
VAS MEGYEI JEGYZŐ 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Az Ausztria-Magyarország Interreg V-A programba benyújtásra kerülő „ANTI-addict” 

rövid című projekt önerejének biztosításáról  
 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – 2020. május 19-i pályázatbenyújtási határidővel – 

Vezető projektpartnerként pályázatot kíván benyújtani az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 
INTERREG V-A PROGRAM keretein belül.  
 

A projekt átfogó célja az osztrák-magyar határtérségben közös drogprevenciós tevékenységek 
és stratégiai együttműködés megvalósítása.  

A projekt keretében a projektpartnerek és stratégiai partnerek egy bilaterális drogprevenciós 
fórumot hoznak létre annak érdekében, hogy egy közös, határon átnyúló drogprevenciós 
szemléletformáló program alapjait megalkossák. Kidolgozásra kerül egy részletes 

drogprevenciós szemléletformáló program, melynek célcsoportja elsősorban a 15-18 éves 
korosztály. A projekt célcsoport szempontjából a szakmailag három leghatékonyabbnak 
tartott drogprevenciós módszert fogja részleteiben kidolgozni és bilaterálisan megvalósítani. 
A projekt keretében megvalósítandó tudatosságnövelő események keretében különböző 
workshopok, szemléltető és információt átadó rendezvények, konferencia kerül 
megrendezésre a megelőző intézkedések hatékonyságának és eredményességének fokozása 
érdekében.  
 

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

Projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2021. április 1. - 2022. december 31. 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a projektben: maximum 150.000,00 

Euro.  

A pályázat megvalósításához 5% önerő szükséges, ennek összege: maximum 7.500,00 Euro. 
 

Kérem a közgyűlést, hogy fentiek alapján a projekt benyújtását jóváhagyni szíveskedjen és a 
maximum 7.500,00 Euro önerő biztosításához hozzájárulni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

A Közgyűlés  
 

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vezető partnerséggel 
pályázatot nyújtson be az AUSZTRIA - MAGYARORSZÁG INTERREG V-A 

PROGRAMBA a „ANTI-addict” elnevezésű projekt vonatkozásában 

b.) a maximum 7.500,00 Euro összegű önerőt a 2021. 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 



VAS MEGYEI JEGYZŐ 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Az Ausztria-Magyarország Interreg V-A programba benyújtásra kerülő „REIN-Forest” 

elnevezésű projekt önerejének biztosításáról  
 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – 2020. május 19-i pályázatbenyújtási határidővel – 

Vezető projektpartnerként pályázatot kíván benyújtani az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 
INTERREG V-A PROGRAM keretein belül.  
 

A projekt átfogó célja az osztrák-magyar határtérségben őshonos erdők biológiai 
sokféleségének megőrzése és a klímaváltozás hatásaival szembeni alkalmazkodóképességük 
elősegítése összehangolt védelmi intézkedések végrehajtásával.  
Az összehangoltan végrehajtott védelmi intézkedések erősítik a Natura 2000 területeken 
található őshonos erdők biológiai sokféleségét, hozzájárulva természetvédelmi besorolásuk 
stabilizálásához, javításához, ill. növelve a klímaváltozás hatásaival szembeni 
alkalmazkodóképességüket. 
A projekt megvalósítása során összehangolt védelmi intézkedések végrehajtása fog 

megtörténni a projektterületen található őshonos erdőkben, valamint közös képzési és 
tudatosságnövelő programsorozat fog megvalósulni az erdők ökológiai sokféleségének 
megismerése érdekében, természet- és klímavédelmi tudatosságnövelés céljával. 
 

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

Projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2020. október 1. - 2022. december 31. 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a projektben: maximum 165.000,00 

Euro.  

A pályázat megvalósításához 5% önerő szükséges, ennek összege: maximum 8.250,00 Euro. 

 

Kérem a közgyűlést, hogy fentiek alapján a projekt benyújtását jóváhagyni szíveskedjen és a 
maximum 8.250,00 Euro 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 a 

„REIN-Forest” elnevezésű projekt vonatkozásában 

b.) a maximum 8.250,00 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. 



VAS MEGYEI JEGYZŐ 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Az Ausztria-Magyarország Interreg V-A programba benyújtásra kerülő 

„VOTECH4YOU” elnevezésű projekt önerejének biztosításáról  
 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – 2020. május 19-i pályázatbenyújtási határidővel –
projektpartnerként pályázatot kíván benyújtani az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 
INTERREG V-A PROGRAM keretein belül.  
 

A projekt átfogó célja, hogy az osztrák-magyar határtérségben új, innovatív megoldások 
kidolgozásával megkönnyítse új típusú szakmák megismerését és segítse növelni a 
szakképzésben részt vevő fiatalok és a szakképzett munkaerő számát.  
A projekt hozzájárul a munkaerőhiánnyal küzdő területek szakképzéséhez, kiemelt figyelmet 

fordít a pályaorientáció javítására, a korszerű tudásátadási folyamatok megismertetésére, a 
szakképzésben való részvétel népszerűsítésére. További cél a projekt megvalósítása során a 

pályaorientáció rendszerének és eszköztárának továbbfejlesztése és a pályaorientáció jelenlegi 
helyzetének határon átnyúló elemzése. Az eredmények alapján közös feladat lesz az újszerű 
megközelítések és új módszerek kidolgozása, megvalósítása, az eredmények kiértékelése és 
határon átnyúló harmonizációja. 
 

A projekt szakmai megvalósítása várhatóan 1 munkatárs bérének a fedezetét biztosítja. 

 

Projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2021. január 1. - 2022. december 31. 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a projektben: maximum 75.000,00 Euro.  

 

A pályázat megvalósításához 5% önerő szükséges, ennek összege: maximum 3.750,00 Euro. 

 

Kérem a közgyűlést, hogy fentiek alapján a projekt benyújtását jóváhagyni szíveskedjen és a 
maximum 3.750,00 Euro 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 a 

„VOTECH4YOU” elnevezésű projekt vonatkozásában 

b.) a maximum 3.750,00 Euro összegű önerőt a 2021. 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. 


