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ELŐTERJESZTÉS
Somogy megye 2013. évi nemzetközi tevékenységéről
és a 2014-2015. évi nemzetközi tervről
A Somogy Megyei Önkormányzat a 2013. évben az alábbi nemzetközi tevékenységeket
folytatta:
- Projekt jellegű tevékenység:
1. A HU-HR IPA előcsatlakozási eszköznek köszönhetően a Common Cross Border Strategy
(Közös Határmenti Stratégia) című, HUHR 1101/2.1.4/0005 azonosítójú projekt
tartaléklistáról támogatást nyert. A projekt alapvető célja, hogy a megyei tervezést
kiegészítve, egy komplex adatbázissal mérje fel, elemezze Somogy megye határmenti
lehetőségeit és közös mintavételen alapuló horvát kutatások összegzésével, stratégiaként
mutasson irányt.
A projekt fizikai megvalósításának kezdete több ok miatt is csúszott: a támogatási döntést
követően alakult át a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköre, személyi változások is
történtek az apparátusban. A feladatátvételt követően szűnt meg az NFÜ, így a támogatási
szerződések megújítására volt szükség, valamint az “előlegként” funkcionáló, magyar oldali
hozzájárulás folyósítása is késett.
Az említett tényező leküzdését követően, a projekt 2014. február 1-jén indult, 16 hónapig tart,
költségvetése: SMÖ: 78 633 EUR, Kaproncai Fejlesztési Ügynökség: 21 764 EUR, Belovári
Fejlesztési Ügynökség: 13 803 EUR, mindösszesen 114 201 EUR. Létrejön: összesen 10
tanulmány, 15 workshop, 3 nemzetközi workshop, 1 nemzetközi stratégia.
A projektben eddig lezajlott, beszerzett:
- 1 db nyitókonferencia Kaproncán;
- 1 db előkészítő tanulmány, magyar és angol nyelven;
- 6 db szektorális elemzés, magyar és angol nyelven;
A projekt túl van első trimeszterén, így az első elszámolást beadtuk. Az elszámolást második
és első szinten is elfogadta a Közös Technikai Titkárság, az első időszak alatt, a Somogy
Megyei Önkormányzat által megelőlegezett költség utófinanszírozására várunk.
2. Az ERASMUS PLUS programnak köszönhetőn, támogatást nyert a “Y4IP – Youth for
Increased Participation” című projekt. A pályázatban a Somogy Megyei Önkormányzat
partnere a Västernorrland Megyei Önkormányzat volt, Svédországból. A projekt 2014. június
16-tól június 21-ig tartott, 17 374 EUR költségvetéssel. A projekt keretei között, a Munkácsy
Mihály Gimnázium közreműködésével, 8 fiatal utazott Svédországba, és vett részt az aktív
EU polgári részvétel népszerűsítése célján szervezett táborban. A projektet eredményesen
zártuk, a Somogy Megyei Önkormányzat által előlegezett önrész térítése 2014. szeptember
vége előtt várható.
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- Egyéb nemzetközi tevékenység:
Telefon és e-mail útján folyamatos kapcsolattartás a már meglévő nemzetközi partnerekkel:
Észtország – Valga, Németország – Rhein-Neckar, Románia – Hargita megye, Kína – Gansu
tartomány.
2014. április 22-23-án a Somogy Megyei Önkormányzat vendégül látta Gansu
testvérmegyénk 6 fős delegációját. A delegáció célja a már meglévő kapcsolat erősítése
mellett elsődlegesen az volt, hogy az önkormányzat vezetőit meghívja a XX. Gansui
Befektetési Kiállításra és Vásárra. A delegáció tartózkodása alatt találkozott a Somogy
Megyei Önkormányzat vezetőivel és színvonalas rendezvényeken vett részt (pl.: Kassai
Lovasíjász-bemutató). A fentiek mellett, a delegáció informális célja volt, hogy tovább
gördítse a megbeszéléseket a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Gansui Tartományi Kormányzat
Egészségügyi Osztály közt már megkezdődött együttműködést.
