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Tárgy:  Döntés „Európa a polgárokért” program keretében az „Európai emlékezés” 
megnevezésű pályázat benyújtásáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 Az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága megbízásából az Oktatási, 
Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség az „Európa a polgárokért” program keretében 
meghirdette 2017. március 1-i határidővel az „Európai emlékezés” című pályázati kiírást. A 
pályázat az európai emlékezéssel, közös történelmünkkel és értékeinkkel, valamint az Unió 
céljával kapcsolatos tudatosság növelését kívánja elősegíteni. A pályázat útján igényelhető 
támogatás legfeljebb 100.000 euró - 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás - 
amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában 
történhet 40% erejéig, a fennmaradó 60%-ot a beszámoló elfogadása után kapja meg a pályázó. 
  
Az „Európai emlékezés” projektek egyedi kritériumai 
  
A. A pályázó és a partnerek 

  
1. A szervezet típusa: Helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a 

civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, az ifjúsági, oktatási és kutatási 
szervezeteket és a testvérvárosi szövetségeket. 

2. A partnerek száma: A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. A 
transznacionális projektek elsőbbséget élveznek. 

 
B. A projektek jellege és nagysága 

 
1. Költségvetés: Maximális támogatási összeg projektenként 100 000 EUR, amely minden olyan 

költségre fordítható, amely a projekt megvalósításához köthető (személyi és dologi jellegű – 
eszközök, utazás, beruházás, stb.) 

 

 



2. A tevékenységek helyszíne: A tevékenységeknek a támogatható országok valamelyikében kell 
megrendezésre kerülniük. 

 
3. Támogathatósági időszak / a projekt időtartama: A projektet a vonatkozó támogathatósági 

időszak során kell megkezdeni (a határidővel megegyező év augusztus 1-je és a határidőt 
követő év január 31-e között). A projekt maximális időtartama 18 hónap. 
A projekt teljes elszámolható költsége 100.000 euró, amely a 2017. évi költségvetést nem 
terheli. 

 
A projekt a kistarcsai Könyvtár és Emlékhely kialakítását és népszerűsítését támogatná, a 
megvalósításához kapcsolódó programokkal és eszközbeszerzéssel. 
 
A pályázat benyújtásához a Tisztelt képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot kell 
elfogadnia: 
 
 

Határozati javaslat 
 

 Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be az 
„Európa a polgárokért” Európai emlékezés című 1. ág pályázati felhívására az alábbiak 
szerint: 
 
- A projekt címe:Téglákba vésett történelem 
 
- A projekt megvalósítási helyszínei: 
 

- Kistarcsa, Magyarország 
- Olesnica, Lengyelország 
- Drezda, Németország 
- Párkány, Szlovákia 
 

- A projekt összes költsége: 100.000 euró 
 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100.000 euró 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei, 
valamint a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására, 
továbbá a Támogatási Szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2017. március 1. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 „A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 Kistarcsa, 2017. február 21. 

 
Solymosi Sándor 
   polgármester 

 


