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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs
legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében
elengedhetetlenül fontos. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok
állampolgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen
cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a
sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.
A Tempus Közalapítvány által minden évben kiírásra kerül a fentiekben ismertetett
pályázati lehetőség.
A program végrehajtása két ágon és egy horizontális intézkedésen keresztül történik:
1. ág: Európai emlékezés: az európai emlékezéssel, közös történelmünkkel és
értékeinkkel, valamint az Unió céljával kapcsolatos tudatosság növelése.
2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: az uniós szintű
demokratikus szerepvállalás és a polgári részvétel ösztönzése
Ezen ág intézkedései:
- Testvérváros-program
- Városok hálózatai
- Civil társadalmi projektek.
A Testvérvárosi-program intézkedés olyan projektek támogatására irányul, amelyek
testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a
program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré. Elsőbbséget élveznek azok a
projektek, amelyek az intézkedés tekintetében éves szinten meghatározott prioritásokra
irányulnak.
Az intézkedés helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai
menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára, ezáltal arra törekszik, hogy a polgárok
körében előmozdítsa az uniós döntéshozatali folyamatban való részvételt, valamint
lehetőségeket teremtsen az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.
A projektben legalább két támogatható ország (Magyarország – Lajosmizse,
Románia – Magyarremete, Szerbia – Palics) településeinek kell szerepelnie, amelyek közül
legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.
A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. A „meghívott
résztvevők” a támogatható partnerek által delegált nemzetközi résztvevők.

A támogatás összege a meghívott résztvevők létszámától és a rendezvény hosszától
függ. A programban résztvevő valamennyi országra nézve ugyanazok a paraméterek vannak
érvényben.
Résztvevők száma
Költség (Euró)
>175
25.000
161/175
24.000
146/160
22.000
131/145
20.000
116/130
18.000
101/115
16.500
86/100
14.500
71/85
12.000
56/70
10.000
41/55
7.500
25/40
5.000
A projektben elszámolható költségek:
– a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személyzeti költségek;
– a rendezvények résztvevőinek utazási és tartózkodási költségei;
– a rendezvényekhez szükséges terembérlet/tolmácsolás/fordítás költségei;
– a rendezvényekkel kapcsolatos kommunikáció/terjesztés költségei;
– a több szervezet részvétele miatti általános koordinációs költségek.
A pályázat elkészítésére 4 árajánlat került bekérésre. Az egyik a HBF Hungaricum
Kft. ajánlata, mely az előterjesztés 1. mellékletét képzi. Az Jótanácsadó Kft. az előterjesztés
2 mellékletében található árajánlatot adta. A harmadik ajánlat a Mentor Iroda Kft.-től
érkezett, mely az előterjesztés 3. mellékletét képzi. A negyedik ajánlat a GoodWill
Consulting Kft ajánlata, mely az előterjesztés 4. mellékletét képezi.

Az ajánlatot benyújtó cégek
megnevezése
HBF Hungaricum Kft.
Jótanácsadó Kft.
Mentor Iroda Kft

A pályázatírás költsége

Összesen

150.000.- Ft + Áfa
250.000.- Ft + Áfa
300.000.- Ft + Áfa

GoodWill Consulting Kft

100.000.- Ft + Áfa+ 7 % sikerdíj

190.500.- Ft
317.500.- Ft
381.000.- Ft
127.000.- Ft
14.500.- Euró
támogatás esetén 300.Ft-os árfolyammal
számítva 304.500.- Ft

A pályázat során megvalósítandó rendezvény fő elemei:

2015. augusztus 20.
Megnevezés
Szent István Napi ünnepi megemlékezés a magyarság
identitásának jegyében
A Találkozó megnyitója és a kapcsolódó fogadás
Települési Értékekből összeállított kiállítás megnyitója
2015. augusztus 21.
Megnevezés
Konferencia
Téma: helyi, megyei, magyar értékek, hungarikumok,
nemzetközi értékek
Sport rendezvények (focikupa)
Kulturális műhelymunka (egymás kultúrájának megismerése)
2015. augusztus 22.
Megnevezés
Kulturális műhelymunka (egymás kultúrájának megismerése)
Nemzetközi Főzőnap – Résztvevő települések nemzeti
érteleivel kapcsolatos főzőverseny
Konferencia
Téma: Európai Uniós települési fejlesztési lehetőségek, jó
gyakorlatok bemutatása
2015. augusztus 23.
Megnevezés
Záró reggeli
A pályázattal kapcsolatban az önkormányzatot terhelő kiadás a pályázatírás költsége.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:

Határozat-tervezet
... /2015.(...) ÖH
Európa a polgárokért testvérvárosi
találkozók programra pályázat előkészítése
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be az Európa a polgárokért 2014-2020 testvérvárosi találkozók programjára.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megírására a
……………… céget bízza meg.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2.) pontban kiválasztott céggel kösse meg a megbízási szerződést.

4.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázathoz szükséges egyeztetések lefolytatására és a szükséges
dokumentumok bekérése, aláírására, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a
támogatási szerződés megkötésére.
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges
……………. forint pályázatírási költséget a Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben
szerepelő általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. február 19.
Lajosmizse, 2015. február 11.
Basky András s.k.
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

Előterjesztés 2. melléklete

Előterjesztés 3. melléklete

Előterjesztés 4. melléklete

