NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

16. sz. napirendi pont

28-186/2018. ikt.sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett
„Testvér-települési programok és együttműködések”
című pályázaton való részvétel jóváhagyására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13-ai ülésére
Előkészítette: Mocsányi Eszter

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 13-ai ülésén úgy döntött, hogy
a Besztercebánya Megye Önkormányzatával meglévő testvérmegyei kapcsolatát
felülvizsgálva új együttműködési megállapodást kíván kötni, mely szándék nyomán az
Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására a jóváhagyást követően még 2018-ban
ünnepélyes keretek között sor kerülhet. A partnerség célja a kétoldalú kapcsolatok és baráti
együttműködési lehetőségek fejlesztése, kiemelt figyelemmel a közigazgatás, a gazdaság, az
oktatás, a kultúra, a sport és a környezetvédelem területére.
Az együttműködés felülvizsgálata és a kapcsolatok újbóli felvétele közben a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. 2018. november végén testvér-települési együttműködés pályázati felhívást
tett közzé „Testvér-települési programok és együttműködések” megnevezéssel, mely program
célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának,
Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének további
előmozdítása, a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.
A pályázat jó lehetőséget nyújt a kétoldalú kapcsolatok és baráti együttműködés fejlesztése
terén, mely a pályázat keretében a kulturális, oktatási, turisztikai és az önkormányzatok
közötti programokra helyezi a hangsúlyt, melyek egyben további stratégiai irányát
jelenthetnek a testvérmegyei együttműködésünknek.

A pályázat megvalósítási paraméterei:
Megvalósítási időszak:
2019. január 1. – 2019. december 31.
Az igényelhető támogatás összege: 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet
Benyújtási határidő:
2018. december 18.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Salgótarján, 2018. december 3.

Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett
„Testvér-települési programok és együttműködések”
című pályázaton való részvétel jóváhagyására

Nógrád Megye Önkormányzata dönt arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett, a Bethlen Gábor Alap 2019. évi ,,Nemzetpolitikai célú támogatások”
előirányzat terhére a „Testvér-települési programok és együttműködések” címmel
meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentáció előkészítésére és benyújtására, a
pályázat nyertessége esetén a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására, s egyúttal
utasítja a közgyűlés mindezekről történő tájékoztatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2018. december 13.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző
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