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Tisztelt Közgyűlés!
Az Urban Innovative Actions (a továbbiakban: „UIA”) 2019. január 31-ei benyújtási határidővel
megjelentette 4. pályázati felhívását. „UIA” nevű kezdeményezést az Európai Bizottság 2014-ben
indította el, célja, hogy olyan új megoldásokat azonosítson és teszteljen, amelyek foglalkoznak a
fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak és uniós szinten is jelentőséggel
bírnak.
A Pályázati felhívás részletei:
- A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 31., 14:00 óra (közép-európai idő);
- Elnyerhető támogatási összeg: maximum 5 millió EUR, ERFA finanszírozás, támogatás intenzitása:
80%;
- Megvalósítás ideje: 3 év;
- Támogatói döntés és projektkezdés várható időpontja: 2019. szeptember;
- Pályázók köre (vezető partner és megvalósításban résztvevő partnerek): a vezető partner az
önkormányzat, aki a pályázat benyújtásáért felel. A megvalósításban résztvevő partnerek, akik a
városon belüli partnerséget alkotják: önkormányzatok teljes vagy részleges tulajdonában lévő
ügynökségek, vállalatok; helyi szervezetek, egyetemek, vállalkozások, civil szervezetek lehetnek,
melyek közvetlen projektfeladatokat látnak el, költségvetéssel rendelkeznek;
- Támogató partnerek: az előkészítés és a megvalósítás során szakértői munkával segítik a
partnerséget, költségvetéssel nem rendelkeznek.
A felhívás „Digital Transition” (digitális átállás) tématerületéhez kapcsolódva Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. január 31-i beadási határidővel
„DIGITAL INNOVATION FOR INTEGRATED WELL-BEING SERVICES in Debrecen”
(magyarul: Digitális innováció Debrecenben az integrált jólléti szolgáltatások számára) projektcímmel
„WeBplat” rövidnévvel támogatási kérelmet szándékozik benyújtani.
A projekt fő célkitűzése: A város népességvonzó és megtartó képességnek erősítése a foglalkoztatáson
túlmutató, de azt nagyban támogató well-being (jólléti) szolgáltatások (itt intellektuális és fizikai wellbeing értelemben, sport és kulturális köz- és üzleti szolgáltatásokat beleértve) szélesebb körű elérhetővé
tételével, az érintett szervezetek és szolgáltatók, valamint közösségek együttműködésének
ösztönzésével és egy mindezeket kiszolgáló, digitális támogató rendszer kiépítésével.
A projekt specifikus célja: Minőségi jólléti szolgáltatások biztosítása, amelyben a digitalizáció
lehetőséget nyújt az intézményesült (intézményi keretek között szervezett) és önszerveződésen alapuló
tevékenységek egymást támogató integrált szervezésére.
A projekt innovatív jellege:
A well-being terület (városi) rendszer szintű, integrált szemléletű kezelését és ennek a digitális alapra
helyezését az alábbi tevékenységekkel érhetjük el:
- A sport és a kultúra szolgáltatáscsoport integrációjának erősítése, a köz- és magánszféra
működésének összehangolása, a Well-being Service Collaboration (jólléti szolgáltatási
együttműködés kiépítése).
- A sport és a kultúra területén elérhető intézményi és magán szolgáltatói adatok integrálása a Wellbeing Data Platform-ban (adatplatformban).
- Adatalapú Business Model (üzleti modell) kialakítása.
- Bottom-up alapú applikációk (alulról felfelé jövő kezdeményezések befogadására képes)
fejlesztése és alkalmazása három célcsoportra (önkormányzat, szolgáltatók, és felhasználók).
A projekt innovatív jellegét tovább erősítik a városi szereplők (civil szervezetek, vállalkozások) által
generált bottom-up kezdeményezések beépülése a fejlesztésbe, a civil szervezeteket képviselő

