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„Testvér-települési programok és

30 együttműködések” című pályázat
benyújtása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kenyeres-Zsebies Emőke
önkormányzati tanácsadó

Tisztelt Képviselö-testület!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA
törvény végrehajtásáról szóló 367/20 10. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot
hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2018. évi „Nemzetpolitikai célú
támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának,
Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása,
magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési
együttműködések erősítése útjái.

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és
együttműködések támogatása. Ezen belül:

• meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria
önkormányzatai között,

• a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
• a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez

kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
• a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének

támogatása. a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző
tevékenységek megvalósítása
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Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. A teljes
támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és
minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt. A
támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási
kötelezettséggel. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség
100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei;

Megvalósítási időszak: 2018. január 1.— 2018. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

Benyújtási határidő: 2017. december 15. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, Újonnan létesítendő
testvér-települési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi
képviselőtestületi döntés feltöltése szükséges kiegészítve a határon túli
település/települések testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó
szándéknyilatkozatával.

Javaslom, hogy a Gyergyószentmiklósi testvér-települési kapcsolatok ápolására nyújtsunk be
pályázatot 2.000.000 forint összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy a pályázati lehetőséget megvitatni, majd az alábbi
határozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
PROGRAMOK ES EGYUTTMUKÖDESEK” címmel pályázatot nyújt be. Megpályázott
támogatás 2.000.000 Ft, 100%-os vissza nem térítendő támogatás, önrész, saját forrás
biztosítása nem szükséges. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatokat
megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Át.
Békés, 2017. november 28. U_’

Izó Gábo
- polgármster

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi elleniező)


