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Egyéb előterjesztés 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békési Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani a Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 kiírásra. Jelen pályázati 

felhívás keretében főként nagyobb léptékű infrastrukturális projektek nyerhetnek támogatást, 

így a határon átnyúló közlekedés fejlesztése mellett lehetőség van kommunikációs, 

természetvédelemi, valamint az üzleti és turisztikai együttműködést elősegítő projektekkel is 

pályázni. Támogatható továbbá a közös kutatási, egészségügyi és veszélyelhárítási 

infrastruktúra kialakítása is. A jogosult pályázók köre azokat a közcélú tevékenységet folytató 

non-profit szervezeteket öleli fel (állami intézmények, helyi közigazgatási szervezetek, civil 

szervezetek, kereskedelmi kamarák, stb.), amelyek a határtérségben tevékenykednek (magyar 

részről: Szabolcs–Szatmár–Bereg, Hajdú–Bihar, Békés és Csongrád, román oldalról pedig: 

Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyék) és a határ túloldalán levő szervezetekkel együtt egy 

közös, határon átnyúló jelentőségű projektet kívánnak megvalósítani. A pályázati felhívás 

keretében 51 398 714 euró vissza nem térítendő közösségi forrás áll rendelkezésre. A 

projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és Románia 

társfinanszírozásával valósulhatnak meg. 
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 A támogatás nem visszatérítendő támogatás, a megítélt támogatás a magyar pályázók 

esetében a teljes jogosult projekt-költségvetés 95 %-a. 

A pályázat célja a meglévő kistérségi hálózat bővítése. Amennyiben sikeres lesz a 

pályázat a meglévő rendszerünk is jobban kihasználhatóvá válik, több bevételt hozhat a 

kistérségnek. A pályázatot Románia–Magyarország együttműködésben lehet benyújtani, 

határon átnyúló projekt generálásával. A bővítést Békéstől északi irányban Komádi, 

Nagyvárad irányban tervezzük, ezen a területen mutatkozik érdeklődés a szolgáltatások iránt. 

A benyújtás határideje 2012. január 31. 

 A pályázat elszámolható előkészítési költsége 4.000.000,- Ft + ÁFA, melyből 

önkormányzatunkra 2.560.000,- Ft + ÁFA esik. 

A pályázatok benyújtása 2011. november 14–2012. január 9. között lehetséges. A 

támogatás utófinanszírozott, vagyis a részszámlák összegét meg kell előlegezni az 

önkormányzatoknak. A várhatóan 4.000.000 EUR összköltségű beruházás 

finanszírozására a 2012. januári testületi ülésre előterjesztés fog készülni. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Békési 

Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 kiírás 1. prioritási tengely 1.2 
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beavatkozási terület 1.2.1 tevékenységi területre. A pályázat előkészítési költségeire 

2.560.000,- Ft + ÁFA összeget – mint a Békési Kistérségi Társulás költségvetésébe 

történő többlet tagdíj befizetést – Békés Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25) önkormányzati rendelete 6. melléklet A/1. során, a 

„Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)” terhére biztosítja . 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. november 25. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 

 


