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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
 

Tárgy:  Javaslat európai uniós pályázat benyújtásának támogatására 
 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az Európai Unió rendszeresen meghirdeti a Urban Innovative Actions Pályázatot, 
melyet közvetlenül az Európai Bizottság részére kell benyújtani és az elbírálás is 

Brüsszelben történik. 
 

Önkormányzatunk már egy alkalommal 2016-ban nyújtott be a kiírásra pályázatot, 
melynek tárgya a „City Gate of the Future Innovative Use of Tradition and Design 
for Jobs and Skills” volt. Ezen pályázatra sajnálatos módon nem nyertünk 

támogatást. 
 

A jelenleg futó Urban Innovative Actions pályázati kiírásban az alábbi 4 témakörben 
lehet pályázni: Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Levegőminőség, Lakhatás, 
Foglalkoztatás és készségek fejlesztése a helyi gazdaságban. 

 
A pályázati kiírás áttekintése és szakértőkkel való egyeztetés alapján 

Önkormányzatunknak érdemes lenne ismételten pályázatot benyújtania az idei 
kiírásra. 

 
A pályázat javasolt tárgya a „DropStop – Innovative Water Based Housing” a vizet, 
mint erőforrást helyezi a középpontba és állítja a lakosság és a köz szolgálatába, 

innovatív csapadékvíz kezelési technológiák alkalmazhatóságát vizsgálja lakótelepi 
és kisvárosias környezetben, innovatív mérési technológiák kialakítását és lakossági 

tudatosságot növelő programelemeket tartalmaz, így a lakhatás témakörét ötvözi 
újszerű energiahatékonysági megoldásokkal. 
 

A pályázat megvalósításába bevont partnerek: Fővárosi Csatornázási Művek, 
Fővárosi Vízművek, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Moholy-

Nagy Művészeti Egyetem, Regionális Energetikai Kutatóközpont, Kortárs Építészeti 
Közösség és a Magyarország Átalakuló Közösségi Csoportja, az elnyerhető 
támogatás maximum 5 millió Euro, amelyhez 20 % önrész társul, amely nem 

feltétlen anyagi hozzájárulás formájában értendő. 
 

Önkormányzatunk által megpályázandó támogatás összege cca 4 millió Euro. 
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A pályázatok benyújtásának határideje 2018. március 30. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását szíveskedjen 

támogatni. 
 

Újpest, 2018. március 29. 
 

 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat részt vegyen az Európai 
Unió által kiírt Urban Innovative Actions tárgyú pályázaton és ott „DropStop – 
Innovative Water Based Housing” tárgyban pályázatot nyújtson be. 

 
Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetében, a megvalósításhoz 

szükséges, a támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok kiadására és 
szerződések aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 


