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SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

  

 

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. 

tel.: 82/898-246 
e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu 

 

Ügyiratszám: SMÖ/266-5/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a „PPI2Innovate - Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés 

kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” című pályázat 

benyújtásáról 
 

 
Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió 

teljes területét lefedik, és elsősorban tapasztalatcserét szolgálnak. 2014 és 2020 között 

Magyarország három interregionális programban vesz részt. Ezek az INTERREG CE, 

INTERREG Europe, INTERREG Duna. 

A Somogy Megyei Önkormányzatot (továbbiakban: SMÖ) érintő 2014 és 2020 között 

megvalósuló INTERREG CETNRAL (továbbiakban: CE) kilenc EU tagország 

(Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, 

Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével), Horvátország részvételével 

valósul meg. 

 

A CE program prioritásai:  

1 – Innováció és versenyképesség  

2 – A széndioxid-kibocsátás csökkentése  

3 – A természeti és kulturális örökség védelme, fenntartható növekedés  

4 – Közlekedés 

 

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (projektvezető) a 

Somogy Megyei Önkormányzat csatlakozását kezdeményezte a „PPI2Innovate - Az innovatív 

megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” című 

pályázathoz (INTERREG CE keretében), melyet a projektvezető 9 partnerrel (2 olasz, 2 

szlovén, 1 horvát, 1 cseh, 2 lengyel, és SMÖ) dolgoz ki, összesen 1.535.340,-EUR 

összköltségvetéssel. Ebből a SMÖ-ra jutó költségvetés 105.242,-EUR, melyből 85% ERFA 

finanszírozás (89.456,-EUR), 10% nemzeti társfinanszírozás (10.524 EUR) és 5% a SMÖ 

által biztosítandó önerő (5.262,-EUR). A költségvetés döntő része személyi jellegű kiadásokra 

fordítható. 
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A PPI (innovatív megoldások és termékek közbeszerzése) egy hatékony eszköz az innováció 

fokozása érdekében. A PPI kiemelten támogatott közösségi szinten. A projekt közvetlenül 

célozza Közép-Európa régióiban a közigazgatás minden szintjén levő szervezeteket.  

 

A PPI bevonása azért fontos a megyei önkormányzatok számára, mert területfejlesztési 

szerepük jelentős, így a hatékonyság fokozása érdekében kiemelten fontos a K+F és az 

innováció beépítése a működésbe. A hivatal dolgozóinak általános leterheltsége és a 

költségtakarékos gazdálkodás miatt nem jut kapacitás az általános információs és 

kommunikációs technológiák fejlesztésre és a szűken értelmezett hivatali tevékenységen felüli 

innovációs ismeretek bővítésére. A projekt „pilot projektként” nyertessége esetén lehetőséget 

adna arra, hogy a SMÖ olyan projektpartnerekkel működjön együtt, akik már tapasztaltabbak 

ezen a téren.  

A pályázat nyertessége esetén SMÖ egy próbaprojektet valósíthat meg, aminek az elsődleges 

célja nem a beszerzés, hanem a PPI módszerének kidolgozása, mely később beépíthető a 

területfejlesztési feladatok működtetésébe, illetve a hatékonyság fokozását segíti elő a 

jelenlegi folyamatok magasabb színvonalon történő ellátásában. Várható ellátandó 

tevékenységek: kapcsolatteremtés, abból előzetesen meghatározott partnerekkel való 

tapasztalatcsere, új partnerek keresése, rendezvényeken való részvétel. 

 

 

Határozati javaslat:  

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Közép-Dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. projektvezetésével a „PPI2Innovate - Az 

innovatív megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-

Európában” /”Capacity building to boost usage of PPI (Public procurement of 

Innovative solutions and products) in Central Europe”/ című pályázatban a Somogy 

Megyei Önkormányzat projektpartnerként részt vesz. Az 1.535.340,-EUR főösszeggel 

– melyből a Somogy Megyei Önkormányzatra 105.242,-EUR összegű projekt költség 

kerül tervezésre – előkészített pályázat benyújtásához hozzájárul, és annak nyertessége 

esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés aláírására, valamint az abból 

fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.  
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2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzatra jutó 105.242,-EUR 

projekt költségvetéshez 5.262,-EUR összegű saját forrást biztosít, amely a Somogy 

Megyei Önkormányzatra jutó költségvetés 5 %-os önerejének felel meg. 

 

Felelős: Jakó Gergely, elnök 

  Dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

Kaposvár, 2015. november 3.  

 

 

Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

Gyarmati Diána 

irodavezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 


