Képviselő-testületi előterjesztés
„A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának
jóváhagyása” tárgyban
Az alábbiakban részletezett pályázati felhívásra kívánunk támogatási kérelmet benyújtani a
TOP keretein belül:
A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázat (TOP-5.3.1-16)
A pályázat keretei között megvalósítható legfontosabb tevékenységek a következők:
 A közösségek részvételével megvalósuló közösségépítő projektötletek felmérése és
tervezése.
 A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.
 A helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködését
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok,
folyamatok megvalósítása:
o közösségi akciók, tevékenységek, események,
o programok, folyamatok, helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő
fórumainak fejlesztése,
o részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévő fórumainak fejlesztése.
 A társadalom- és gazdaságfejlesztés tekintetében meghatározó dokumentumok közül a
helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok részvételi fórumok keretei
között való áttekintése és amennyiben releváns, megújítása, új dokumentum létrehozása.
 A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása –
infrastruktúra-fejlesztés nélkül.
 A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: képzések,
tanulmányutak szervezése.
A megvalósítható tevékenységek részleteit a felhívás mindenkor aktuális változata
tartalmazza, amely a https://www.palyazat.gov.hu oldalon érhető el.
Támogatási kérelmek benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A
konzorciumi megállapodások felhívásokban megjelent sablonjait jelen előterjesztés melléklete
tartalmazza.

A konzorciumi partnerek száma nem korlátozott, azonban egy pályázat keretében csak olyan
települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyekkel egymással szomszédosak vagy közös
önkormányzati hivatalt működtetnek. Egy települési önkormányzat egy támogatási
kérelemben vehet részt. A megvalósításba bevont lakosok száma összesen maximum 15 000
fő. A támogatás maximális összege 50 millió Ft, mely 100 %-os támogatási intenzitású.
A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 29.
A felhívásra konzorciumot kívánunk létrehozni, a konzorciumban a következő települések –
vagy ezen települések részvételével működő szervezetek – együttműködését kívánjuk
megvalósítani: Hajós, Jánoshalma, Kéleshalom, Borota.
A konzorciumvezetői feladatokat Hajós Város Önkormányzata látja el.
A pályázati felhívások keretei között az egyes településeken megvalósuló konkrét
tevékenységek köre, és az azokra vonatkozó konkrét költségvetés a támogatási kérelmek
elkészítése során véglegesedik. A pályázatok tekintetében az alábbi peremfeltételek
figyelembe vételével kezdődik meg az előkészítő munka:
 Az egységes szakmai tartalom kialakításának támogatása, a felhívás által a támogatási
kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítése, valamint a támogatási
kérelem elkészítésének támogatása tekintetében egy szolgáltató kerül kiválasztásra,
amelyet a konzorciumvezető Önkormányzat szerez be, így ezen projekt-előkészítési
tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások költségeit a konzorciumvezető költségvetése
tartalmazza majd;
 A költséghatékonyság érdekében a kialakításra kerülő projektben tervezett tevékenységek
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítására egy szolgáltató kerül
kiválasztásra,
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közbeszerzéshez szükséges igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzési szakértő és
közbeszerzési eljárás díjai) költségeit a konzorciumvezető költségvetése tartalmazza majd;
 A pályázat nyertessége esetén, a zökkenőmentes projektmegvalósítás koordinációja
érdekében a projektmenedzsment feladatok ellátására a konzorciumvezető Önkormányzat
az általa tervezett projektelemek összköltségének 2,5%-áig tervezhet költségeket.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
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identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az
ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú
előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatokat, azok benyújtásával
egyetért.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Czeller

Zoltán polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye,
és a pályázatok benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodásokat aláírja.
Határidő: a pályázatok benyújtása, 2017. szeptember 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

