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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az European Regional Development Fund (ERDF), azaz az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
2015. évben pályázati felhívást tett közzé az Európai Unió tagállamaiban lévő települések 
számára, az EU kohéziós politikájával és a kohéziós alappal összefüggésben lévő, regionális 
fejlesztések támogatására. 
A felhívás célja az ipari örökség revitalizációja és újragondolása, a vidéki településeken jelen lévő 
kreatív ipar szereplőinek bevonásával. Annak érdekében, hogy fenntartható módon újra 
felélénküljenek a régi ipari területek, ezáltal egy kitörési pontot generálva a városok stagnáló 
helyzetéből. 
 
A program megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 246 millió euró. A benyújtott 
támogatási kérelmek költségvetésének 85%-át az ERDF támogatja, 10%-át hazai 
társfinanszírozásban szükséges biztosítani, esetünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint 
Nemzeti Hatóság finanszírozza, a fennmaradó 5%-ot pedig a projektben résztvevő települési 
önkormányzatnak kell önrészként finanszíroznia. 
 
A fent leírt pályázati programra Komló Város Önkormányzata a Vidéki újjáéledés és kulturális 
örökségért címmel, kilenc partnerrel közösen nyújtott be támogatási kérelmet: 

1. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (vezető kedvezményezett) - Németország 
2. Saxonia Standortent wicklungsund–verwaltungsgesellschaft mbH - Németország 
3. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - Magyarország 
4. Komló Város Önkormányzata - Magyarország 
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine - Szlovénia 
6. Občina Piran - Szlovénia 
7. Velence Örökség Klaszter - Olaszország 
8. Comune di Castello di Godego - Olaszország 
9. Primorsko-goranska županija - Horvátország 
10. Općina Lokve  - Horvátország 

 
A projekt előkészítését és a pályázati anyag benyújtását a németországi Leipzig (Lipcse), mint 
vezető kedvezményezett koordinálta. A támogatási kérelmek elbírálása több szakaszban történt: 
2015. szeptemberében és novemberében került sor az első és második körös értékelésekre. Ezt 
követően 2017. júniusában érkezett értesítés a pozitív támogatói döntésről, amelynek keretében a 
tíz partnerből álló közösség összesen 2.152.612,5.- EUR támogatást nyert el. 
 
A pályázat során a Komló Város Önkormányzatát érintő beruházással a 7300 Komló, Városház 
tér 1. szám alatt működő József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének, a 
néhai kommunista pártközpont, revitalizációja és akadálymenetesítése történne meg. A projekt 
megvalósításával egy komplex kiállító tér jönne létre, amely nemzetközi kiállítások 
megrendezésére, a helyi kreatív ipari szakemberek termékeinek bemutatására adna lehetőséget. 
Ezzel elősegítve, hogy Komló városa alternatívát nyújtson a kreatív ipari fejlesztéseknek és az 
ehhez kapcsolódó kereskedelem előmozduljon, továbbá az ágazat fejlődhessen az innovatív 
technológiák terén. 
 
A beruházás megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre. A fizikai megvalósítás kezdete, a 
Támogató tájékoztatása szerint, 2017. július 1-én indult és 2020. június 30. napjával zárul. A 
projekthez tartozó együttműködési megállapodások megkötése folyamatban van. Ehhez 
kapcsolódóan 2017. szeptember 18-án került sor az első partneri egyeztetésre a németországi 
Leipzig városában, amelyen Komló Város Önkormányzata is képviseltette magát. Kérésemre a 



 

pályázati előkészítésben résztvevő Benovics Gábor a TDM szerezet titkára vett részt. Részvételi 
költségeit testületi döntés hiányában magánszemélyként megelőlegezte. 
A teljes pályázati költségvetésből Komló Város Önkormányzatára vonatkozó részköltségvetés a 
következő: 
 
