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Előter'esztés

a Győr-JVIoson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. február 11-én tartandó ülésére

Tárev: Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében
benyújtandó "Dunamenti élő értékeink megóvása és fejlesztése" című projekt.

Tisztelt Közgyűlés!

A Györ-Moson-Sopron Megyei Onkonnányzat pályázatot nyújtott be az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 4. prioritása (intézményi
együttműködések) keretében "Dunamenti élö értékeink megóvása és fejlesztése" címmel
további 1 partnerrel együtt.
Benyújtás időpontja: 2021. 12.03.

Rövid összefoglaló: A projekt címe "Dunamenti élő értékeink megóvása és fejlesztése" átfogó
képet fest a partnerek közösen megfogalmazott hosszútávú céljairól, tevékenységi köréröl és
várható hatásairól. GYMS megye és a Felvidék Duna menti területének lakosai a történelem
során mindig is elválaszthatatlan egységet alkottak. A régió lakosságának közös múltja során
kialakult kultúra, értékrend, majd kulturális és természeti értékek egy egészet alkotva képezik
közös örökségüket. Hagyományaik, értékeik eltűnőben vannak, így minden eddiginél fontosabb
feladat azok dokumentálása és terjesztése az információs társadalom adta lehetöségeket is
felhasználva.

A Felvidéki Magyar Ertéktár és a Győr-Moson-Sopron Megyei Ertéktár a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján egy egység részét képezi, mely
a magyar nemzet értékeinek és ezen keresztül kultúrájának megóvását hivatott biztosítani. Az
eredményes munka érdekében elengedhetetlen a közös, határon átnyúló projektek
megszervezése, melyek során a résztvevők konstmktív együttműködéssel és tapasztalatcserével
javítják az intézmények közti együttműködés szintjét.
A pályázat keretein belül elsődleges cél olyan kiadványok és mobil applikáció elkészítése, mely
a kor követelményeinek megfelelöenjuttatja el az átadni kívánt információt. A "Megyerikumok
Győr-Moson-Sopron megyéböl" c. HU/EN könyv HU/SK fordításának, a "Felvidéki értékek
gyűjteménye" sorozat első kötetének kiadása és a már említett mobil applikáció elkészítése nem
csupán hozzajáml a régió értékeinek terjesztéséhez, ezzel gyökereik ápolásához, hanem
reagálva a kor követelményeire egy olyan fejlesztést tervez megvalósítani, mely pozitív
visszhang esetén továbbiakat ösztönözhet. A projektben foglalt 2 rendezvény, pedig
kapcsolatépítés és tapasztalatcsere céljából kerül megszervezésre.

A projekt partnersége:
Vezető partner:

GYMSMO - Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Projektpartner:

Hodnoty kultúry - Ertékek



Projekt regisztrációs száma:
SKHU/WETA/2101/4. 1/005

Projekt zárás: 2022. 04. 30.
Tervezett költségvetés: a projekt teljes költségvetése 49 876, 16 EUR, melyböl a megítélt ERFA
hozzájárulás 42 394,73 EUR.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Onkormányzat költségvetése a teljes összeg 54,20 %-a, azaz
27 034,71 EUR.
Finanszírozási konstrukció: A fenti összeg 85%-a, azaz 22 979, 50 Eur ERFA hozzájámlás,
15%-a, azaz 4055, 21 EUR pedig önerö. Utóbbi leigazolása szükséges, vagyis a végsö
költségvetés függvényében 4 055,21 EUR összeget szükséges allokálni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján a projekt benyújtását utólagosan
jóváhagyni és a 4 055,21 EUR önerő biztosításához hozzájárulni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. megismerte és utólagosan jóváhagyja a "Dunamenti élő értékeink megóvása és

fejlesztése" című projekt benyújtását az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program 4. prioritása (intézményi együttműködések) keretére;

2. vállalja, hogy a 2022. évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítja a
"Dunamentí élő értékeink megóvása és fejlesztése" című projekthez - 49 876, 16
EUR összköltségű - a megyei önkormányzat tevékenységeihez szükséges 27 034, 71
EUR tartalmazó pályázat 15 % önerő összegét, azaz 4 055,21 Eurót a projekt
időtartama alatt.

3. vállalja, hogy a pályázat eredményeként megvalósuló megyei önkormányzati
projektelemek fenntartásáról 5 évig gondoskodik;

4. felhatalmazza elnökét a "Dunamenti élő értékeink megóvása és fejlesztése" című
projekt megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos dokumentumok
aláírására, illetve jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022.02. 11.
Felelős: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Győr, 2022. 01.27.
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Az előterjesztést készítette:
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
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Németh Zoltán


