Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére

Előterjesztés pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról az Interreg-IPA Magyarország –
Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 4.1 prioritása keretében (KKV-k
versenyképességének erősítése innováció-vezérelt fejlesztéssel, együttműködés kutatási
intézményekkel fiatalok bevonásával)

Ebben a projektben, jelen állás szerint, csak Bácska Topolyával vennénk részt, és a vezető
kedvezményezett szerepét is Topolya töltené be.
A Jánoshalmi projektrész keretében, először is azt emelném ki, hogy térségben gondolkodva,
teret adnánk nemcsak a jánoshalmi, hanem a térségben lévő települések vállalkozásainak is.
A projekt célja, hogy új, innovatív gazdálkodási folyamatok megismerésével és elsajátításával,
valamint újszerű marketing szolgáltatással nagyobb hozzáadott értékű termékeket és
szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, környezetbarát, fenntartható és környezetkímélő módon.
A projekt elemei az alábbiak:
- szakmai segítségnyújtás és képzés szervezése a vállalkozások számára
- szakmai tapasztalatcsere a Topolya és környéke vállalkozásaival
- marketing stratégia kidolgozása, marketing tevékenység támogatása
- helyi (térségi) „brand”, azaz márka kialakítása, feltétel-rendszerének kidolgozása
- termék-árusító helyek létrehozása Jánoshalma központi részén, (3-4 db fapavilon kialakítása)
- a Szüreti Expo fejlesztés és támogatása (vásári standok beszerzése)
A tervezés, projekt-előkészítés jelen szakaszában a teljes projektköltség mintegy 325 000 euró.
Ebből a jánoshalmi projektrész mintegy 160 000 euró költséget mutat, de nem végleges
összeg. Ehhez kapcsolódó önerő mértéke 8000 euró.
Természetesen a fentieken túl, itt is, a projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező elemek
költségeit is tartalmazza, mint: a projektmenedzsment költségét, adminisztratív költségeket,
közbeszerzési eljárás költségeit, valamint a nyilvánosság elemeinek költségeit.
A Bizottságok a napirend megtárgyalását követően, határozatukban javasolják a Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közös pályázatot nyújt be Bácska
Topolya Önkormányzatával az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 4.1 prioritása keretében (KKV-k versenyképességének erősítése

innováció-vezérelt
bevonásával).
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A jánoshalmi projektrészhez szükséges önerőt 8000 euró összegben, az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésével és
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Czeller Zoltán polgármester
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
2017. január 31.
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