ernyőszervezet partnerként való megjelenése, valamint a vállalkozások közreműködése az applikációk
fejlesztésében.
A Projekt tervezett tartalma:
1. A well-being témához kapcsolódó városi kínálat és kereslet, valamint azok iránti igények felmérése,
rendszerezése, értékelése (utóbbi, partnerségen alapuló újszerű digitális eszközökkel).
2. A szolgáltatások együttműködésére és technológiai innovációra alapozva egy komplex well-being
tematikájú adatkezelő és adatplatform létrehozása, aminek biztosított a moduláris
kiterjeszthetősége, egyéb városi szolgáltatás csoportokra.
3. A platformra építve digitális alkalmazások létrehozása, amely a debreceni lakosok, vállalkozások
és közintézmények számára, az integrált rendszerben játszott szerepük, tevékenységük, és igényeik
alapján teszi elérhetővé és alakíthatóvá a well-being szolgáltatások egyes jellemzőit (célcsoport,
téma, időzítés, helyszín és ezek kombinációi).
DMJV Önkormányzatának szerepe:
- partnerként kollaboratív részvétel a WB Service Collaboration és a Data Platform létrehozásában,
működtetésében, érdekképviselet és visszajelzések becsatornázása a fejlesztésekbe;
- a kulturális és sport szakpolitikák integrációjának elősegítése, a szakpolitikai beágyazottság
erősítése;
- az önkormányzati sport és kulturális intézmények Data Platformba becsatornázott működési adatai
alapján készülő, döntéshozatalt segítő alkalmazás tesztelése;
- beszerzések: a Data Platform működési feltételét biztosító szerver beszerzése és installációja;
- a köztéri info-terminálok beszerzése és installálása (működtetése nem);
- továbbá részt vesz az adat menedzsmentre vonatkozó kapacitásfejlesztésben is, ami tréningek
formájában segíti az adatgeneráló és kezelő kapacitások fejlesztését.
A Projektben részvételre felkért városi szereplők:
Szerep
Főpályázó
Projektmenedzsment, koordináció
IT fejlesztő (üzleti)
IT fejlesztő (köz)
Tudásátadó partner – együttműködés
szervezetfejlesztés
Well-being szolgáltató – köz, kulturális + IT
Well-being szolgáltató – üzleti, kulturális
Well-being szolgáltató – köz, sport

Szervezet
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
EDC Debrecen Nonprofit Kft.
e-KÖZIG Zrt.
DV Info Kft.
és Debreceni Egyetem

Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit
Kft.
Well-being szolgáltató – üzleti, sport
DVSE Kft.
Ernyőszervezet – (Egyéb kapcsolódó partnerként Civilek a Fiatalokért Egyesület
civil ernyőszervezet)
A projekt költségvetése:
Teljes WeBplat költségvetése: bruttó 2,9 millió EUR, amelyből
- DMJV Önkormányzata költségvetése: bruttó 787.372 EUR, amelynek a 20%-a önerőként
biztosítandó.
- Méliusz Juhász Péter Könyvtár költségvetése: bruttó 348.174 EUR, amelynek a 20%-a önerőként
biztosítandó.
A Projekt során elszámolható költségek: a személyi jellegű költségek, külső szakértők és szolgáltatások
költségei, eszközök, valamint infrastrukturális jellegű költségek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontja,
valamint 107. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján,
1./ úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be az „Urban Innovative Actions Program” 4. pályázati
felhívására az alábbiak szerint:
a) a projekt címe: „DIGITAL INNOVATION FOR INTEGRATED WELL-BEING SERVICES in
Debrecen”, rövidnév: WeBplat
b) a projekt megvalósításának helyszíne: Debrecen;
c) a felhívás megnevezése Urban Innovative Actions Program;
d) a projekt összköltségvetése: bruttó 2,9 millió EUR,
da) melyből az Önkormányzat költségvetése: bruttó 787.372 EUR
db) Méliusz Juhász Péter Könyvtár költségvetése: bruttó 348.174 EUR
e) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:100%.

2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint
a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a felhívásban megjelöltek szerint
a támogatási kérelem elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester

3./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel nyertes pályázat esetén partnerségi megállapodást köt
az EDC Debrecen Nonprofit Kft-vel, az e.KÖZIG Zrt-vel, a DV Info Kft-vel, a Debreceni
Egyetemmel, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú
Kft-vel, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a DVSE Kft-vel, valamint a
Civilek a Fiatalokért Egyesülettel a támogatásban részesített projekt megvalósítására.
4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a 3./ pontban meghatározott partnerségi
megállapodás előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a partnerségi megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:
vezetője

a felhívásban megjelöltek szerint
a partnerségi megállapodás elkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda
az aláírásért: a polgármester

5./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban megjelölt támogatás elnyerése esetén saját
forrást, legfeljebb az 1./ pont da) alpontjában meghatározott összeg 20 %-át Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetései terhére biztosítja.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 5./ pontban meghatározott saját forrást

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetéseibe
tervezze be.
Határidő:
Felelős:

2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Gazdálkodási Főosztály vezetője

7./ Felkéri a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját, hogy az 1./ pontban megjelölt támogatás
elnyerése esetén a saját forrást, legfeljebb az 1./ pont db) alpontjában meghatározott összeg 20 %-át a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetéseibe tervezze be.
Határidő: 2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetések tervezése
Felelős:
Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója
A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2019. január 16.

Dr. Papp László
polgármester

