
             

VAS MEGYEI JEGYZŐ 

 

 

                 

ELŐTERJESZTÉS 

Az Ausztria-Magyarország Interreg V-A programban az SO21. prioritási tengelyre 

(Természeti és kulturális örökség) benyújtásra kerülő projekt önerejének biztosításáról  

 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. október 31-i pályázatbenyújtási határidővel 

projektpartnerként pályázatot kíván benyújtani az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 

INTERREG V-A PROGRAM keretein belül.  

 

A projekt vezető partnere: DOW (Documentation Centre of Austrian Resistance, Bécs), a 

projekt további partnerei várhatóan: Interkurturelles centrum – Bécs, R.e.f.u.g.i.u.s. 

Alapítvány (Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative und Stiftung / Mahnmal Kreuzstadl, 

Burgenland) 

 

A projekt célja a 20. századdal kapcsolatos történelmi ismeretek (első világháború, második 

világháború, vasfüggöny időszaka) és feltárt tények összeállítása és bemutatása, elérhetővé 

tétele a nagyközönség, valamint a fiatal diákok generációjának számára. A projekt első lépése, 

hogy történészek bevonásával egy kutatási programot hozzon létre. A kutatás másodlagos 

elemzésen alapul, és a határ menti területek emlékhelyeinek, fontosabb történelmi események 

pontos helyének meghatározására és leltározására terjed ki. 

Az összegyűjtött források és a tudományos összefoglaló elkészítése egy kétoldalú Történelmi 

Bizottság feladata lesz. Végül az elért eredmények alapján összeállítunk egy átfogó, magyar, 

német és angol nyelvű történelmi összefoglalót. 

A projekt szakmai megvalósítása során várhatóan 1,5 munkatárs bérének a fedezetét biztosítja 

a pályázat. 

 

Projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2019. június – 2021. június.  

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a projektben: maximum 400 000 euró.  

 

A pályázat megvalósításához 5 százalék önerő szükséges, ennek összege: maximum 20 000 

euró. 

 

Kérem a közgyűlést, hogy fentiek alapján a projekt benyújtását jóváhagyni szíveskedjen és a 

maximum 20 000 euró önerő biztosításához hozzájárulni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

A Közgyűlés  

 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal partnerséggel pályázatot 

nyújtson be az AUSZTRIA – MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAMBA 



                

az SO21. PRIORITÁSI TENGELYRE (TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉG);   

b.) a maximum 20 000 euró összegű önerőt a 2019. évi költségvetésében biztosítja; 

c.) felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez igazítsa az 

önerő összegét. 

 

Felelős:  megyei jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

        dr. Balázsy Péter sk. 


