Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére

Előterjesztés pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról az Interreg-IPA Magyarország –
Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 3.2 prioritása keretében (a kultúra,
szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén)

Jánoshalma Városi Önkormányzata képviseltében a polgármester, az alpolgármester és a
hivatal tisztségviselői többkörös egyeztetéseket folytattak a Délvidéki testvértelepüléseink
képviselőivel az esetleges együttműködési szándékról, elképzelésekről, illetve konkrét
projektekről is. A tárgyalások során minden partner egységesen kiállt az mellett, hogy a
korábban megkezdett kulturális együttműködést folytatni kell, amelynek alapját a 2015-ben
lezárt határon átnyúló projekt kell, hogy képezze. Természetesen az abban megcélzott
képzőművészeti együttműködésen felül, más művészeti ágakra való kiterjesztése.
A kulturális együttműködést a művészet egyéb területeivel szeretnénk kiterjeszteni – így a
tánccal, néptánccal, színjátszással, valamint a képzőművészet és népművészet egyéb ágaival.
Az együttműködés magában foglalná a művészeti ismeretek cseréjét és alkalmazását, közös
és külön produkciók létrehozását és azok bemutatását a projektben résztvevő településeken,
illetve a térségben, valamint közös kiadvány, kiadványok szerkesztését, kiadását. A projekt
keretében elkészült produkciók bemutatását kötni fogjuk a partner települések éves
rendezvényeinek időpontjaihoz, ezzel növelve azok színvonalát, valamint a helyi turisztikai
kínálat növekedését.
A tervezés, projekt-előkészítés jelen szakaszában a teljes projektköltség mintegy 223 000
euró. Ebből a jánoshalmi projektrész 73 500, a topolyai 115 000, míg a temerini pedig 34 500
€. Tájékoztatásul, itt jelzem, hogy az önrész mértéke a magyarországi résztvevők számára 5%,
míg a szerbiai résztvevők számára 15%. Ez abból adódik, hogy a Magyar Kormány, a magyar
résztvevők számára, külön megállapodás keretében, hazai támogatásként biztosítja a 10%
különbözetet.
Mit szeretnénk Jánoshalmán megvalósítani a 73 500 € forrásból?
- A településünk kulturális örökség és népi mesterségeinek adatbázisát és egy képes kiadványt,
közösen a projekt partnereivel,
- szakmai találkozókat és műhelyeket,
- művészeti tábort (táborokat),
- ismeretterjesztő programokat,
- színpadi produkciókat a 2018-as Jánoshalmi Napokra, Szüreti Napokra, más nemzeti és városi
ünnepekre, eseményekre
- kiállításokat,
- eszköz beszerzést: a művelődési központba új hang- és fény technikát,

- 60 db konferenciaszék beszerzés a művésztelepre.
Természetesen a fentieken túl a projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező elemek
költségeit is tartalmazza, mint: a projektmenedzsment költségét, adminisztratív költségeket,
közbeszerzési eljárás költségeit, valamint a nyilvánosság elemeinek költségeit.
A Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és azt követően, határozatukban javasolják a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közös pályázatot nyújt be Bácska
Topolya Önkormányzatával és a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor az InterregIPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 3.2 prioritása
keretében (a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén).
A jánoshalmi projektrészhez szükséges önerőt 3500 euró összegben, az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésével és
benyújtásával.
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