JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jelen vannak:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015.
január 8-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Bátori István János; Bognár Ignác, Csákvári Antal, Császár
Zoltán, Földvári Győző, Gál Judit, Gál Tibor Ádám, Habis
László, Komlósi Csaba, Kovács-Csatlós Tamás, Lombeczki
Gábor, Martonné Adler Ildikó, Mirkóczki Zita, Orosz Lászlóné,
Rázsi Botond, Dr. Stefán Zoltán, Szucsik György, Tóth István

Tanácskozási joggal:

Dr. Turcsányi Dániel
alpolgármester
Dr. Kovács Luca
jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Bakosné Farkas Krisztina

Habis László
Köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri Képviselőtársait, a
fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítom, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 18 fő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Képviselőtársaim a meghívóban feltüntetett napirendi pont anyagát írásban megkapták.
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Alapokmány 9. § (2) bekezdése értelmében a rendkívüli
ülésen nem lehet napirend előtti, napirend utáni felszólalással és interpellációval élni.
Más napirendi javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatát.
Szavazás: 18 igen szavazat

Polgármester úr átadja a szót Alpolgármester asszonynak.
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1./ Előterjesztés a „Tudás-Park” című (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. kódszámú),
pályázatban való önkormányzati részvételről
Előadó: Habis László
polgármester
Meghívott: Dr. Liptai Kálmán
rektor
/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Habis László
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egy – két kiegészítést tesz, valamint néhány
gondolatot a pályázattal kapcsolatban, mely lehetővé teszi azt, hogy ebben részt vegyen
az Önkormányzat.
Egy konzorcium pályázik és kötelező előírás az, hogy a felsőoktatási intézmény vezesse
ezt a konzorciumot, értelemszerűen az egri Eszterházy Károly Főiskola a
konzorciumvezető. Az egri önkormányzat kötelező partner, ez indokolja a testületi
döntést.
Vannak kötelező együttműködő partnerek, illetve lehet ilyen. Az előkészítő munka
eredménye, hogy a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként
vesz részt annak a jegyében, hogy egyfajta hármas-négyes egységet kell létrehozni. A
kutatásfejlesztési, az oktatásfejlesztési bázis, az önkormányzat, mint pillér illetve a
vállalati szektor ebben az esetben a vállalati szektorral kapcsolatos koordinációs
munkákat a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja majd el. Meg kell határozni,
hogy mely kutatási irányok szerepeljenek az anyagban. Legfeljebb három kutatási irány
szerepeltethető az anyagban. Rendívül rövid az előkészítési időszaka, s nagyon rövid a
megvalósítás időszaka is, hiszen egy féléves munkáról van szó, és október 31-ig a
pályázatot meg kell valósítani, ami a fizikai befejezést illeti. November végéig le kell,
hogy záruljon a megvalósítás, s ebben az évben pénzügyileg is zárni kell. 280 és 650
millió forint között van a támogatás összege. Ez egy 100%-os támogatási intenzitású
pályázat, az önkormányzatra alapvetően a szellemi, szervezeti erőforrások biztosítása
hárul. Reményeik szerint költségvetési többlet ráfordítással nem jár. Igen jelentős
munkát kell végezni, s azok, akik ezen a projekt előkészítésen dolgoznak, szinte éjjelnappal tevékenykednek. Az elképzelések szerint a pályázat végösszege kb. 400-500 mft.
között mozog. A pályázati felhívásból idézi: „ A pályázat általános célja a képzési és
kutatási portfóliónak a helyi gazdasághoz és a hazai gazdaság szerkezetéhez való
igazítása, az intézmények és a külső partnerek együttműködési stratégiájának
kialakítása és harmonizálása, illetve olyan kutatási tevékenységek kapjanak prioritást
egyes felsőoktatási intézményben, amelyik jelentős részben a helyi gazdaság igényeihez
igazodik, és azt szolgálja ki.”
Fontosnak tartja a pályázatból kiemelni, hogy a gazdasági szereplőkkel és a civil szféra
képviselőivel is együttműködést kell létrehozni. Az anyagban szerepel, hogy melyek
lehetnek az elsődlegesen érintett tudományterületek. Vannak szigorú követelmények az
intézményt illetően, tehát vagy doktori iskolát kell működtetnie vagy tudásközpontot az
adott területen. A tudásközponti területnek van egy olyan kritériuma is, hogy a kormány
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a stratégiai megállapodást kötött partnerekkel a tudásközpontok működtetésével
kapcsolatos megállapodásnak, a pályázat benyújtásakor hatályban kell lennie. Ez
jelentős részben meghatározza a mozgásterüket. A testület rendelkezik egy
településfejlesztési koncepcióval, a koncepció megléte kötelező minimum feltétel a
