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A tárgyalandó témakör tárgya: 
„Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens  (Testvérvárosi program) pályázat 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Európai Bizottság, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen (EACEA) ke-
resztül pályázatot hirdetett, melynek támogatása olyan projektekre irányul, amelyek a testvérvárosok-
ból érkező polgárok számára szerveznek találkozási alkalmat, erősítik együttműködésüket és kulturá-
lis kapcsolataikat. A program célja, a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűsé-
gével kapcsolatos ismereteinek javítása, az európai polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári 
és demokratikus részvétel feltételeinek javítása. 

Támogatott tevékenységek:  

• A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. A „meghívott résztvevők” a 
támogatható partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők. 

• Testvérvárosi találkozók szervezése 

A pályázat keretében elszámolható költségek: 

• a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személyzeti költségek, 

• a rendezvény résztvevőinek utazási és tartózkodási költségei, 

• a rendezvényhez szükséges terembérlet/tolmácsolás/fordítás költségei, 

• a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció/terjesztés költségei, 

• általános koordinációs költségek. 

A támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. A testvér-
városok esetében az átalány kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, tá-
mogatható partnerországokból érkező nemzetközi résztvevők száma alapján kerül meghatározásra. 
(Szlovákia szerepel a támogatható partnerországok listáján.) A pályázat kiírása részben magyarul, 
nagyobb részben angol nyelven érhető el. Benyújtása elektronikus úton, teljes egészében angol nyel-
ven történik.  

A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 1. 

Őrbottyán és a szlovákiai Kalász között létrejött testvér-települési kapcsolat 2016 márciusában ünnepli 
10. évfordulóját. Ennek tiszteletére vagy egy nagyobb volumenű, vagy akár több kisebb rendezvény 
megtartása is lehetőséget nyújthat. A rendezvények száma nincs korlátozva. Támogatható például az 
iskolai osztályok cserekirándulása, hagyományőrző csoportok találkozása, kulturális prog-
ram/programok megtartása stb… 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

 

 

 



 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

A program teljes kerete (2014-2020): 185 millió EUR. 

EU hozzájárulás projektenként (max.): 25 000 EUR, kb. 7.750.000 Ft (310 Ft/EUR). 

Támogatás intenzitása: max. az elszámolható költségek 50%-a. 

Előfinanszírozás: a támogatási összeg 50%-a (a szerződéskötéstől számított 30 napon belül). 

Az rendezvény(ek)re 8.000.000 Ft kerül az önkormányzat által előzetesen betervezésre, melyből 
4.000.000 Ft támogatást nyerhetnénk el a pályázat keretében, tehát 4.000.000 Ft-ot saját forrásból 
kell biztosítani. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének …./2015. (VIII. 26.) számú határozata  az 
„Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens  pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Európai Bizottság által kiírt 
„Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 
4.000.000 Ft támogatási összegre. A költségek 50%-át, 4.000.000 Ft saját forrást, költségvetéséből 
biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és 
határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

Őrbottyán, 2015. augusztus 17. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2015. (VIII. 26.) számú határozata az 
„Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Európai Bizottság által kiírt 
„Európa a polgárokért” program, Europe for Citizens címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 
4.000.000 Ft támogatási összegre. A költségek 50 %-át, 4.000.000 Ft saját forrást, költségvetéséből 
biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és határidőben 
való benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:  önkormányzati iroda 
Határid ő:  2015. szeptember 1. 
 

 

 

 


