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Ügyiratszám: SMÖ/537/2016. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a „KEX- Általános iskolások kulturális ismeretcseréje”,  

a „GASTRO NETWORK - Határon átnyúló gasztro hálózat kiépítése”, 

valamint a „COLLAGE – Határmenti régió értékeinek gyűjtése és 

dokumentálása audio-vizuális tartalomként” című pályázatok 

benyújtásáról 
 
A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 egyik 

tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amely 

az új tervezési időszakban ismét az Interreg elnevezést kapta, és amely az EU kohéziós 

politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok az országok és régiók határain átívelő 

problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi 

kohéziójához. Jelen együttműködési program a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. Hasonlóan az előző programidőszakhoz, 

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának évétől, a program társfinanszírozását 

mindkét tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrása fedezi. Így az 

európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó elvek, szabályok és eljárásrendek teljes 

köre alkalmazandó erre az együttműködési programra. A korábbi IPA (előcsatlakozási 

támogatási eszköz) néhány speciális szabálya és eljárásrendje kivételével a 2007-2013-as 

programidőszak tapasztalatainak túlnyomó többsége a jelenlegi program esetében is helytálló, 

s céljait és tartalmát tekintve mintegy folytatása az előző programnak. 

 

A program, nagyságrendjéből és speciális határ menti jellegéből fakadóan, elsősorban 

együttműködésen alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat a meghatározott 

prioritási tématerületeken belül, nem teszi lehetővé nagy léptékű beavatkozások végrehajtását. 

A program a gazdasági együttműködések előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági 

környezet problémáinak feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy 

eltűnésük kockázatának csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti háló 

megerősítését, valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői 

közötti kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat két projektben, az „Általános iskolások kulturális 

ismeretcseréje” című, valamint „Határon átnyúló gasztro hálózat kiépítése” című projektben 

vezető kedvezményezetti szerepet tölt be, a „Határmenti régió értékeinek gyűjtése és 

dokumentálása audiovizuális tartalomként” című projektben pedig a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. vezetése mellett konzorciumi partnerként vesz részt a projekt 

megvalósításában. A benyújtani tervezett projektek tartalma, a Somogy Megyei 

Önkormányzat által vállalt projektelemek költsége, a biztosítandó önerő mértéke, valamint a 

pályázatok tervezett megvalósítási ideje a 1. számú mellékletben került összefoglalásra. A 

projektekkel kapcsolatban a támogatói döntések meghozatalára előreláthatóan 2016. év végén 

kerülhet sor, kedvező elbírálás esetén a támogatási szerződések megkötése 2017. év I. 
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negyedévére tehető. Emiatt az önerő költsége, amely a három projekt esetében összesen – a 

projekt megvalósítás megkezdésétől függően – a megyei önkormányzat 2017. évi illetve a 

2018. évi költségvetésében kerül megtervezésre. 

 

Kérem, hogy a Közgyűlés a „COLLAGE – Határmenti régió értékeinek gyűjtése és 

dokumentálása audio-vizuális tartalomként”, „KEX - Általános iskolások kulturális 

ismeretcseréje” valamint a „GASTRO NETWORK - Határon átnyúló gasztro hálózat 

kiépítése” című pályázatok benyújtását támogassa. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 

projektvezetésével, valamint Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. és 

Kapronca megye, valamint PORA projektpartnerekkel alakult konzorcium keretében az 

„Általános iskolások kulturális ismeretcseréje / Cultural exchange for primary school students 

(KEX)” című pályázatot benyújtja. A projekt kedvező elbírálása esetén a Somogy Megyei 

Önkormányzatra jutó 99 476 Euró  projektköltség 5 %-ának megfelelő, azaz 4 974 Euró 

önerőt biztosít a 2017., illetve a 2018. évi költségvetés terhére.  

A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés 

aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.  