pályázatban. Ez az egyik olyan elem, mellyel hozzájárulhatnak, mint városi
önkormányzat a pályázat sikeréhez.
A társadalmi célok között szerepel az Eszterházy Károly Főiskolához kapcsolódó K+F+ I
központ kialakítása, speciális szakok indítása, zöldenergia, szőlőbor, informatika,
testnevelés és idegen nyelvi központ. A megújuló energia, a szőlőbor, élelmiszer
vertikum, és informatika témában van lehetőség pályázatot benyújtani. A pályázati
anyag tartalmazza, hogy az ún. S3-as tudásalapú gazdaságfejlesztés megyei
dokumentumához is igazodni kell. Erre vonatkozóan a Kormányhivatal végzett egy
koordinációs munkát, négy tudomány területet, illetve gazdasági területet jelölt meg,
ebben szerepel az élelmiszeripar, a kreatív ágazatok, a helyi és megújuló energia. Az
önkormányzat elképzelései, a szakmai csapat, akik ezen dolgoznak már számos konkrét
feladatot jelöltek meg. Napi rendszerességgel folynak az egyeztetések házon belül, a
Főiskola és a Kamara vezetőivel. A pályázatban öt tevékenység csoport szerepel: a
kutatásfejlesztési stratégia alkotás és annak megerősítése, s az ehhez kapcsolódó
szolgáltatásfejlesztés, az intézményi kutatásfejlesztés, a kapcsolatrendszer fejlesztése,
az eredmények közkincsé tétele.
Az elmondottak figyelembe vételével kéri a testületet a határozati javaslatok
elfogadására. Ez teszi lehetővé azt, hogy az elkövetkező háromnegyedévben egy nagyon
intenzív munka folyhasson, mely reményeik szerint azt eredményezi, hogy a
későbbiekben a jövő évben az INOP pályázatok keretében az egri és térségi vállalkozások
több fejlesztési támogatáshoz juthatnak majd, s hasznosíthatják a helyi és térségi
kutatómunka tudományos eredményeit.
Komlósi Csaba
Egy kicsivel több konkrétumot szeretne hallani a pályázat tartalmáról. A főiskola hogyan
és miként fogja ezt a Tudásparkot kialakítani, illetve mit lehet tudni ennek a hatásairól?
Ennek következtében számolnak-e a hallgatói létszám növekedésével, a foglalkoztatás
bővítésével?
Császár Zoltán
Az északi lakótelepen a biomassza erőmű egy végleg bedőlt dolog, amivel annyit
foglalkoztak? A szakmai tevékenység eredményessége érdekében milyen állandó
tanácsadó testület fenntartását képzelik el?
Földvári Győző
Ezen pályázat keretén belül az Önkormányzatnak vagy a résztvevőknek milyen
kötelezettségvállalása van a pályázati pénzek felhasználása után?
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Habis László
Komlósi képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a főiskola rendelkezik olyan
tudásközpontokkal, amelyekre ez a pályázat építhető. A Főiskolán a témába
bekapcsolódott kollégák, munkatársak vizsgálják, hogy melyek az említett öt
tevékenység csoporthoz kapcsolódóan elvégzendő feladatok, s e feladatok közül melyek
azok a tevékenységek, melyeket a Főiskola munkatársai ebben az időszakban plusz
feladatként elvégezhetnek, s melyek azok a területek, amelyeket külső szakértő
bevonásával kell majd megvalósítani.
Konkrétumként említi, hogy szakterületeiken a tudás menedzsment stratégiával
kapcsolatban a hármas együttműködésben is van szerepük, nevezetesen a Főiskola
számára egy csomó információt szeretnének adni a kamarával közösen, a helyi
gazdaságkutatással kapcsolatos igényeikhez kapcsolódóan.
Az anyagban szerepel egy olyan feladat, mely innovációs szervezet létrehozását, s annak
a szolgáltatásainak a definiálását jelzi. Szándékosan fogalmaztak általánosan és kerek
jelleggel, mert a pályázati felhívásban szerepel, hogy akár közös gazdasági társaság is
alapítható a konzorciumi partnerek között, azonban ezt ebben a pillanatban nyitva
hagyják. Ez részint Földvári Győző képviselő úr kérdéséhez is kapcsolódik. Amennyiben
döntés születik társaság létrehozására, az más jellegű kötelezettségeket ró rájuk és
partnereikre is. Ezt szeretnék most nyitva hagyni, ugyanis nem szeretnének a pályázat
benyújtásakor olyan kötelezettséget vállalni, amely – ebben az esetben egy öt éves
fenntartási kötelezettségről van szó – olyan anyagi terheket róna az önkormányzatra,
melynek a vállalása kockázatos. A szolgáltatásokat mindenképpen biztosítani kell.
Azokat az eredményeket, amelyeket ez a féléves, háromnegyed éves munka létrehoz,
kínálni kell valamennyi érintett számára, de hogy ez a meglévő pénzügyi, költségvetési
keretek között történik-e vagy többletvállalásokkal, ez a pályázat kidolgozásának és a
pályázat eredményeinek a függvényében dönthető el.
A hatásokat illetően Komlósi képviselő úr kérdésére elmondja, hogy pozitív hatásnak
gondolja, hogy mind a három terület számára új lehetőségeket nyit.
A főiskola számára mindenképpen azt a lehetőséget kínálja, hogy olyan gyakorlat
orientált kutatási tevékenységek zajlanak majd, amelyek attraktívabbá teszik magát az
intézményt, mint képzési helyszínt. Amennyiben ezeket az eredményeket fel tudják
mutatni, akkor mind az intézmény, mind a gazdasági szereplők további pályázati
