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A határozati javaslat törvényes:

Dr. Bagó József

BESZÁMOLÓ
az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében beadott
pályázatok aktuális állásáról

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13-ai ülésére
Előkészítette: Sándor Ildikó

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2017 decemberében
pályázatot nyújtott be az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritása
keretében Területi Foglalkoztatási Akcióterv (TAPE) tárgyában, melyet a testület a 14/2018. (I. 25.)
Kgy. határozattal utólagosan tudomásul vett. Az Irányító Hatóság 2018. június 5-i levelében értesítette
a pályázót, hogy a benyújtott akciótervre a Monitoring Bizottság 4.373.585,90 euró összegű ERFA
támogatást jóváhagyott. A projekteket ezt követően a második pályázati körben kellett részletesen
kidolgozni, és 2018. november 12-ig benyújtani. A zárt pályázati kör eredményéről döntés 2019
februárjában várható.
A TAPE nyolc összefüggő projektből áll, melyből egyik a koordinációs és kooperációs projekt (CCP).
Az Ügynökség két projektben vállalt szerepet: főpályázó Fülek Város Önkormányzata partnersége
mellett a CCP projektben, és partner a határon átnyúló foglalkoztatási paktum projektben, melyben a
főpályázó a Partnerstvo Južného Novohradu O.Z. nevű szlovák LEADER szervezet. A CCP
főpályázói szerep azt jelenti, hogy a TAPE projektek megvalósításának 41 hónapja alatt az Ügynökség
által kinevezett projektmenedzsmentnek kell koordinálni, segíteni a másik hét projekt megvalósítását,
el kell végezni a nyilvánossággal és kommunikációval összefüggő összehangolt feladatokat, illetve el
kell hárítani a TAPE megvalósítását nehezítő akadályokat. A CCP projekt elsőként 2019. április 1jétől indul és 2022. augusztus végéig tart.
A TAPE második körben benyújtott projektjeit az alábbi táblázat foglalja össze:
Projekt címe

Projekt célja

Partnerek

Cooperation and
coordination

A TAPE projektek
koordinációja,
kommunikációja,
kockázatkezelése
Új beszállító
kapacitások
létrehozása magyar és
szlovák KKV-nál

Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Np. Kft.
Fülek Város
Önkormányzata
Equinox
Communications Kft.
Tooth Tools s.r.o.

137.704,68

Kért ERFA
támogatás
(EUR)
117.048,98

63.169,75

53.694,25

2.373.676

1.661.573

150.200

82.610

Képzési kapacitások
fejlesztése

Nógrád Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
Stredná odborná
škola Fil'akovo
Fülek Város
Önkormányzata
Nógrád Megyei
Regionális
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

136.863

116.333,55

58.400

49.640

1.924.599,54

1.635.909,60

28.052,65

23.844,75

Product
development
supporting
becoming
supplier
CB TRAIN

Development of
investment
environment

Barnamezős
iparterület
revitalizációja
Füleken, gyártási
inkubációs kapacitás
létrehozása
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Költségvetési
összeg (EUR)

Implementation
of a supplier
supporting
program

Realisation of a
cross-border
employment and
territorial
development
pact
Ready for work.
Integration of
disadvantaged
social groups to
the labour
market
Integration of
disadvantaged
regions into the
labour market

Beszállítói program
megvalósítása a
térségben az
integrátorok,
elsősorban a Bosch
cég igényeire
alapozva

Határon átnyúló
foglalkoztatási
paktum létrehozása és
működtetése

Hátrányos helyzetű
személyek
munkaerőpiaci
felkészítése

Fejlesztési és
Koordinációs
Központ Nonprofit
Kft. (Heves megye)
Spoločnosť GENIUS

111.776

95.009,60

39.130

33.260,50

Nógrád Megyei
25.599
Regionális
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
Partnerstvo Južného
39.140
Novohradu O.Z.

20.671,19

33.269

Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Np. Kft.

105.807

89.935,95

Szív a Szívért
Alapítvány

135.059

114.800,15

OZ Za dôstojný život

54.253

46.115,05

138.500

76.175

163.793

139.224,05

Hátrányos helyzetű
Filleck, s.r.o.
települések
bekapcsolása enternet
hálózatba, digitális
Dargon Egyesület
kompetenciafejlesztés,
határon átnyúló
állásportál

A 2018. január 25-én meghozott jóváhagyó döntéshez képest változott a CCP projektben az
Ügynökség költségvetése, mivel a többi projekt kötelező nyilvánosságával összefüggő költségeit ide át
kellett csoportosítani, másrészt módosult a TAPE futamideje. A CCP projektben így 6.885 euró önerő
biztosítása szükséges a korábbi 6.807 euróval szemben.
A projekttevékenységek racionalizálása miatt csökkent a határon átnyúló paktum projekt
költségvetése, ezért ebben az esetben a korábban jóváhagyott 7.560 eurós összeggel szemben 5.290
euró önerő biztosítása szükséges. A változások miatt a két projektben összességében csökkent a
szükséges önrész a korábbi előterjesztésben szereplő összeghez képest.
A projektek költségvetése a formai bírálat elvégzését követően tovább változhat. A táblázat nem
tartalmazza a nemzeti társfinanszírozást, amelynek mértéke projektenként eltérő lehet.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Salgótarján, 2018. november 23.
Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

3

HATÁROZATI JAVASLAT
az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében beadott
pályázatok aktuális állásáról szóló beszámoló elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi az
INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében beadott pályázatok aktuális
állásáról szóló beszámolót.
A közgyűlés utasítja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
pályázatokkal kapcsolatos eseményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2018. december 13.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző
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