Megnevezés Elnyert támogatás 

EUR 
MNB Közép-

árfolyam 
Elnyert 

támogatás Ft 
Mindösszesen Komló: 231 710.- 309.- Ft 71.598.390.- 
Ebből: 
85% támogatás az ERDF részéről: 196 953.- 309.- Ft 60.858.631.- 
10% hazai társfinanszírozás: 23 172.- 309.- Ft  7.160.197.- 
5% önerő finanszírozás: 11 584.- 309.- Ft 3.579.561.- 

 
A Támogató a projekt során felmerülő költségeket utófinanszírozás formájában biztosítja, így a 
pályázat lebonyolításához szükséges forrásokat Komló Város Önkormányzatának, várhatóan 6-9 
hónapos periódusokban, szükséges előfinanszíroznia. Tárgy évben kizárólag működési kiadások 
merülnek fel. Fejlesztési célú kiadások teljesítésére várhatóan a 4. ütem részeként kerül sor. 
 
Periódusok EUR MNB Középárf. Ft 
1. periódus 2017.07.01-2017.12.31 18 468   309   5 706 458   
2. periódus 2018.01.0.1-2018.06.30. 45 043   309   13 918 133   
3. periódus 2018.07.01.-2018.12.31. 41 673   309   12 876 803   
4. periódus (Beruházás) 2019.01.01.-2019.06.30. 85 478   309   26 412 548   
5. periódus 2019.07.01.-2019.12.31 24 178   309   7 470 848   
6. periódus 2020.01.01.-2020.06.30. 16 873   309   5 213 603   

  231 710     71 598 390   
 
A projekthez kapcsolódó költségek megoszlása  EUR MNB Középárf Ft 

Személyzeti költségek:  105 200 309   32 506 800 

Irodai és adminisztrációs költség:  15 780 309   4 876 020 

Utazási és szállás költség: 7 000 309   2 163 000 

Külső szakértő és szolgáltatási költségek: 52 230 309   16 139 070 

Berendezési tárgyak: 6 300 309   1 946 700 

Beruházás és kivitelezés költségei: 45 200 309   13 966 800 

 231 710  71 598 390 
 
A projekt megvalósításával várhatóan szorosabbá válik a kreatív ipar szereplői közötti 
együttműködés és ennek hatására új résztvevőkkel bővül a kezdeményezői közösség. A 
revitalizáció potenciális lehetőséget biztosít majd a közreműködők számára, hogy működésüket 
összekapcsolják a kereskedelemmel és a szolgáltató szektorral. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével hagyják jóvá 
részvételünket a projektben az alábbi határozati javaslat elfogadásával. 
 
 
 
 
 
 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta „Az Interreg REFREsh Central Europe CE1013 számú 
pályázati programban való együttműködés.” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja „Az Interreg REFREsh Central Europe CE1013 számú 
pályázati programban való együttműködés.” című határon átnyúló pályázatban való 
részvételt bruttó 231.710.- euró összköltséggel. 
 

2.) A képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 5%-os önerő arányos részét is 
magában foglaló bruttó 5.706.458.- Ft összegű forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 
Pályázati előkészítési önerő és megelőlegezési keret előirányzat terhére, amely a 85+10% 
pályázati támogatás megelőlegezésére is szolgál. 
A Képviselő-testület jelen döntését megelőzően felmerül költségek utólagos elszámolását 
a 2017. évi keret terhére jóváhagyja. 
 

3.) Amennyiben a pályázatban szakmai/pénzügyi tartalom változása következik be, úgy arról 
külön előterjesztés keretében dönt a Képviselő-testület. 
 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

5.) Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018-2020. évi költségvetések tervezése során a megelőlegezési 
kötelezettség figyelembevételével:  
- 2018. évben 26.794.936.-Ft,  
- 2019. évben 33.883.396.-Ft,  
- 2020. évben 5.213.603.-Ft  
kiadási előirányzat betervezéséről gondoskodjon a működési és fejlesztési előirányzatok 
elkülönített tervezése mellett. 
A pályázathoz kapcsolódó bevételek eredeti előirányzatként nem tervezhetőek, azokat 
beérkezésüket követően költségvetési rendelet módosítás keretében kell figyelembe venni. 
 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2017. szeptember 27. 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 