lehetőségekhez jutnak majd.
Császár képviselő úr kérdéseire elmondja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola a pályázat
kapcsán további együttműködési megállapodásokat hoz létre. Egyik ilyen potenciális
partner az Egererdő, pontosan azért mert az Egererdő faapríték és egyéb potenciája egy
hasznosítandó vagyon a térségben,s ezt a lehetőséget egyáltalán nem szeretnék kizárni.
A Tudásmenedzsment stratégiában 2-3. pont az elképzelésük szerint a városi cégek és
intézmények bekapcsolása, így az EVAT Zrt. és leányvállalatai is részesei ennek a
munkának. A megújuló energia potenciállal kapcsolatos városi lehetőségeket szeretnék
hasznosítani. Megjegyzi, hogy a tegnapi nap született egy olyan javaslat is az
alkalmazott informatikai terület kapcsán, amely a hulladékgazdálkodásban az
informatikai lehetőségek bekapcsolását jelenti. Példaként említi a városkártya
továbbfejlesztését is. Mind a megújuló energiában, a hulladékgazdálkodásban, mind a
városkártya kapcsán a városi turisztikai szektor számára is jelenthet új lehetőségeket.
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Szeretnének egy állandó tanácsadó testületet létrehozni, amelyben a kutatási területek, a
tudomány, az önkormányzati, a vállalati szektor és a civil szektor képviselői is részt
vesznek. Úgy gondolja, hogy összességében sikerült választ adnia a kérdésekre,
hozzátéve azt, hogy egy rendkívül intenzív munkáról van szó. A pályázat végleges
tartalmáról, illetve a pályázat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni fogja.
Martonné Adler Ildikó
Úgy gondolja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola, mint tudásbázis komoly értéket
képvisel a város érdekében, ezért az együttműködés elengedhetetlen az Önkormányzat és
a Főiskola között. A FIDESZ-KDNP frakció támogatja az előterjesztést, s remélik, hogy a
pályázat megvalósítása során ebből az egri emberek profitálni fognak. Szándékaik
szerint ezt, a pályázat megvalósulása alatt folyamatosan figyelemmel fogják kísérni.
Reméli, hogy ez az együttműködés tovább fog folytatódni és kiterjed a sport, a kultúra, a
borászat területére is.
Kéri képviselőtársait, támogassák az előterjesztést.
Bognár Ignác
A tudás átadásával és megszerzésével eddig sem volt gond. Azaz aggálya, hogy általában
ez a tudás Norvégiában, Nagy-Britanniában, Ausztriában érvényesül. Olyan tudást
kellene átadni a magyaroknak, hogy ezt itt Magyarországon is lehessen hasznosítani.
Habis László
Pontosan arról szól a pályázat, hogy új lehetőségek nyíljanak a kutatás előtt a Főiskola
három területét tekintve. Ezek a kutatások alapozódjanak részint a Kormány stratégiai
partnereire, részint pedig a helyi és térségi gazdasági szereplőkre. Ezeket a kutatási
eredményeket a helyi és térségi gazdasági szereplők hasznosítsák majd a
termékfejlesztésben. Azon szakterületeket érintően próbálják megtalálni a kutatási
pontokat, hogy adott esetben a bor és szőlő alapú termékeknél egy innovatív munka
folyhasson. Van egy felsorolás, hogy milyen innovációk érinthetik ezt a területet. A
növényi alapanyagokból milyen komplex termékcsaládok alakíthatók ki, s ezek hogyan
szolgálhatják adott esetben a helyi turisztikai potenciált, a gyógy turizmust, s ezeknek a
helyi termelése és felhasználása hogyan történhet. Pontosan ezt a célt szolgálja a
pályázat megvalósítása.
Martonné Adler Ildikó
Több hozzászóló nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
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Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy
a) a „Tudás-Park, A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a
felsőoktatási intézmények bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű
pályázati felhíváshoz pályázatot nyújt be;
b) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtása és annak
nyertessége esetén sikeres megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg;
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és
megvalósításához az Eszterházy Károly Főiskolával a konzorciumi szerződést
megkösse;
d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tudás-Park, A növekedési zónák
tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények
bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű konstrukcióra vonatkozóan
a. a pályázat előkészítési szakaszában, a benyújtáshoz szükséges döntéseket
saját hatáskörben meghozza, a pályázat benyújtásához szükséges külső
szolgáltatások tekintetében – a beszerzési eljárások lefolytatása után – a
megállapodásokat, a pályázat keretében elszámolható mértékig megkösse;
b. a pályázat nyertessége esetén a Támogatási szerződést megkösse, továbbá
a projekt megvalósításához szükséges döntéseket saját hatáskörben
meghozza, a lefolytatott beszerzési eljárások alapján a szerződéseket
megkösse.

Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidők:
Habis László polgármester meghatalmazása a pályázat lezárásáig érvényes;
pályázati dokumentumok előkészítése 2015. január 10-ig;
pályázatban való közreműködés a projekt befejezéséig, 2015. december 31-ig.

Szavazás: 17 igen szavazat
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1/2015. (I.08.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy
a) a „Tudás-Park, A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a
felsőoktatási intézmények bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű
pályázati felhíváshoz pályázatot nyújt be;
b) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtása és annak
nyertessége esetén sikeres megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg;
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és
megvalósításához az Eszterházy Károly Főiskolával a konzorciumi szerződést
megkösse;
d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tudás-Park, A növekedési zónák
tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények
bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű konstrukcióra vonatkozóan
a. a pályázat előkészítési szakaszában, a benyújtáshoz szükséges döntéseket
saját hatáskörben meghozza, a pályázat benyújtásához szükséges külső
szolgáltatások tekintetében – a beszerzési eljárások lefolytatása után – a
megállapodásokat, a pályázat keretében elszámolható mértékig megkösse;
b. a pályázat nyertessége esetén a Támogatási szerződést megkösse, továbbá
a projekt megvalósításához szükséges döntéseket saját hatáskörben
meghozza, a lefolytatott beszerzési eljárások alapján a szerződéseket
megkösse.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidők:
Habis László polgármester meghatalmazása a pályázat lezárásáig érvényes;
pályázati dokumentumok előkészítése 2015. január 10-ig;
pályázatban való közreműködés a projekt befejezéséig, 2015. december 31-ig.

