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Egyszerő többség

Tisztelt Közgyőlés!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív
Program keretében meghirdetésre került a DDOP-4.1.1/E-13 azonosító számú Fenntartható
városfejlesztési programok elıkészítése c. pályázati konstrukció.
A konstrukció alapvetı célja, hogy segítséget nyújtson a 2014-2020 programozási idıszak
elıírásainak megfelelı, stratégiailag megalapozott tervezéséhez, a területi alapú, integrált
megközelítést alkalmazó komplex programok elıkészítéséhez és majdani megvalósításuk
megalapozásához, mindezzel elısegítve Magyarország számára ezen új irányvonalak sikeres
adaptálását.
Tekintettel arra, hogy a városfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési koncepció és Integrált
Városfejlesztési Stratégia) középtávú stratégiai dokumentumok, azok teljes körő felülvizsgálata a
soron következı programozási idıszak kezdetén a legidıszerőbb. Szekszárd Megyei Jogú Város a
2007-2013 fejlesztési források stratégiai alapdokumentumaként elkészítette Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját (IVS). A 2007-2013 idıszakban a tervezett beavatkozások jelentıs része megvalósult.
A cél az, hogy a települések a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitőzései és
beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintı
fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as idıszakra vonatkozóan.
Az IVS átdolgozásának további célja, hogy kijelölésre kerüljenek azok az elsı olyan városfejlesztési
projektek, amelyek majd a 2014-2020-as programozási idıszakban kerülhetnek támogatásra,
amennyiben azokra forrás biztosítható.
A Belügyminisztérium és az Irányító Hatóság aktív segítséget kíván nyújtani a városok számára a
tervezési folyamathoz, a pályázás egyik feltétele a város részérıl ezen folyamatos együttmőködés
vállalása. A tervek szerint 2013. májusától 2014. szeptemberéig megvalósítható az IVS átdolgozása,
amelyet az Irányítóhatóság jóváhagy.
A pályázat keretében a megyei jogú városok települési önkormányzatai pályázhatnak. A
rendelkezésre álló forrás 120 millió Ft, melyre a régiónk 3 megyei jogú városa pályázhat. Az
igényelhetı vissza nem térítendı támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének
maximum 100%-a.
A tevékenység becsült költsége az alábbi táblázatban részletezettek alapján bruttó 34 175 700 Ft,
amelyhez 100% támogatás vehetı igénybe.

A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatás és költségei
A megvalósítás tervezett kezdete
IVS kialakítása,
A megvalósítás tervezett vége
felülvizsgálata, átdolgozása
Településfejlesztési
koncepció, és projekttervek
elkészítése
Nyilvánosság biztosítása

Projektmenedzsment

Tevékenység Elszámolható kltség
A megvalósítás tervezett kezdete
A megvalósítás tervezett vége
Tevékenység elszámolható kltség
A megvalósítás tervezett kezdete
A megvalósítás tervezett vége
Tevékenység elszámolható kltség
A megvalósítás tervezett kezdete
A megvalósítás tervezett vége
Tevékenység elszámolható kltség

2013.05.27.
2014.09.30.
20.320.000 Ft
2013.05.27.
2013.11.25.
10.795.000 Ft
2013.05.27.
2014.09.30.
139.700 Ft
2013.05.27.
2014.09.30.
2.921.000 Ft

Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. február 22.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése c. (DDOP-4.1.1/E-13) pályázati
konstrukcióra Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése
címmel pályázat benyújtását.

2.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására,
valamint a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
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2013. március 6.
Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

