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E LŐTE RJES ZTÉ S
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. szeptember 21-ei ülésére
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy:

A TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű
pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás
aláírásának jóváhagyása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Csöngető Petra pályázat előkészítő
Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Ellenőrizte:
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország kiemelt nemzeti érdeke az uniós programozási időszak forrásainak
hatékonyabb felhasználása, különös figyelemmel arra, hogy a Kohéziós Alap támogatásai a
lezárást követően nem állnak majd rendelkezésre, a fejlesztések a jövőben hazai forrásokból
történhetnek. Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Várpalota érdekeivel is, tekintettel arra,
hogy a korlátozottan rendelkezésre álló helyi önkormányzati bevételek mellett fontos a
pályázati forráskeresés.
A 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak Széchenyi 2020 fejlesztési
program keretei között meghirdetett Veszprém Megyei Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programon belül került meghirdetésre a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás
erősítése” elnevezésű pályázati felhívás.
A felhívás indokoltsága és célja:
A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését
jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására
az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.
Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást
erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb
infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő
tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az
önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve
megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a
településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.
A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az
együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást
hoznak a település, települési közösségek életében.
Fenti felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag
konzorciumi formában van lehetőség.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Támogatási összeg: minimum 15 millió – maximum 100 millió Ft.
Várpalota Város Önkormányzata a TOP-5.3.1-16 számú pályázatot – a felhívásban szereplő
elvárásnak megfelelően – konzorciumban kívánja megvalósítani az alábbi tagok részvételével:
1. Várpalota Város Önkormányzata – konzorciumvezető
2. THURY-VÁR Nonprofit Kft.– konzorciumi tag

A pályázati anyag kötelező eleme a megvalósításban részt vevő partnerek által aláírt
konzorciumi együttműködési megállapodás, amelynek tervezetét jelen előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a pályázatok benyújtásának érdekében a
konzorciumi megállapodások aláírására!
Várpalota, 2017. szeptember 14.

Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-ei ülésén a
következő határozatot hozta:

………/2017. (IX. 21.) képviselő-testületi határozat:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a TOP-5.3.116 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázati felhívásra
támogatási igényt kíván benyújtani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a THURY-VÁR Nonprofit Kft.-vel az
előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodást írja alá.

Határidő:
azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő

V á r p a l o t a , 2017. szeptember 21.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