Alpolgármester asszony visszaadja a szót Polgármester úrnak.
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Habis László
Több napirend nem lévén az ülést bezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy legközelebb
2015. január 29-én 9.00 órakor tartanak közgyűlést.

K.m.f.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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1./ napirend
Előterjesztés
a „Tudás-Park”
című
(TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. kódszámú),
pályázatban való önkormányzati részvételről
Tisztelt Közgyűlés!
A Társadalmi Megújulás Operatív Program, „Tudás-Park” A növekedési zónák tudástranszfer
tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című (TÁMOP
4.2.1C-14/1/Konv. kódszámú) pályázat 2014. december 11-én jelent meg.
A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási
intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység modell elterjesztése,
illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység modellre. Az adott
térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra épülő
együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítő szervezetek kialakítása,
átalakítása és fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági
versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában.
A pályázaton államilag elismert felsőoktatási intézmények és megyei jogú városok
önkormányzatainak részvételével megvalósuló konzorciumok vehetnek részt, amelyben a
konzorcium vezetője kizárólag felsőoktatási intézmény lehet és kötelező konzorciumi partnere
a megyei jogú város önkormányzata (vagy az általa megbízott vagy felkért, a konzorciumban az
MJV-t képviselő non-profit szervezet).
Amennyiben a megyei jogú város önkormányzata és a felsőoktatási intézmény a pályázat
keretében, a projekt megvalósítása alatt hoznak létre non-profit jogi személyiségű gazdasági
szervezetet, vagy meglévő szervezet tulajdoni struktúráját alakítják át, akkor az új vagy
átalakított szervezet a konzorciumba szerződésmódosítással bevonásra kerülhet.
A konzorcium tagjainak száma a konzorcium vezetővel együtt legfeljebb 6 lehet. Amennyiben
a konzorciumban egy felsőoktatási intézmény vesz részt, akkor a konzorciumi tagok száma
legfeljebb 4 lehet.
A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a
projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen
megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban
meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának
megvalósításában és támogatásban részesül.
A fejlesztés tartalmához igazodóan, kötelező együttműködő partner, amennyiben
konzorciumi partnerként nem kerül bevonásra:
 a fejlesztéssel érintett térségben működő kereskedelmi és iparkamara, és/vagy
 a fejlesztéssel érintett térségben működő agrárkamara,
 továbbá kötelező együttműködő partner összességében legalább három, de érintett
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iparáganként legalább kettő darab 100 fős foglalkoztatotti létszámot meghaladó méretű, a
fejlesztés célterületén működő (helyi, regionális jelentőségű) iparági szereplő.
Potenciális együttműködő partner a megyei önkormányzat, for-profit
érdekképviselet, illetve nem felsőoktatási non-profit vagy költségvetési kutatóhely.

