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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Szlovénia-Magyarország Interreg V-A programba benyújtásra kerülő 

„PANNON EXPERIENCE” elnevezésű projekt önerejének biztosításáról 
 
 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal - 2019. június 18-i pályázatbenyújtási 
határidővel – projektpartnerként pályázatot kíván benyújtani a Szlovénia -
Magyarország Interreg V-A Program keretein belül.  
 
 
A projekt célja a projekt által megcélzott, az együttműködés tárgyát képviselő térség, 
kiemelt turisztikai desztinációként való kezelése, a PANNON ÉLMÉNYTÉRSÉG, mint 
turisztikai brand kialakításához szükséges egységes marketing stratégia megalkotása. 
A projekt keretében megtörténik a szlovén – magyar határtérségben jelen lévő 
turisztikai szereplők felkeresése, összegyűjtése, majd ezen szervezetek résztvevőiből 
egy operatív munkacsoport létrehozása. A turisztikai szereplők (szervezetek, 
intézmények, közhivatalok, stb.) együttműködése elengedhetetlenül fontos, 
különösen olyan területeken, mint a vidéki turizmus, mely jelenleg még nem képes 
kihasználni a benne rejlő potenciálokat az összehangolt kínálat, a közös marketing és 
közös kommunikáció hiánya miatt. 
A projekt keretében létrehozott operatív munkacsoport működtetésének célja, hogy a 
létrehozását követő két év hozzon annyi eredményt a térség turizmusában, hogy a 
turisztikai szolgáltatók és a többi érintett szereplő érzékelhesse a változást.  
 
Tervezett Partnerek: 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (VMÖNKH) 
Zala Megyei Önkormányzat 
TIC MoravskeToplice 
Zavod za kulturo, turizem in sport, Murska Sobota (ZKTS-MS) 

 
A projekt szakmai megvalósítása során várhatóan ~ 1 munkatárs bérének a fedezetét 
biztosítja a pályázat. 
 
Projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2020. január 1. - 2022. december 31.  
 
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a projektben: maximum 
120.000,00 Euro.  
 
A pályázat megvalósításához 5% önerő szükséges, ennek összege: maximum 6.000,00 
Euro. 
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Kérem a közgyűlést, hogy fentiek alapján a projekt benyújtását jóváhagyni 
szíveskedjen és a maximum 6.000 Euró önerő biztosításához hozzájárulni 
szíveskedjen. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
A Közgyűlés  
 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vezető partnerséggel, 
„PANNON EXPERIENCE” elnevezéssel pályázatot nyújtson be a Szlovénia - 
Magyarország Interreg V-A Programba,  
 

b.) a legfeljebb 6.000, Euro összegű önerőt a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 
 

c.) Felhatalmazza a Hivatal vezetőjét, hogy a projekt végleges költségvetéséhez 
igazítsa az önerő összegét. 

 
 
Felelős:           megyei jegyző  
Határidő:       folyamatos 
 
 
 
 
 
        dr. Balázsy Péter sk. 
 