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 

projektvezetésével, valamint Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., Kalinovac 

Önkormányzata, Kaprovnicki Virje Önkormányzata, és PORA projektpartnerekkel alakult 

konzorcium keretében a „Határon átnyúló gasztro - hálózat kiépítése” / „Gastro Network”  

című pályázatot benyújtja. A projekt kedvező elbírálása esetén a Somogy Megyei 

Önkormányzatra jutó 129 006,35 Euró  projektköltség 5 %-ának megfelelő, azaz 6 450,32 

Euró önerőt biztosít a 2017., illetve a 2018. évi költségvetés terhére.  

A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés 

aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 

Nonprofit Kft. projektvezetésével, és Kapronca megye Turisztikai tanácsával alakult 

konzorciumban projektpartnerként részt vesz, és ennek keretében a „Határmenti régió 

értékeinek gyűjtése és dokumentálása audiovizuális tartalomként (COLLAGE)” című 

pályázatot benyújtja. A projekt kedvező elbírálása esetén a Somogy Megyei Önkormányzatra 

jutó 78 230 Euró  projektköltség 5 %-ának megfelelő, azaz 3 911,5 Euró önerőt biztosít a 

2017., illetve a 2018. évi költségvetés terhére.  
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A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási szerződés 

aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Kaposvár, 2016. május 19. 

          Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Nemes Boglárka 

nemzetközi- és területfejlesztési referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 
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1. számú melléklet 

Projekt címe Rövidített neve Projektvezető Partnerek Projekt tartalma 

Megvalósítás 
tervezett 

időtartama 
(hónap) 

Somogy Megyei 
Önkormányzatot 

érintő költség (EUR) 
Önerő (EUR) 

Somogy Megyei 
Önkormányzatot 

érintő költség 

Önerő (Költségvetés 5%-
a) 

Általános 
iskolások 
kulturális 

ismeretcseréje  

KEX (Cultural 

exchange for 
primary school 

students ) 

Somogy Megyei 
Önkormányzat 

1.Somogy 
Társadalmi 

felemelkedéséért 
Nonprofit Kft. 
2.Kapronca 

megye 
3.PORA 

A határmenti régió (horvát-magyar) kulturális, természeti és történelmi értékeinek 
megismertetésére céljából két évfolyamot és három tantárgyat érintő e-learning 

tananyag létrehozása, pilot oktatási programjának lebonyolítása (tanulmányi versenyekkel, 
tanulmányutakkal), valamint a tapasztalatok alapján az anyag véglegesítése olyan formán, hogy az 

a projekt lezárását követően minden iskola számára alkalmas legyen a pedagógiai programba történő 
beillesztésre. Érintett tantárgyak: természetismeret, történelem és rajz (művészettörténet). Évfolyamok: 

általános iskola 5. és 6. osztályai. 
 

16 hónap 99 476 EUR 4 974 EUR 31 335 000 Ft 1 566 750 Ft 

Határon átnyúló 
gasztro hálózat 

kiépítése 

GASRO 
NETWORK 

Somogy Megyei 
Önkormányzat 

1.Somogy 
Társadalmi 

felemelkedéséért 
Nonprofit Kft. 
2.Kalinovac 

Önkormányzata 
3.Kaprovnicki 

Virje 
Önkormányzata 

4.PORA 
 

Támogató 
partner: Kapronca 
megye Turisztikai 

Tanácsa 

A projekt az eddig individuálisan működő Somogy megyei és Kapronca megyei fesztiválokat és 
helyi kézműves élelmiszer műhelyeket kívánja egy tematikus útvonalra felfűzni, ezáltal növelve 

azok turisztikai potenciálját, közvetve pedig a látogatások számát.  
A projekt keretén belül megvalósulna a fesztiválok és helyi kézműves élelmiszer műhelyek fizikai 
feltérképezése (Somogyban a fesztiválokról korábban készült már adatgyűjtés, amit frissíteni és 

aktualizálni kell, Kapronca megyében nem volt korábban ilyen adatgyűjtés.)  
A kutatás eredményei, a fesztiválok és kézműves műhelyek egy interaktív térképen kerülnek 

megjelenítésre, rövid leírással az egyes helyszínek szolgáltatásairól, időpontjáról, kiállítókról, program 
lehetőségekről. A térképen megjelenítésre kerül a fesztivál illetve a helyi terméket előállító honlapja, 

telefonszáma, hogy az érdeklődők további információért, szállásfoglalás céljából fel tudják velük venni 
a kapcsolatot. 

