Tisztelt Partnereink!
P{ly{zati lehetőség Debreceni fiatalok részére:
A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítv{ny Kuratóriuma p{ly{zatot hirdet olyan
tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudom{ny, a művészet, a
technika, az oktat{s, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, s
tehetségük tov{bbi kibontakoztat{s{hoz, képességeik bizonyít{s{hoz t{mogat{st
érdemelnek.
A t{mogat{st Debrecen Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzata biztosítja az {ltala létrehozott
közalapítv{ny közreműködésével.
A közalapítv{ny az alapító sz{ndék{t figyelembe véve egyéni ösztöndíjat adom{nyoz az
al{bbiak szerint:
Egyéni ösztöndíj: egy darab t{blagép. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttat{sként ítéli oda, mely
{ltal a közalapítv{ny hozz{j{rul a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.
A díjkiosztó ünnepségre Debrecen V{ros napj{n, azaz 2017. {prilis 11-én kerül sor.
A közalapítv{ny szempontj{ból tehetséges fiatalnak az tekintendő, aki a művészetben, a
tudom{nyban, az oktat{sban, a technik{ban, a sportban vagy egyéb szakterületen rendkívüli
és kimagasló tevékenységre képes, és azt eredményeivel m{r nyilv{nvalóv{ tette.
A közalapítv{ny szempontj{ból debreceni fiatalnak az tekintendő, aki az al{bbi sorrendiség
szerint:




debreceni lakos,
a v{rosban köznevelési intézmény tanulója,
teljesítménye Debrecenhez kötődik.

A p{ly{zat benyújt{s{nak hat{rideje: 2017. m{rcius 21. 16:00 óra.
P{ly{zni csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatv{nyon lehet, amelyek az Új
V{rosh{za (Debrecen, K{lvin tér 11.) 3. sz. ügyfélszolg{lati ablak{n{l vehetők {t, vagy
letölthetők az www.debrecen.hu internet címről. A p{ly{zatokat a Kultur{lis Oszt{lynak
címzetten, 2 péld{nyban kell benyújtani. Postacíme: Debrecen Megyei Jogú V{ros
Polg{rmesteri Hivatal Kultur{lis Oszt{ly, 4026 Debrecen K{lvin tér 11.
A p{ly{zattal kapcsolatosan részletes inform{ció kérhető az +36 (52)
telefonsz{mon, tov{bb{ a koteles.andrea@ph.debrecen.hu email címen.
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Debrecen lehet Európa Kultur{lis Főv{rosa 2023-ban
H{rom nappal azut{n, hogy a kiír{s megjelent az Emberi Erőforr{sok Minisztérium{nak
honlapj{n, 2017. febru{r 23-{n Papp L{szló polg{rmester hivatalosan is bejelentette, hogy
Debrecen p{ly{zik az Európa kultur{lis főv{rosa 2023 címre.
Papp L{szló polg{rmester abban az intézményben jelentette be az indul{st, amely
z{szlóshajója lesz a debreceni p{ly{zatnak. A MODEM megépítését ugyanis a legutóbbi
kiír{sban v{llalta a v{ros. 2010-ben ugyan Pécs lett a kiv{lasztott, de Debrecen így is
teljesítette akkori v{llal{sait. A MODEM mellett többek között megépült a Kölcsey Központ
és megújult a Nagyerdei Szabadtéri Színpad is. 2023-ra pedig kívül-belül megújul a
Csokonai Szính{z, befejezik a Latinovits Szính{z belső kialakít{s{t és egy komolyzenei
koncertterem is épülhet.

A bejelentés előtt közös nyilatkozatot írt al{ a v{rosi közgyűlésben képviselettel rendelkező összes
szervezet deleg{ltja.
Az Európa Kultur{lis Főv{rosa kiír{sban 2018-ban hoznak döntést, akkor derül majd ki,
hogy egy brit v{ros mellett a hajdú-bihari megyeszékhely viselheti-e majd a címet.
Debrecen vonzza a kultúr{t, ezért készen {ll arra, hogy Európa Kultur{lis Főv{rosa legyen
2023-ban
Guly{s G{bor, a program főtan{csadója bemutatta a p{ly{zat logój{t, amelyet a zsűri 98
p{ly{zó több mint 100 alkot{sa közül v{lasztott ki.
A MODEM-ben fel{llítottak egy „időgépet” is, amelyben egy kamera segítségével b{rki
üzenhet a 2023-as Debrecennek. Az időgépet több helyen, péld{ul kultur{lis események
helyszínén {llítj{k majd fel, hogy minél többen tudj{k elküldeni üzeneteiket. A legjobbakból
kisfilm készül.
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