővel dolgozott együtt. A Debrecen 2023 arculata
egy hazai és egy nemzetközi elismerést is kapott a Highlights of Hungary és a Counter Print
könyvkiadó jóvoltából.
A helyi kulturális intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel, a gazdasági élet
szereplőivel a kapcsolattartás és a szakmai konzultáció is folyamatos volt. Kapacitás bővítés
céljából nemzetközi workshopon vehettek részt a DMK hálózatán belül dolgozók. A
nemzetközi partnerek feltérképezése a pályázat projektjeibe történő bevonása is több rétegben,
a szereplők aktivizálásával történt, így a pályázat projektjei valóban működő európai
kapcsolatok mentén fogalmazódtak meg. A pályázati munka tovább erősítette a Debrecen 2023
projekt legitimációját a lakosság körében és szakmai körökben egyaránt.
A pályázat művészeti koncepcióját a Debrecen 2023 Programtestület alkotta meg, Méhes
Márton főtanácsadóval közösen. Együttműködés alakult ki a Debreceni Egyetemmel a
humánkapacitás bővítés, a monitoring program kidolgozása terén, valamint az egyetem több
program megvalósításában vállalt projektgazda szerepet.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal partnerségben a program szerepet vállal a
társadalmi felzárkóztatás és a vidékfejlesztés területén is.
A kreatív ipar fejlesztésének stratégiája is elkészült. Fiatal designerekből, képzőművészekből
álló csoport alkotta meg a pályázati könyv arculatát. Nemzetközi szakértők bevonásával több
workshop valósult meg a közönség-, a közösségfejlesztés, az urbanisztika, illetve a kreatív ipar
fejlesztésének témájában. Civil szervezetek közreműködésével szakmai műhelyek
foglalkoztak a helyi társadalom aktivitásának és bevonásának kérdéskörével, a táj és a város
kapcsolatával.
Városunk pályázata szorosan kapcsolódik Debrecen hosszú távú fejlesztési
koncepciójához és kulturális stratégiájához a fenntarthatóság, az innováció ösztönzése, a
centrumszerep erősítése és az európai együttműködések bővítése céljából. A pályázat és a
városunk kulturális stratégiája párhuzamosan készült, a fejlesztési célok szinkronba
hozatala tudatos tervezés eredménye. A cím elnyerése felgyorsítaná a tervezett folyamatokat,
fejlesztéseket, növelné Debrecen nemzetközi párbeszédképességét, illetve a város és
intézményeinek brandje európai szinten is láthatóvá válna. A cím pozitív gazdasági hatást
gyakorolhat a kreatív iparra és a turizmusra egyaránt.