A térképen megjelennek a helyi éttermek (F&B), külön kiemelve, ha helyben előállított alapanyagból 
dolgoznak (ezzel is segítve a helyi termékek helyben történő felhasználását, illetve a 

környezettudatosságot), kézműves termékeket árusító boltok, információs pontok, illetve a biciklivel 
való megközelítés lehetősége.  

Kialakításra kerül egy honlap, ahol a fenti térkép mellett kommunikációra alkalmas felület is készül, 
amin az egyes fesztiválok szervezői, valamint a kiállítók információt tudnak cserélni egymással. Ez 

segíti a fesztiválok összehangolását, a kiállítók meghívását, illetve az egymás közötti tapasztalatcserét. 
A fesztiválok és a kézműves termékek reklámozására egy közös marketing stratégia és brand kerül 

kialakításra.  
Ennek keretén belül meghirdetésre kerül „az év souvenirje” verseny. A megadott kritériumoknak 

megfelelő termék az adott évben, mint az év souvenirje kapható lesz a helyi vásárokban és 
fesztiválokon, ezzel is erősítve a helyi brand-et. 

20 hónap 129 006,35 EUR 6 450,32 EUR 40 637 000 Ft 2 031 850 Ft 

Határmenti régió 
értékeinek 
gyűjtése és 

dokumentálása 
audit-vizuális 
tartalomként  

COLLAGE 
(Collection of 
Cross-Border 
Area Values 
through the 
creation of 

Audio-visual 
Contents) 

Somogy Társadalmi 
felemelkedéséért 

Nonprofit Kft. 

Somogy Megyei 
Önkormányzat 

 
1.Kapronca Megy 

2.Turisztikai 
Tanácsa 

Somogy megye és Kapronca megye együttműködése közös kulturális, természeti és történelmi 
értékeik bemutatására. A cél a helyi lakosság és a szélesebb körű közönség figyelmének felkeltése a 

helyi értékek megőrzésére és ápolására. 
A projekt során megrendezésre kerül egy közösségi vetélkedő a helyi lakosság számára, a helyi 

értékek bemutatására rövidfilm és forgatókönyv pályázat formájában. Az elkészült műalkotások a 
közösségi és helyi médiában kerülnek megjelenítésre, valamint részét képezik az összefoglaló, 

ismeretterjesztő rövidfilmeknek, melyek a projekt következő fázisában készülnek el. A vetélkedő egy 
közös eredményhirdetéssel, ajándékátadással zárul.  

Az összegyűjtött adatok alapján mindhárom témában kétszer 6-10 perces rövidfilmek készülnek 
el a dokumentáció során beazonosított helyi értékek bemutatására mindkét nyelven, illetve angolul. A 

projekt során reklám és médiakampány kerül kidolgozásra az elkészült dokumentumok 
népszerűsítésére, széles közönség számára történő elérhetővé tételére. A projekt lezárásaként az 

adatgyűjtés módszertanáról, illetve a filmek célcsoporthoz való eljuttatásával kapcsolatos 
tapasztalatokról beszámoló készül. A megvalósítás tapasztalatai alapján kidolgozásra kerül egy 

módszertan, ami más határmenti régiókban is adaptálható. 

16 hónap 78 230 EUR 3 911,50 EUR 24 642 450 Ft 1 232 123 Ft 

     

 
306 712,54 EUR 15 335,63 EUR 96 614 450,00 Ft 4 830 722,50 Ft 

 