2014. július 4-től július 8-ig a Somogy Megyei Önkormányzat a korábbi meghívásnak eleget
téve, 3 fős delegációt küldött Kínába, Gansu megyébe, Lanzhou városba. (Az utazás teljes
költségét a meghívó partner állta.) A delegáció tagjai: Jakó Gergely alelnök, Biró Norbert
elnöki főtanácsadó és Gábor Márk nemzetközi referens. A delegáció célja a XX. Gansui
Befektetési Kiállításon és Vásáron való részvétel mellett a már említett, egészségügyi
együttműködés gesztoraként előkészítő tárgyalások lebonyolítása volt.
A magyar delegáció sikeres tárgyalásainak köszönhetően, 2014. július közepén, az
egészségügyi együttműködés konkretizálása céljából egy 10 fős delegáció érkezett
Kaposvárra. A delegáció itt tartózkodása alatt a Kaposi Mór Oktató Kórházzal és a Somogy
Megyei Önkormányzattal bonyolított tárgyalásokat a Tradicionális Kínai Orvoslás
meghonosításáról Somogyban.
A Gansu Tartományi Kormányzat megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy
jelenleg folyik a Gansui tartományi önkormányzat épületének felújítása. A felújítás egyik
részeként, egy testvérvárosi termet alakítanak ki a földszinten, ahol Gansu testvérvárosai
művészeti életéből terveznek állandó bemutatót adni. Kérik Somogy megyét is, hogy ehhez a
közgyűlés járuljon hozzá egy festménnyel, amely lehetőleg olajfestmény és amelynek tárgya
vagy tájkép, vagy társadalmi esemény.
Javaslom a közgyűlésnek, hogy a kérésnek tegyen eleget és Ruisz György festőművész
Ivánfahegy c. festményét tartós használatra adja át a Gansui Tartományi Kormányzatnak. A
festmény értéke 100.000,-Ft. A használatra a közgyűlés ezen döntése alapján Használati
Megállapodást készítenek elő.
2014-15. évi tervek:
- A Határmenti Stratégiát finanszírozó projekt 2., 3. és záró elszámolása.
- A nemzetközi kapcsolatok folyamatos fenntartása: helyi történések figyelemmel kísérése,
gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés.
- A nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása (Pl.
Tempus Közalapítvány által kiírt, testvérvárosi találkozók finanszírozása)
- Döntés esetén a pályázatok írása és lebonyolítása.
- Testvérvárosi találkozók elősegítése (pl. esedékes hargitai látogatás, előzetesen egyeztetett,
2015-ös Rhein-Neckarból érkező delegáció fogadása).
- A jövőbeli tervek részletei nagyban függnek a megjelenő pályázatoktól és a 2015-ös
költségvetésbe tervezett összegektől.
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Határozati javaslat:
1./ A közgyűlés elfogadja a 2013. évi nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót és
jóváhagyólag támogatja a 2014-2015. évre tervezett tárgyalásokat és programokat.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés alelnöke
Határidő: folyamatos
2./ A közgyűlés az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők napidíjának összegét 2014-2015.
évre az alábbiak szerint határozza meg:
A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnökei és a főjegyző esetében nettó 75 EUR-nak
megfelelő deviza, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet.
Közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más személyek
esetében, amennyiben a közgyűlés érdekében teljesítik a kiküldetést, nettó 40 EUR-nak
megfelelő deviza, amelytől eltérni csak a pénznem tekintetében lehet.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
3./ A közgyűlés tartós használatba adja Ruisz György festőművész ”Ivánfahegy” c. 100.000,Ft értékű festményét a kínai Gansu Tartományi Kormányzatnak testvérmegyékről szóló
állandó kiállítás megvalósításához. A használat szabályait ezen döntés alapján készített
Használati Szerződés rendezi.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

Kaposvár, 2014. szeptember 8.
Witzmann Mihály
Az előterjesztést készítette:
Gábor Márk
nemzetközi referens
Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

