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ELŐTERJESZTÉS
A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. júliusában a Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatot nyújtott be az
Alpokalja - Ikvamante Leader Egyesület támogatásával az UMVP közösségi célú fejlesztés
intézkedésére. A projekt neve: „Már nem térkép a határ „ - Kulturális közösségfejlesztő
rendezvénysorozat Nagycenken
Az alábbi szövegek az elektronikusan feltöltött projekt adatlapról származnak:
Szervezetünk, a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2011-ben alakult. Nagycenk
legfiatalabb civil szervezete. EU csatlakozásunk óta, (2004) Nagycenket képviseli
Magyarországot a Vidéki Települések Európai Kartájában. A szervezet folyamatosan azon
munkálkodott, hogy nemzetközi szinten képviselje településünket és országunkat a különféle
európai rendezvényeken, illetve összefogva a helyi civil szervezetekkel, az iskolával, kulturális
és közösségépítő programokat szervezzen Nagycenken.
A tervezett projekt célja
Célunk: a helyi, szomszédos és kistérségi települések civil és kulturális szervezeteivel
összefogva, közös kulturális közösséget fejlesztő rendezvénysorozatot szervezni nemcsak
Nagycenki helyszínre, hanem a környező településekre is. Megmutatni hazai és nemzetközi
szinten az összefogás erejét, fontosságát, az összefogásban rejlő lehetőségeket, ez által
elérhető eredményeket.
Nagycenk kulturális örökségére hagyatkozva a térség kulturális, néptánc és népzenei
csoportjaival karöltve egy élhető, attraktív, hagyományait őrző és tisztelő, közösséget
kialakítani .Évről évre megújuló programsorozatot kívánunk létrehozni, mely mozgósítja,
felpezsdíti a települések kulturális vérkeringését, és bekapcsolja őket a nemzetközi
hálózatban. Mint Eu Charta tagok, szeretnénk méltó módon megünnepelni tíz éves
csatlakozási évfordulónkat, magyar és külföldi partnertelepüléseink bevonásával, a szabad
Európa létrejöttében fontos helyszínek és pillanatok bemutatásával.
A programsorozat 4 nagy rendezvényből áll.
2013 augusztus 13-18-ig Nemzetközi Néptánc Találkozó és Hársfa Fesztivál
Hagyományteremtő céllal a „Czenki” Hársfa Néptánc Egyesülettel, valamint a környéken
(Homok, Sopronkövesd, Und) működő folklórcsoportokkal nemzetközi néptánc találkozót
tartunk. Négy uniós országból, országonként 8 fő táncos érkezik 5 napra. A nagycenki
sportcsarnokban délelőttönként magyar néptáncot, délutánonként a résztvevő nemzetek táncát
tanulják. Megismerkednek a környék nevezetességeivel.
Esténként táncházat szervezünk, a környező falvak néptánc és népzenei egyesületeinek
fellépései. A találkozó záróeseménye a már hagyományos, évente megrendezésre kerülő
„Hársfa Fesztivál”
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2013 szeptember 21. Szüreti Napok
Hagyománynak számító nagycenki Szüreti Napok szervezésében segítünk a helyi
szervezeteknek, a külföldi (Hepstedt) vendégek szállását, a programokat biztosítjuk.
2013 december 14. Karácsonyi komolyzenei koncert a Községházán.
A tavalyi hangverseny nagy sikerére való tekintettel ismét meghívjuk Kuzsner Péter
zongoraművészt és a Wiener Neustadt-i zeneakadémia kisdiákjait. A résztvevőknek forralt
borral, süteménnyel kedveskedünk.
A fent említett eseményeket 2014-ben újraszervezzük.
2014.május 9. Európa Nap
A tíz éves EU csatlakozás emlékére Európa Nap kerül megrendezésre.
A 2004-ben csatlakozott 10 országból, országonként 2 fő és az alapító országokból 2-2 fő
kerül meghívásra.
A két napos rendezvényen többek között 10 km-es Európa futást szervezünk a nagycenki
tornacsarnoktól Nagycenk – Pereszteg - Fertőboz-Nagycenk útvonalon.
Játékos vetélkedőt a kisiskolásoknak, majd nemzetközi vetélkedőt a felnőtteknek és a
vendégeknek.
Este gála estet rendezünk a nagycenki Sportcsarnokban, ahol fellépnek a környező települések
és néhány Charta testvértelepülés zenei és táncegyüttesei.
Külföldi vendégeinknek bemutatjuk a környék látnivalóit, nevezetességeit, kihangsúlyozva az
egységes Európa létrejöttéhez kötött eseményeket és helyszínt.
Az eseményről, a résztvevő civilszervezetekről bemutató album készül, magyar ill. angol
nyelven.
Tisztelt Képviselő-testület!
A projekt 2013. júliusában beadásra került az Egyesület részéről, melyre még támogatói
határozat nem született.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy sikeres pályázat esetén hasonlóan a Nagycenki
Sportegyesület UMVP pályázatához a projekt előfinanszírozását a 2013.évi és 2014. évi
költségvetésben vállaljuk.
A projekt teljes költségvetése 3.221.990 Ft, amelyben kizárólag rendezvényszervezés és
marketing költség jelenik meg. A rendezvények változni fognak, mivel a befogadói határozat
előtt rendezvények nem finanszírozhatók és számolhatók el a projekt keretén belül.
Támogatás megállapítása esetén a támogatás 100 %-os intenzitású , sem az Egyesületnek,
sem az Önkormányzatnak nem kell önrészt vállalni.
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Javasolom a képviselő-testületnek, hogy sikeres pályázat esetén kölcsönszerződés aláírására
hatalmazza fel a polgármestert, mely lehetőséget nyújt arra, hogy az Önkormányzat
hivatalosan az Egyesületnek kamatmentes kölcsönt adjon a projekt előfinanszírozására
Amennyiben a projekt egyes elemei pályázatban nem finanszírozhatók, úgy az Önkormányzat
esetileg megvizsgálja annak finanszírozási lehetőségét.
A projekt költségeinek 10 %-ával a támogatói határozat kézbesítését követő 6 hónapon belül,
míg a teljes összeggel 2014. december 31-éig kell elszámolni.

Határozati javaslat:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Friends of Europe
Nagycenk Egyesület - 9485 Nagycenk, Dózsa krt. 16 – a Már nem térkép a határ Kulturális közösségfejlesztési rendezvénysorozat Nagycenken című projektjének
előfinanszírozását határozza el sikeres pályázati támogatás esetén.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –sikeres pályázat esetén, az elnyert
pályázati összegnek megfelelő- kölcsönszerződés aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: szerződés szerint

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség elegendő.

Nagycenk, 2013. augusztus 27.

Csorba János s.k.
polgármester

