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BESZÁMOLÓ  
Somogy megye 2014. évi nemzetközi tevékenységéről 

 
Az ERASMUS+ programnak köszönhetően 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.  

 

Szintén az ERASMUS+ programnak köszönhetően, Franciaországi partnerünk, 

Mayenne városa egy 4 napos nemzetközi programra hívta meg Somogy 30 diákját és 

kísérőjüket. A diákok a Somogy Megyei Önkormányzat koordinálásával, minimális 

önköltség biztosításával utazhattak Franciaországba, ahol az EU Parlamenti választások 

apropóján tartott nemzetközi programsorozaton vehettek részt. 

 

Telefon és e-mail útján folyamatos kapcsolatot tartottunk és tartunk a már meglévő 

nemzetközi partnerekkel: Észtország – Valga, Németország – Rhein-Neckar, Románia – 

Hargita megye, Észtország – Valga megye. 

 

2014. április 22-én és 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 20. Gansui 

Befektetési Kiállításra és Vásárra. A delegáció tartózkodása alatt találkozott a Somogy 

Megyei Önkormányzat vezetőivel és színvonalas rendezvényeken vett részt (Kassai 

Lovasíjász-bemutató). A delegáció informális célja az volt, hogy tovább gördítse a 

megbeszéléseket a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház és a Gansui Tartományi 

Kormányzat Egészségügyi Osztálya között, a korábban megkezdett együttműködés 

kibontakozása érdekében. 

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. A 

delegáció célja a 20. 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 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 

Kórházzal és a Somogy Megyei Önkormányzattal bonyolított tárgyalásokat a 

Tradicionális Kínai Orvoslás meghonosításáról Somogyban. 
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A testvérmegyei kapcsolat erősítéseként, a Somogy Megyei Önkormányzat 1 db 

olajfestményt juttatott használatra a Gansu Tartományi Kormányzat, Lanzhou-i 

Nemzetközi Részlegének felújított épületébe, a Nemzetközi Kapcsolatok Csarnokába. A 

festmény Ruisz György – Ivánfahegy c. olajfestménye. 

2014 októberében, a Somogy Megyei Önkormányzat közreműködésével 1 fő vehetett 

részt a GIFP (Gansu International Fellowship Program) ösztöndíjon. A jelölt, dr. Varga 

Sándor, 2 hónapot tölthetett Gansu tartományban, döntően Lanzhou városban. Az 

ösztöndíj összes költségét a fogadó fél biztosította. 

 

A HUHR/1101/2.1.4/0005 Common Cross Border Strategy 2014. év végére a fizikai 

megvalósulás 10. hónapjába ért. A projektben tervezett 11 tanulmányból 10 elkészült, a 

3. elszámolási időszak tart, 2015. 01.31-ig. A projekt megvalósítás problémákba nem 

ütközött, a költségtérítések nehezen számítható utalása kihívást jelentett. 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2014. évi nemzetközi tevékenységről szóló 

beszámolót. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerűem 

 

 

Kaposvár, 2015. április 20.  

 

Jakó Gergely 

 

A beszámolót készítette:  

 

Gábor Márk 

nemzetközi referens 

 

A beszámolót jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 


