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2. számú előterjesztés 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. július 23-i ülésére 

Az Európai Bizottság által az „Európa a Polgárokért” Program keretében Városok hálózatai 

altémában kiírt pályázat benyújtásáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Európai Bizottság által kiírt „Európa a Polgárokért” elnevezésű program keretén belül 

Marcali Város Önkormányzata Városok hálózatai altémában nyújthat be pályázatot.  

 

A pályázat keretén belül lehetőség nyílik Marcali, más települések és térségek, illetve helyi és 

partnertelepülések civil szervezeteinek hosszú távú, hálózatot képező együttműködésére. A 

közös érdekű témákban kialakuló, települések közötti hálózatok eszközként hasznosíthatóak a 

továbbiakban a bevált gyakorlatok cseréjére is. Marcali Város Önkormányzatának tematikus 

együttműködési projektje a vidékfejlesztés, településfejlesztés témáját ölelné fel, fókuszálna a 

partnerek abszorpciós képességére. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogathatósági időszaka, amely alatt a 

tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük: 2016. január 1. – 2016. június 30. 

A projekt maximális időtartama: 24 hónap. 

 

A maximális támogatási összeg projektenként: 150.000 euró, melyet el kívánunk érni. Az 

összeget ún. átalányalapú finanszírozás rendszer alapján, sávos módszerrel (a résztvevők 

száma, a résztvevő országok száma, valamint a lebonyolított rendezvények száma alapján) 

számolják ki.  

A támogatás módja: utófinanszírozás, azonban a Városok hálózatai projektek esetén 

előfinanszírozás igénybe vehető a támogatás teljes összegének 50%-ig. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, támogassa a pályázat benyújtását. 
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Bizottság által az „Európa a 

Polgárokért” program keretében Városok hálózata témában kiírt pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a pályázat benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Marcali 

Város Önkormányzatának polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2015. július 15. 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 


