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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő Testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41,

képviseli: Váradiné

Naszályi

Márta

polgármester,

a

továbbiakban:

Budavári

Önkormányzat) számára lehetőség nyílik csatlakozni egy nagyszabású, több ország részvételével zajló
nemzetközi pályázathoz.
Az ANTHROPOLIS Antropológiai Közhasznú Egyesület (székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca
19. 4/7.A., civil szervezeti nyilvántartási száma: 01-02-0010132, képviseli: Bán Dávid Miklós, a
továbbiakban: Anthropolis Egyesület) bevonni kívánja a Budavári Önkormányzatot egy nemzetközi
projektbe, amelyre a Toszkán Régió (Tuscany Region), mint regionális önkormányzat pályázik,
együttműködésben az Oxfam Italy (eredeti neve: Oxfam Italy, székhelye: Via Pierluigi da Palestrina
n.26/r - 50144 Firenze, Olaszország) nevű olasz szervezettel. A Toszkán Régió a pályázatot
a Development

Education

and

Awareness

Raising

(Globális

felelősségvállalásra

nevelés

és

szemléletformálás) felhívásra (azon belül LOT5) adja be.
A pályázatban a tervek szerint 10 országból (Olaszország, Horvátország, Lengyelország, Ausztria,
Magyarország, Románia, Finnország, Franciaország, Görögország, Portugália) 20 partner vesz részt minden országból egy civil szervezet és egy önkormányzat.

A projekt az ökológiai krízishelyzetre adható lehetséges válaszokat keresi minden országban,
felhasználva az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak keretrendszerét, hogy olyan társadalmi
rétegeket vonjon be (elsősorban 15-30 év között fiatalokat) a tevékenységekbe, akiknek kevesebb
lehetőségük van találkozni a fent említett szemlélettel és módszertannal.
A projekt teljes költségvetése 4 000 000 EUR. A minimum önerő a hazai főpályázó, az Anthropolis
Egyesület civil szervezet részéről 10%.
Az önkormányzatok javasolt státusza az ún. 'associated partner', ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
tervezett tevékenységek javarészét az adott országból bevont civil szervezet valósítja meg az
önkormányzattal előre egyeztetett módon, és a civil szervezet viseli az összes önköltség jelentős részét.
Az önkormányzatok munkatársai pedig (a civil szervezetek képviselőivel együtt) személyesen vagy
online formában vesznek részt a nemzetközi eseményeken, illetve azon a hazai eseményeken, ahol
jelenlétük indokolt. Ez lehetővé teszi az önkormányzatnak, hogy a tevékenységek tervezésében végig
részt vegyen és nyomon kövesse a projekt fejlődését, ugyanakkor a megvalósítás nem terheli az
önkormányzat munkatársait, ahogy az önerő is leszűkül a szükséges utazással járó részvétel
költségvetésének 10%-ára. (Kizárólag utazási költség, szállás és étkezés értendő ide, ezen költségek
10%-áról van szó).
A tevékenységek megvalósítása a 2024 januárja és 2026 decembere közötti időszakra esik (3 év).
A tervezett tevékenységek között szerepel:
- az önkormányzati szereplők közötti szorosabb együttműködés kiépítése,
- oktatási és szemléletformáló anyagok kidolgozása,
- fiatalok aktív bevonása,
- nemzetközi találkozók szervezése (személyesen 3 alkalommal, évente egy-egy eseményen), és
- kommunikációs kampány megvalósítása.
A pályázat leadására két körben kerül sor:
Első kör: 2022. november 14-i határidőre elkészül a projekt koncepció egy költségvetési kerettel.
Amennyiben ezt az értékelők elfogadják, akkor a pályázónak lehetősége nyílik a második körben való
részvételre.
Második kör: 2023 márciusi határidővel a teljes pályázat kidolgozása részletes költségvetéssel.
Pályázati költségek:
A Budavári Önkormányzatra eső költségek részletezése:
I.

Utazás az első évben:

Ausztriába 2 fő, az említett első évi három napos találkozóra.
Utazási becsült költség összesen: 60 EUR / fő
Szállás és étkezés becsült költség: 180 EUR / fő / naponta szállásra és étkezésre 5 napon keresztül (az
utazás napjait is beleszámolva).
Összesen 1.920 EUR.

Ebből pályázati finanszírozás (összköltség 90%-a): 1.728 EUR
A Budavári Önkormányzat valós várható becsült költsége összesen (összköltség 10%-a): 192 EUR
II.

