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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. február 19-i ülésére 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címre 

 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az Európa Ifjúsági Fővárosa címet a strasbourgi Európa Tanács mellett működő Európai Ifjúsági 
Fórum által kiírt pályázatot elnyerő európai város egy esztendőre kapja meg. A címet egy 
minőségi koncepció és egy éves programterv alapján ítéli oda a szakmai zsűri. A megtisztelő cím 
lehetőséget teremt arra, hogy a nyertes város bemutassa az ifjúsággal kapcsolatos társadalmi, 
politikai, gazdasági és kulturális életét és annak európai perspektíváit. Az Európa Ifjúsági 
Fővárosa cím jelentős település- és térségmarketing potenciállal rendelkezik, erősíti a város- és 
országimázst. Mindemellett a cím kiemelkedő lehetőséget nyújt sokoldalú, ifjúság-központú 
programok szervezésére, amelyek elősegítik a kontinens fiataljainak kooperációját és együtt 
gondolkodását. Az immáron hat éve folyó kezdeményezés célja, hogy a fiatal nemzedékek 
bevonásával ösztönözze az innovatív projektötleteket és azok megvalósítását, példát mutasson a 
további regionális fejlesztésekhez, valamint erősítse a kapcsolatokat a helyi és az európai 
intézmények közt. Az eddigi nyertes városok között szerepel Rotterdam, Torino, Antwerpen, 
Maribor, Braga és Thessaloniki, míg a 2015-ös év Európai Ifjúsági Fővárosa Kolozsvár. 2016-
ban az azerbajdzsáni Ganja, 2017-ben pedig Várna lesz a cím birtokosa. 
 
A címmel nem jár közvetlen anyagi támogatás, de az Európa Tanács és Európai Unió által kiírt 
és finanszírozott pályázatok megnyílnak a nyertes város részére, a cím birtoklása pedig előnyt 
jelent a beérkezett pályázatok elbírálása során, így közvetett módon olyan jelentős forrásokhoz 
juthat a város, amelyek e cím nélkül nehezen lennének elérhetőek. 
 
A pályázat kizárólag angol nyelven nyújtható be elektronikus formában. A pályázat 
benyújtásának feltétele az első fordulóban 300 euró, továbbjutás esetén további 1.000 euró 
megfizetése. A pályázat előkészítéséhez szükséges összeg – a költségvetés elfogadása esetén - 
rendelkezésre áll a városmarketing előirányzaton. A pályázat első fordulójának benyújtási 
határideje 2015. február 28. Az első fordulóra vonatkozó hivatalos pályázati kiírás részletesen 
meghatározza azokat a minimális adminisztratív és szakmai jellegű tartalmakat, amelyekre a 
pályázatot kiíró Európai Ifjúsági Fórum választ vár a kandidáló városoktól. 
 
A pályázat első körében a pályázó önkormányzatnak be kell mutatnia a 2018-as esztendőre 
tervezett programjainak, rendezvényeinek, eseményeinek, tevékenységeinek a vázlatos 
szerkezetét, keretét. Itt még nem elvárás a kiíró részéről az, hogy a pályázó önkormányzatok 
részletesen kidolgozott, precíz időrendbe szedett forgatókönyvet nyújtsanak be, ugyanakkor 
lényeges szempont, hogy a benyújtandó koncepcióvázlatot úgy kell összeállítani, hogy a 
tervezett programok kapcsolódjanak az európai ifjúságpolitika prioritásaihoz, hangsúlyos 
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dimenzióihoz, így például a formális és nem formális oktatás, az ifjúság foglalkoztatottsága, a 
társadalmi befogadás, az önkéntesség, a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok, a multikulturalizmus és 
az integráció témaköreihez. Mindezek figyelembevételével elkészült a szükséges 
koncepcióvázlat, amely magában foglalja mindazokat a Kecskemétre jellemző erősségeket, 
amelyeket a pályázat üzenetként is meg kíván fogalmazni, hiszen európai szintű ifjúságpolitikai 
kihívásokra is válaszokat jelenthetnek. A koncepcióvázlat kulcsszavai a következők: tolerancia, 
találkozások, innováció és kreativitás, konfliktusok és megoldások, valamint sport, természet és 
környezet. 
 
A február 28-ig benyújtandó első körös pályázat fontos része annak bemutatása is, hogy mi 
motiválja az önkormányzatot a pályázat benyújtására, milyen érvekkel tudja alátámasztani 
alkalmasságát a cím elnyerésére. A pályázatnak ebben a részében ismertetni kell a helyi 
ifjúságpolitika struktúráját, intézményeit, az önkormányzat ágazati stratégiai dokumentumait, a 
helyi ifjúságkutatási eredményeket, illetve mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek az 
ifjúsággal való aktív és érdemi párbeszéd kialakítására eddig történtek a városban. 
 
Fontos elvárása a pályázatnak, hogy az önkormányzat bemutassa röviden azt is, hogy 
elképzelése szerint az Európa Ifjúsági Fővárosa cím milyen módon fog hozzájárulni a város 
jövőbeli, 2018-on túlmutató fejlesztéséhez és fejlődéséhez, hogyan tudja befolyásolni a város 
ifjúságmegtartó képességét, ifjúságbarát arculatát. 
 
Ugyancsak be kell mutatni a február 28-ig benyújtandó pályázatban a pályázat további 
menedzseléséhez, illetve a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozat sikeres 
megvalósításához rendelkezésre álló emberi erőforrás hátteret, valamint azt, hogy milyen 
gazdasági eredményei, hatása, hozzájárulása lehet a sikeres pályázatnak a város fejlődéséhez. 
Ebben a részben ismertetni kell azokat a tervezett pénzügyi támogatókat is, akik a tervek szerint 
hozzájárulnak a 2018-as év programjainak sikeres megvalósításához. 
 
A beérkezett pályázatok közül a szakmai zsűri 2015. április 29-ig választja ki azt az öt döntős 
várost, amelyek közül ki fog kerülni a végső győztes település. A 2018-as esztendő Európa 
Ifjúsági Fővárosát 2015 novemberében nevezik meg. Ezt megelőzően 2015. október 12-ig kell 
kidolgozni a döntő fordulóra a részletes, teljes értékű pályázatot és programtervet. A február 28-
ig benyújtandó első körös pályázati dokumentáció összeállítása az önkormányzat 
koordinálásával jelenleg is folyamatban van. Emellett már megkezdődött az említett teljes 
értékű, részletes programtervnek a kidolgozása is. Mindkét tevékenységben részt vesznek az 
önkormányzat munkatársai mellett a helyi ifjúsági, tudományos, kulturális, oktatási, gazdasági 
élet képviselői, a történelmi egyházak, valamint maguk a fiatalok is, hiszen hét pilot csoportban 
jelenleg is mintegy 70 fiatal segíti javaslataival, ötleteivel a pályázati anyagok összeállítását. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet szerint döntsön. 
 
 
Kecskemét, 2015. február 9. 
 
 
 
 
                              Szemereyné Pataki Klaudia 
                                     polgármester 
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        KÖZGYŰLÉSE 
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KIVONAT 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
          /2015. (II.19.) határozata 
Pályázat benyújtása a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címre 
 
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 73.35-1/2015. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megpályázza a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címet. 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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