szervezet,

Támogatható tevékenységek köre
Projekt előkészítés
 Megvalósíthatósági
tanulmány
és
kapcsolódó
dokumentumok
(beleértve
helyzetelemzés) elkészítése;
 Az előkészítési fázisban szükséges a fejlesztési területek (kutatási irányok / fejlesztési
fókuszok) kiválasztása. (A fejlesztés elsődlegesen, fő fejlesztési irányként az alábbi
iparágak valamelyikére irányulhat:
járműipar, gépipar, informatika és elektronika, gyógyszeripar, diagnosztika valamint orvosi
műszer- és eszközgyártás, élelmiszeripar, környezetipar és energetika.)
A megyei jogú város önkormányzata (vagy az általa megbízott vagy felkért, a konzorciumban
az MJV-t képviselő non-profit szervezet) feladata az előkészítő fázisban: a középtávú integrált
fejlesztési tervekhez és az önkormányzat gazdaságszervezési feladataihoz igazodva a releváns
húzóágazatok, kitörési pontok, tudásgazdaság elemek és a kreatív iparágak felmérése, melyet a
megvalósíthatósági tanulmányban szükséges bemutatni.
Egy pályázatban legfeljebb 3 kiemelt kutatási irány / fejlesztési fókusz jelölhető meg.
Az előkészítés fázisban támogatható a megyei jogú város önkormányzata, illetve a felsőoktatási
intézmény tulajdonában lévő, tudástranszferrel, tudásmenedzsmenttel foglalkozó non-profit
jogi személyiségű gazdasági szervezet létrehozásának előkészítése, illetve a már létező
szervezet tulajdonosi szerkezetének átalakítása, funkció- és feladatbővítésének, tisztításának
jogi, gazdálkodási és szervezeti megalapozása.
Szakmai tevékenységek
 A felsőoktatási intézmények és külső partnerek együttműködéseinek stratégiai
megalapozása, együttműködésekkel valamint a felsőoktatási tudástranszferrel,
tudásmenedzsmenttel,
innovációs
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
stratégiai
dokumentum illetve dokumentumok kidolgozása;
 A kiemelt kutatási területek előkészítésével, minőségi fejlesztésével, monitoringjával és
értékelésével kapcsolatos tevékenységek;
 A releváns városi, megyei, regionális és felsőoktatási intézményi kutatás-fejlesztési és
innovációs stratégiák, koncepciók alapján a kiemelt kutatási területeken projektek
definiálása, azok részletes tervezése, az elérni kívánt minőségi fejlesztéshez kapcsolódó
tevékenységek meghatározása, kutatócsoportok összeállítása;
 Az előkészítés fázisában kidolgozott szervezeti terv alapján azon szervezeti keretek
kialakítása, amely az önkormányzat, a felsőoktatási intézmény valamint a gazdasági
szervezetek, kutatóhelyek valamint a térségi fejlesztő szervezetek hosszú távú K+F+I
együttműködését biztosítani tudja (pl. fejlesztő szervezet vagy állandó tanácsadó
testület).

Az önkormányzati részvétel előnyei eredményes pályázat esetén:
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Az Önkormányzat részére a létrehozandó Tudás-Park bázisán előkészíthetők a ’14-’20-as
finanszírozási időszak releváns projektjei a Főiskola kutatási területeihez (mint élelmiszeripar,
energetika, informatika) is kapcsolódó kiemelt kutatási területeken. Eredményes pályázattal
biztosíthatók a projektek előkészítésével, minőségi fejlesztésével, monitoringjával és
értékelésével, valamint a fenntarthatóság vizsgálatával kapcsolatos tevékenységek.
Projekt keretében létrehozott stratégiai dokumentumok:
 Az adott térség tudástranszferrel, tudásmenedzsmenttel, innovációs szolgáltatásaival
kapcsolatos stratégiai dokumentum, mely összhangban kell legyen a releváns
regionális, megyei, városi fejlesztési stratégiákkal, a felsőoktatási intézményi K+F
stratégiával a kiemelt kutatási területekre vonatkozóan.
 Vállalatokkal, önkormányzatokkal és a civil szféra képviselőivel kötött új oktatásikutatási együttműködési megállapodások (hazai és külföldi).
 Olyan hazai és nemzetközi vállalatokkal, önkormányzatokkal és a civil szféra
képviselőivel kötött új oktatási-kutatási-fejlesztési-innovációs együttműködési és
partnerségi irányvonalak, amelyek alapján a tudás- és technológiahasznosítás
tevékenységét a tudástranszfer központ a jövőben végezni kívánja.
A projekt megvalósításának helyszíne: A fejlesztés a konvergencia régiók területén
elhelyezkedő megyei jogú város.
Ütemezés:
 A pályázatok benyújtása 2014. december 11-től 2015. január 12-ig lehetséges. A
pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
 Projekt fizikai befejezésének határideje: legkésőbb 2015. október 31.
 Projekt megvalósításának határideje: legkésőbb 2015. november 30.
 Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: legkésőbb 2015. december 31.
A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell,
hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legalább 280.000.000 Ft, de
legfeljebb 650.000.000 Ft lehet.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat támogassa a Főiskola pályázatát a
konzorciumban való részvétellel a határozati javaslatban foglaltak szerint!
Eger, 2015. január 8.

Habis László
polgármester