Utazás a második évben:

Horvátországba 2 fő, az említett második évi három napos találkozóra
Utazási költség becsült összege összesen: 100 EUR / fő
Szállás és étkezés becsült összege: 160 EUR / fő / naponta szállásra és étkezésre 5 napon keresztül (az
utazás napjait is beleszámolva).
Összesen 1.800 EUR.
Ebből pályázati finanszírozás (összköltség 90%-a): 1.620 EUR
A Budavári Önkormányzat valós várható becsült költsége összesen (összköltség 10%-a): 180 EUR
Az utolsó évi 3 napos találkozó Magyarországon lenne, az önkormányzat szervezi.
Önkormányzati résztvevők száma: 2 fő
Helyi közlekedési becsült költség: 75 EUR / fő
Étkezés becsült költség: 50 EUR / fő / nap
Facilitátor: 250 EUR
Összesen 550 EUR
Ebből pályázati finanszírozás (összköltség 90%-a): 500 EUR
A Budavári Önkormányzat valós várható becsült költsége összesen (összköltség 10%-a): 50 EUR
Három évre tervezett becsült költség összege: 4.220 EUR
Ebből pályázati finanszírozás (összköltség 90%-a):
A Budavári Önkormányzat valós várható becsült költsége összesen a pályázat egészében: 422 EUR
(Évenkénti megoszlás összegezve: Első év - 1.920 EUR - 192 EUR önerő, Második év - 1.800 EUR - 180
EUR, Harmadik év - 500 EUR - 50 EUR önerő)
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a részvételhez szükséges, aláírandó szándéknyilatkozat
angol nyelven és annak magyar nyelvű nem hiteles fordítása.
A pályázati folyamatban 2022. november 14-i határidőre el kell készülnie a projekt koncepciónak egy
költségvetési kerettel, melyhez a Budavári Önkormányzat részvételére vonatkozó információ és a t.
Képviselő-testület hozzájárulása elengedhetetlen.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 17. § (3)
bekezdése alapján a jelen döntés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A jelen előterjesztésnek 2024-2026 évekre vonatkozóan jelentkezik költségvonzata, melynek becsült
összege ca. 422 EUR. Ezen összeg tekintetében szükséges majd minden adott évre vonatkozó
költségvetési rendeletben a többéves kihatással járó költséget beterveznie a Képviselő-testületnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elbírálására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..... /2022 (......) önkormányzati határozata
a „DEAR Pályázat 2024-2026" pályázathoz történő önkormányzati csatlakozásról
1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a „DEAR
Pályázat 2024-2026" elnevezésű pályázathoz mint ún. 'associated partner', csatlakozik.

2)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a csatlakzáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá a határozat melléklete
szerinti szándéknyilatkozatot írja alá és határidőben nyújtsa be.

3)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a „DEAR
Pályázat 2024-2026" elnevezésű pályázat tekintetében a 2024-2026 évekre vonatkozóan
felmerülő 422 EUR becsült összeg tekintetében minden az adott évekre vonatkozó
költségvetési rendeletébe az összeget, mint többéves kihatással járó költséget be fogja
tervezni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2022. november „

„

3. Az előterjesztés mellékletei

1. melléklet: „DEAR Pályázat 2024-2026" pályázathoz történő csatlakozás szándéknyilatkozata (angol
nyelvű) és annak nem hiteles magyar fordítása

1. melléklet
Declaration
I, the undersigned (insert name of the signatory of this form) legal representative of the following legal
person:
full official name:
official legal form:
full official address:
Confirms that the above-mentioned legal person
•

applies as associated partner to the project proposal led by the government of Tuscany Region
within the Call for Proposals "Raising public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union (DEAR programme)" under Lot 5 "Actions by
Local Authorities";

•

is associated partner in no more than one application under Lot 5 and specifically applies to
Lot 5 "Actions by Local Authorities" only with the proposal led by Tuscany region;

•

is able to demonstrate to have carried out activities in the field of development education and
awareness raising, and/or global learning for at least three years preferably during the last 3
to 5 years;

•

confirm that no expenditure related to the above-mentioned project proposal will be
funded, in part or in whole, by any other EU-funded Programme.

Organisation name:
First name:
Family name:
Function:

Date and place:

Signature:

Nem hiteles magyar fordítás
Szándéknyilatkozat
Én, mint alulírott ....(szúrja be a az aláírásban szereplő nevet) mint az alábbi jogi szervezet képviselője
A jogi szervezet teljes neve:
A jogi szervezet hivatalos formája:
Hivatalos címe:
Megerősítem, hogy a fent nevezett jogi személy
•

a „Globális felelősségvállalásra nevelés és szemléletformálás az Európai Unióban (DEAR
program)" című pályázati felhívás 5. „Önkormányzati intézkedések" szakasza (LOT 5)
keretében a Toszkán Regionális Önkormányzat által benyújtani kívánt projektjavaslat
„associated partnereként" kíván pályázni,

•

maximum egy 5. szakaszbeli pályázat „associated partnere" lesz és kizárólag a Toszkán
Regionális Önkormányzat projektjavaslatának 5. „Önkormányzati intézkedések" szakaszához
(LOT 5) kíván csatlakozni,

•

igazolhatóan legalább 3 éves időtartamban végzett felelősségvállalási, nevelési,
szemléletformálási és vagy globális oktatási tevékenységet az utóbbi 3-5 éven belül, továbbá

•

a projektjavaslathoz kapcsolódó kiadások nem egyéb, az Európai Unió által támogatott
programból kerülnek - részben vagy egészben - finanszírozásra

Szervezet neve:
Keresztnév:
Családi név:
Beosztás:
Dátm ideje és helye:______________
Aláírás:______________

