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Tárgy: Pályázat benyújtása - „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban”  

 
Előterjesztő: Császár László polgármester 
 
Előkészítette:  Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó 

Osztermanné Patus Henrietta térség- és településfejlesztési 
ügyintéző 

     
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy meghirdetésre került a „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című 
ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú pályázat.  
 
A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek 
célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi 
együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a 
helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely 
települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. 
 
A projekt keretében konkrétan olyan, a későbbi pályázati lehetőségek teljes körű 
kihasználásához szükséges tevékenységek valósulhatnak meg, mint pl.: 
 

 a résztvevő településeket érintő helyi esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi 
együttműködések kialakítása,  

 szakmai megvalósító csoportok felállítása,  
 járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése, valamint 
 akkreditált képzéseken való részvétel. 

A pályázat benyújtására a járásszékhely település önkormányzata, azaz Tapolca 
Város Önkormányzata jogosult. 
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A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. 
 
A támogatás összege legalább 25 millió, de legfeljebb 34 millió Ft. Természetesen a 
maximálisan igényelhető legmagasabb támogatási összegre pályáznánk. 
 
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiekben bemutatott célok szem 
előtt tartásával támogassa a Tapolca Város Önkormányzata által benyújtandó 
legmagasabb összeg elnyerésére irányuló pályázatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújt be a 100%-os támogatási 
intenzitású az Államreform Operatív Program 
keretén belüli ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú 
„Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” című felhívásra 34.000.000,- forint, 
azaz Harmincnégy-millió forint összegben, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
 

                                                             Határidő: azonnal 
                                                             Felelős: polgármester 

 
 
 

Tapolca, 2014. szeptember 17. 
 
 
 
 Császár László  
 polgármester 


