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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Békés Város Önkormányzata 2015. szeptember 1-jei határidővel két pályázatot nyújtott be az 
EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) brüsszeli ügynökségéhez az Európa 
a Polgárokért program Polgárok Találkozása alprogramon belül.  

A nagyobb volumenű 569609-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-NT  azonosító számú pályázat 
városok hálózatára terjed ki, erre 135.000 EURO vissza nem térítendő támogatást igényelt Békés 
Város Önkormányzata egy olyan konferencia sorozatra, amely az európai polgári kezdeményezés 
folyamatát szimulálja a részt vevő 8 országból mintegy 10 szervezetnek az európai demokrácia 
mentén.  

A kisebb volumenű 569655-CITIZ-1-2015-HU-CITIZ-TT  azonosító számú pályázatra, 
Békés testvérvárosainak találkozójára 14.500 EURO vissza nem térítendő támogatást igényelt Békés 
Város Önkormányzata Helyi Értékek – Testvérvárosi Találkozó és Konferencia címmel. A projektben 
Myszków, Gyergyószentmiklós, Magyarittabé testvérvárosokból és Koprivnice (Csehország) 
településről 20-20 fő hátrányos helyzetű gyermek kísérővel, szakértők és önkormányzati képviselők 
vesznek részt helyi értékeiket bemutató konferencián, közben kulturális eseményekkel gazdagítjuk 
programjukat a XVIII. Madzagfalvi Napok részelemeként 2016. augusztus 31-szeptember 6. között.     

Mindkét pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, önerőt nem igényelnek. Az 1. melléklet 
szemlélteti a pályázatok tartalmát és célját.   

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EACEA brüsszeli ügynökségéhez 2015. 
szeptember 1-jén benyújtott 569609-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-NT és 569655-CITIZ-1-2015-
HU-CITIZ-TT azonosító számú pályázatokat jóváhagyja.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester  
 

Békés, 2015. szeptember 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyző 



1 
 

1. melléklet 

EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) – Polgárok Találkozója program keretében  

2015. szeptember 1-i határidővel benyújtott pályázatok 

 

Projekt 

azonosító száma 

569609-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-NT 569655-CITIZ-1-2015-HU-CITIZ-TT 

Benyújtás dátuma 2015.09.01. 2015.09.01. 

Igényelt összeg 135 000 EURO 14 500 EURO 

Projekt címe EDGE ALONG – Közösségek hálózata, az európai polgári 
kezdeményezés elemzése az európai demokrácia mentén 

Helyi Értékek – Testvérvárosi Találkozó és Konferencia  

Projekt intenzitása 100% - önerőt nem igényel 100% - önerőt nem igényel  

Részt vevő partnerek - MUNICIPIUL GHEORGHENI (Románia) 
- GMINA BOJANÓW (Lengyelország) 
- Association of Large Families MÁNCSE (Szlovákia) 
- Red Cross Slatina (Horvátország) 
- Association of Large Families Banja Luka (Bosznia és 

Hercegovina) 
- Magyar - Finn Baráti Kör (Finnország) 
- PROSPERO (Szerbia) 
- Pro Communitas (Szerbia) 
- Békéscsabai Magyar-Finn Baráti Kör (Magyarország) 

 

- MUNICIPIUL GHEORGHENI (Románia) 
- Mesto Koprivnice (Csehország) 
- Myszków Commune (Lengyelország) 
- Mesna Zajednica Novi Ittebej (Szerbia) 

 
 

Projekt rövid leírása A résztvevő partnerek számára konferencia sorozaton keresztül 
szimulálják az európai polgári kezdeményezés folyamatát, ezáltal 
az európai demokrácia aktív részesévé teszik a szereplőket. 5 
tematikus workshop kerül megrendezésre az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban 5 helyszínen, 5 témában. 
 
Témák: 

1. horizontális kérdések  
2. regisztráció az Európai Bizottságnál 
3. online gyűjtés és tagállami igazolás,  
4. a szervezők által támogató nyilatkozatok gyűjtése 

A XVII. Madzagfalvi Napokon megkezdett testvérvárosi 
bemutatkozások (kiállítások, prezentációk) folytatásaként 
európai polgárok találkozója és konferencia megszervezése és 
lebonyolítása 2016. aug. 31-szept. 6. között Békésen, amely a 
helyi értékekre épül. 
 

- részt vevő településenként 20 fő hátrányos helyzetű 
gyermek 3 fő kísérővel, 4 fő szakértő (helyi értékek) és 3 
fő önkormányzati képviselő 

- konferencia megszervezése és lebonyolítása a részt vevő 
települések helyi értékeinek és sajátosságainak 
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5. az európai polgári kezdeményezés sikeres benyújtása, 
meghallghatás az Európai Parlamentben és az Európai 
Bizottság válasza 

 
Helyszínek:  
1. Nyitó konferencia - Békés (HU) 2016. március 
2. Tavaszi konferencia - Mol (SRB) 2016. május 
3. Őszi konferencia - Bojanow (PL) 2016. szeptember  
4. Téli konferencia - Gyergyószentmiklós (RO) 2016. november 
5. Záró konferencia - Békés (HU) 2017. március  
 
Mindemellett kulturális eseményekkel teszik színesebbé a 
programokat.   
 

bemutatásával 

- gyermekeknek kulturális programok biztosítása és a helyi 
értékek megismertetése 

 
A XVIII. Madzagfalvi Napok programjainak sorába beépítve a 
konferencia és a találkozó végén aláírásra kerül a Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola, a Belencéres Néptáncegyüttes és 
Myszków (Lengyelország) testvérváros általános iskolája és 
néptáncegyüttese között 2015. július óta előkészítés alatt álló 
együttműködési megállapodás.  

Eredmény várható 

időpontja 

2015. december  2015. december 

Pályázatot megíró 

cég neve 

Expert Solutions International (21235 Temerin, Moše Pijade 19) 
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