
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újbuda Idősügyi Koncepciója Idősügyi feladatai fejezet 3.5. pontja tartalmazza a digitális           
fejlesztések részt. Ebben a részben megfogalmazásra került, hogy szükséges egy koncepció           
készítése idősügyi smart programunkról. Ez a koncepció a Norvég alap pályázat keretén belül             
elkészült. Ez adta azt az alapot, hogy önkormányzatunk az INTERREG Közép-Európai           
Transznacionális Együttműködés 2014–2020 Program 3. sz. pályázati felhívására 2018.         
január 27. határidővel pályázatot nyújtott be „Innovációs Ökoszisztémák az Idősügyet          
Támogató SMART” címmel. A pályázatban Önkormányzatunk, mint vezető partner további          
12 nemzetközi partner-szervezet részvételével  pályázott . 
  
A pályázati projekt támogatásra, kiválasztásra került a Program „Közös Titkársága” 2019.           
január 23-án kelt értesítő levele alapján. Az értesítésben a Támogató támogatási feltételeket            
szabott meg, amelyek átvezetése a pályázati projekten meg is történt az értesítésben megadott             
határidőben, azaz 2019. február 27. napjáig. 
  
Ezek alapján a pályázati projekt teljes költsége 2 593 039,34 EUR, a projektmegvalósítás             
módosított időtartama pedig: 2019. május 01. – 2022. április 30. (36 hónap). Ebből             
Önkormányzatunkra, mint vezető partnerre jutó: 
-       összes elszámolható költség (100%): 409 011,20 EUR 
-      összes programtámogatás (85% - Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERDF):  
    347 659,52 EUR 
-       összes nemzeti társfinanszírozás (10% - hazai központi költségvetés): 40 903,17 EUR 
-       összes önrész (5%): 20 448,51 EUR. 
  
A projekt célja: az idősügyet támogató információs-kommunikációs technológiai, valamint         
digitális megoldások (úgynevezett SMART megoldások) tervezésében, tesztelésében és        
bevezetésében érdekelt helyi szereplők, azaz: a (1) kutató-fejlesztő szféra, (2) üzleti szféra,            
(3) közszféra, valamint a (4) civil szféra szereplői közötti négyoldalú helyi együttműködés            
megteremtése és úgynevezett felhasználó-központú, nyílt innovációs folyamatok generálása.        
A projekt tehát nemcsak az időskorúak (60 év felettiek) helyi közösségei életminőségének            
javításához, hanem a kerületben nagy számban jelenlévő IKT megoldások tervezésében,          
fejlesztésében és tesztelésében érdekelt szereplőkkel (pl.: start-up, fiatal induló mérnökök,          
egyetemek stb.) történő együttműködés kialakításához is hozzájárul középtávon. 
  
A projekt 2019. május 01. dátummal indul, ezért szükséges a projekt önrészének biztosítása,             
valamint a projekt elszámolható költségeinek beemelése az Önkormányzat, valamint a          
Hivatal tárgyévi, 2019. évi költségvetésébe jól beazonosítható sorok nyitásával. A projekt           
elszámolható költségek: 
-          a 2019., 2020., 2021. és 2022. költségvetési évek, 
-          kiemelt előirányzatok, 
-          európai uniós támogatás (85%) 



-          nemzeti társfinanszírozás (10%) 
-          önrész (5%) 
szerinti bontását a jelen előterjesztésemhez csatolt „Adatszolgáltatás” című táblázat         
tartalmazza. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. március 11. 
  
  

dr. Molnár László 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


