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Kultúrháló Kislépték,  Térségi kulturális hálózatot erősítő,  

kisléptékű kezdeményezések támogatása című pályázat 

 

 
          11. napirend  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület elnöke, dr. Tóth Melinda örömmel tájékozatott 

arról,  hogy ismét megjelenik egy pályázat (Kultúrháló Kislépték,  Térségi kulturális háló-

zatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések támogatása ), amin az egyesület indulni szeretne. 

 

A Teljes térségi keret: 44.000.000 Ft (18-25 db nyertes) 

Pályázható összeg: minimum  500.000 Ft - maximum 2.500.000,Ft 

Támogatási intenzitás: 85% (soproni járáshoz tartozó településeken) 
 

Az alábbi célok tudnának megvalósulni nyertes pályázat esetén: 

 az Alkotóház udvarának rendezése-térkövezés (kb. 1 800 0000 Ft – költségvetés és terv 

folyamatban) 

 sínrendszer, krokodilcsipeszek - kiállításokhoz (kb. 400 000 Ft.) 

 Kézműves foglalkozások és nemzetközi népművészeti kiállítások az alkotóházban (hím-

zés és viselet kiállítás – nemzetközi, gyöngykiállítás, gyöngynyakékek, gyöngyszövés, fű-

zés hímzés tanítása), népi hangszerek készítése) a maradék összeg. 

 

Sikeres pályázat esetén a kivitelezés jó esetben a jövő év (a projekt megvalósítására két év áll 

rendelkezésre) folyamán valósulna meg. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Javasolom, hogy járuljunk hozzá a pályázat beadásához ( az önkormányzat tulajdonában lévő 

területe szól ), és vállaljuk az önrészt a fejlesztés érdekében. 

 

…../2018.(….) önkormányzati határozat 

 

Kultúrháló Kislépték,  Térségi kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések 

támogatása 

 

 

Nagycenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja Friends 

of Europe Nagycenk Egyesület pályázatát a fenti kiírás keretében.  

 

A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A pályázatban az alábbi ingatlanok érintettek fejlesztéssel: Nagycenk, Kiscenki út 20. 678/1. 

hrsz. 
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Nagycenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az egyesület elnökét a pá-

lyázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás elnye-

rése esetén a Támogatási Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően történő - 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Csorba János polgármester 
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ÖNERŐ NYILATKOZAT 

 

A „Kultúrháló Kislépték,  Térségi kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések tá-

mogatása „ című pályázati kiírásra,  

 

 

Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Friends of 

Europe Nagycenk Egyesület pályázaton történő indulását. 

 

 A képviselőtestület pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A pályázatban az alábbi önkormányzati ingatlan érintett fejlesztéssel: Nagycenk, Kiscenki út 

20. 678/1. hrsz. 

 

A pályázat önkormányzatra jutó költségvetése az alábbi ( maximum ) :  

Teljes költségvetés:    bruttó  2.941.176Ft 

Támogatás (85%):               2.500.000 Ft 

Önerő (15%):               441.176 Ft 

 

A Nagycenk Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 

Friends of Europe Nagycenk Egyesület számára önkormányzati saját forrásból biztosítja a 

pályázat eredményessége esetén.  

Nagycenk Község Önkormányzata felhatalmazza a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 

elnökét a pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Csorba János polgármester 

 

 

Nagycenk, 2018. május 15. 

 

 

 

 

 

 

Csorba János 

          polgármester  


