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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Bizottság elindította az Urban Innovative Action (UIA) kezdeményezést, amely
városi önkormányzatok innovatív, jól előkészített kísérleti programjait támogatja, azzal a
céllal, hogy az új megközelítéssel bíró megoldások tesztelésére lehetőséget nyújtson az
önkormányzatok számára, és a programok tapasztalatait más, hasonló problémákkal küzdő
városok is hasznosítani tudják. Így az Európai Bizottság Regionális és Városi Politikai
Főigazgatóság vezetésével közvetlen EU-s forrás pályázására nyílik lehetőség. A programok
maximum 3 éves időtartamra vonatkozhatnak, a támogatás konzorciumi partnerenként a
költségek 80 %-ára terjednek ki, maximum 5 millió EUR nagyságúak lehetnek (3 évre), az
ajánlott igényelhető legkisebb támogatás 1 millió EUR.
A 4. Felhívás témája a városi szegénység. A beadási határidő 2019. január 31.
A pályázat kapcsán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kereste meg Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatát, tekintettel arra, hogy a pályázat lehetőséget adna a
közösen megvalósított „Jelenlét program a Ferencvárosban” projekt továbbgondolására,
kiterjesztésére.
A közös pályázat célja, hogy bemutasson egy a Jelenlét program elemeire támaszkodó
komplex programot, aminek segítségével egy lakókörzet elszegényedése, társadalmi és fizikai
leromlása megállítható. A városrehabilitáció mellett a program a helyi közösségek
megerősítésével, fiatal, társadalmilag elkötelezett egyetemisták bevonásával kívánja a negatív
folyamatokat megállítani, megfordítani. A program további célja, hogy a helyben lévő
komplex problémákra olyan megoldást dolgozzon ki, melyet az önkormányzat és intézményei
(pl. FESZGYI) működésükben hosszabb távon adaptálni képesek. A projekt keretében a
Drégely u. 9.-ben megvalósuló program kiterjedne az utcában található hasonló épületekre és
a kapcsolódó lakókörnyezetre.
Megpályázatott összeg: 1 Millió EUR
Biztosítandó önrész: 250 ezer EUR
Összköltség: 1.250.000 EUR
A támogatás konzorciumi partnerenként a költségek 80 %-ára terjed ki.
Az UIA pályázat fontos eleme a társadalmi részvétel, a partnerségi megállapodások, a
mérhetőség (a program hatékonyságának elemzése) és az innovatív megoldások
kiterjeszthetőségének, adaptálhatóságának biztosítása. Az utóbbiban az elemzési
kapacitással rendelkező Városkutatás kft. játszhat meghatározó szerepet.
Tervezet Konzorciumi partnerek:
Konzorcium vezető – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata –
feladata a konzorcium vezetése, a projektmenedzsment összehangolása, a kommunikáció
megvalósítása, az épületekhez kapcsolódó beruházások megvalósítása, a szakmai
megvalósításban való részvétel.
Konzorciumi partner – Magyar Máltai Szeretetszolgálat – feladata a szakmai
előkészítésben történő részvétel, a szakmai megvalósítás, a projektmenedzsment feladatok
elvégzése.
Konzorciumi partner – Városkutatás Kft. – feladata a pályázat szakmai és pénzügyi
dokumentációjának összeállítása, az indikátorok teljesülésének mérése, dokumentációja, a
folyamatos monitoring, a pályázati szakmai beszámolókhoz szükséges kutatások, felmérések
és a beszámoló elkészítése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a „Urban Innovative Actions” című
pályázaton történő indulást Városi szegénység altémában támogatni szíveskedjen a javasolt
konzorciumi partnerek bevonásával. A pályázat szakmai tartalmának összeállítására a döntést
követően kerül sor. A döntést követően összeállított pályázati anyag tartalmáról és a
szükséges önerőről a pályázat beadási határidejét megelőzően a Képviselő Testület következő
ülésén dönt.
Budapest, 2018. december 6.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) az „Urban Innovative Action” című pályázaton részt kíván venni,
2.) projektjavaslatot dolgoz ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Városkutatás Kft.
együttműködésével,
3.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2019. január 30.