A pályázatban 51 megadott kérdésre kell választ adnunk. Szólni kell a pályázat céljáról, a
kulturális stratégia és a pályázat összefüggéseiről, európai dimenzióról, a kulturális és
művészeti tartalomról, a megvalósítási képességről, a társadalmi kapcsolatokról, az irányítás és
menedzsmentről.
A debreceni pályázat angol nyelvű szlogenje: Sharing Horizons. A „sharing” fogalma a
tudásmegosztást, tapasztalatcserét, a közös alkotást, a partnerséget hordozza magában, míg a
„horizon” kifejezés a Hortobágyból kiindulva a végtelen, ámde inspiráló térre, a biodiverzitásra,
a szabadságra, az új távlatok megnyitására, a léptékváltásra utal. A cím tehát metaforikusan a
sokrétű párbeszédet és a város előtt álló új kulturális távlatok szellemiségét tükrözi. A horizont
fogalom 3 dimenzióban: térben, emberi tudatban, időben egyaránt értelmezhető. Ez a három
dimenzió összesen hat kulcsterületet (tér: táj és mobilitás, tudat: elméleti/gyakorlati tudás és
közösségek, idő: múlt és jövő) foglal magában. A pályázat művészeti programjának
keretrendszere az alábbi fogalmak köré szerveződik:
Táj: együttműködések kezdeményezése a jövőben fenntartható programok kidolgozására mind
vidéki, mind városi viszonylatban, amelyek egyben az ember és természet felelősségteljes
kapcsolatát képviselik.
Mobilitás: a tér fogalmának része a távolság és a mozgás. Cél a Debrecen és Európa közötti
távolság csökkentése emberi kapcsolatok, kulturális együttműködések segítségével, új európai
párbeszéd kezdeményezése.
Tudás és szakértelem: Debrecen oktatási központ szerepén keresztül igyekszik feltárni a 21.
századi tudásalapú társadalom kérdéseit, próbálja felderíteni a tradicionális mesterségek és
technológiák modern felhasználási módjait. Fejleszti a kreatív iparágakat és alkotó
mozgalmakat.
A kapacitásbővítési program a tudás és a szakértelem európai partnerekkel való megosztásán
alapul.
Közösségek: a cél erős és megbízható közösségek kiépítése és ezzel egyidejűleg a kulturális és
társadalmi sokszínűség megismerése. A Debrecen 2023 pályázat egy decentrális
közművelődési központhálózat kiépítésével fog foglalkozni, mely lehetőséget biztosít a
helyieknek, hogy megalkothassák saját programjaikat. Emellett a város próbálja megerősíteni
a különböző közösségek közötti kapcsolatot szociokulturális projektek segítségével.
Múlt: Debrecen próbálja a város történetét korszerű szemlélettel vizsgálni, gyakran alkalmazva
önkritikát és átlépve az általános sztereotípiákat. Lehetőséget kíván biztosítani az európai
történelem más szemszögből való megismerésére, mely segíthet az európai polgárok
érzékenyítésében. Ezen felül lehetőséget kínálunk a helyi lakosoknak a saját örökségük
megőrzésére, valamint történeteik elmesélésére.
Jövő: Debrecen esetében ez a tudományos világ feltérképezését, valamint a tudományos
fejlesztések kultúrára és emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásának megismerését jelenti. Több
eszközt foglal magában, melyek elősegítik a közösségek megerősödését és az interaktív
tanulófolyamatok megismerését. A Debrecen 2023 program megpróbál egy egész Európát
felölelő párbeszédet kezdeményezni, melynek központi témája a jövő kulturális, szociális,
gazdasági, városi és politikai problémái.
A pályázat középpontjában nem a kulturális beruházások állnak; szemléletformálásra,
humánkapacitás bővítésre, hálózatépítésre és európai partnerségre, együttműködésre épít.
Közös célunk, hogy Debrecen vonzó, ismert és elismert, szerethető, élhető, a közösségeit
megbecsülő európai várossá, regionális központtá váljon.
A cím elnyerése ehhez a törekvésünkhöz segít hozzá, vagyis kulturális stratégiánknak nem
célja, hanem eszköze a város fejlődése érdekében.

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 7. pontja,
valamint a 2011. évi CXCV. törvény 36.§ (5a) bekezdése alapján, figyelemmel a 29/2016. (II.
25.), valamint a 325/2017. (XII. 19.) határozatokra, valamint az Európai Parlament és a Tanács
445/2014/ EU határozata 9. cikk (1) bekezdésére
1./ a végleges kiválasztási szakaszban való részvétel céljából, mint előzetes kiválasztáson
túljutott pályázó, véglegesített pályázatot nyújt be az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím
elnyerésére a melléklet szerint.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri az EKF Debrecen 2023 Közhasznú
Nonprofit Kft.-t (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13., képviseli: Somogyi-Tóth
Dániel ügyvezető) a véglegesített pályázati dokumentáció benyújtására, valamint felhatalmazza
a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a benyújtásért: az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
az aláírásáért: a polgármester

3./ Ismételten kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat
megvalósításához szükséges saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 20192024. évi költségvetéseiben biztosítja.
4./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a
saját forrás összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-2024. évi
költségvetéseibe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. november 7.
Dr. Papp László
polgármester

