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2. napirend: Részvétel az INTERREG 4c pályázaton (előadó: Ocskay Gyula ügyvezető,
Ister-Granum Kht.)
Tisztelt Szenátus!
Mint arról az EGTC novemberi közgyűlésén beszámoltunk, a párizsi Mission Opérationelle
Transfrontalière (MOT) megkeresése nyomán részt veszünk egy európai projektben. A
projekt célja a határon átnyúló együttműködések munkáját, a határ menti térségek
integrációját segítő javaslatok megfogalmazása az Európai Unió döntéshozói számára. A
projektben kezdettől fogva igyekszünk pontosan, megbízhatóan részt venni.
A MOT a napokban egy újabb pályázati kezdeményezéssel keresett meg bennünket. Az
INTERREG IV/C kiírásra benyújtandó projekt rövid összefoglalása:
1. Cím: Foglalkoztatás és szakmai képzés a határmenti térségekben
2. A pályázat rövid összefoglalása
A határtérségek több szempontból is érzékeny területnek számítanak a foglalkoztatás
terén. Egyrészt ezek a területek általában perifériának számítanak, emiatt a gazdasági
fejlettségük alacsonyabb szintű, mint a központi térségeknek. Az itt kialakuló
foglalkoztatási problémákat gyakran határon átnyúló jelleggel próbálják megoldani. Ez
viszont felveti a munkaerő mobilitásával, migrációjával, az egyes országokban
megszerezhető képzettségek közötti különbségekkel, a nyelvi kompetenciákkal
kapcsolatos kérdéseket.
Ugyanezen okokból válik a határmenti térségekben élő munkaerő jóval
versenyképesebbé a többinél. Ezek a térségek egyben az Unió szabad munkaerőáramlásával kapcsolatos célkitűzéseinek laboratóriumai is, hiszen itt napi gyakorlat a
határon átnyúló ingázás. Viszont a foglalkoztatáspolitikát, valamint a
társadalompolitikának a munkaerő képzettségét, ellátását, fejlesztését érintő részét
mindig nemzetállami szinten koordinálják (így, pl. a társadalombiztosítás, a
munkanélküli-segélyezés, az egészségügyi ellátás, a képzések stb.). Az egyes
tagállamok közötti szabályozási különbségek pedig épp a szabad munkavállalás
lehetőségeit szűkítik.
A pályázat célja az, hogy a határmenti térségeket sajátos, belső munkaerő-piacként
értelmezze, és keressen olyan megoldásokat, amelyek elősegítik ezeknek a belső
piacoknak az intézményesülését. Ehhez fel kell tárni az egyes határtérségekben
meglévő adottságokat, igényeket, valamint a jó példák gyűjteményét összeállítani és
javaslatokként eljuttatni a brüsszeli döntéshozóknak.

3. A pályázatba résztvevő partnerek
Mission Opérationelle Tranfrontalière (Párizs, Franciaország)
City Twins hálózat (ikervárosok szövetsége, amelynek tagjai: Tornio-Haparanda (finnsvéd), Imatra-Svetogorsk (finn-orosz), Narva-Ivangorod (észt-orosz), OderaFrankfurt-Slubice (német-lengyel), Görlitz-Zgorzelec (német-lengyel), Valka-Valga
(észt-lett), Cieszyn-Česky Tiešin (lengyel-cseh)
Meuse-Rajna Eurorégió (német-holland-francia)
Franko-valdo-genfi agglomeráció (francia-svájci)
Badajoz-Elvas eurocity (spanyol-portugál)
Lotharingia – Nagy Régió Eurorégió EU-RES Társulás (német-francia-belgaluxemburgi)
4. Tervezett tevékenységek
 Az egyes határtérségek feltárása foglalkoztatási szempontból
 Közös felület kialakítása az innovatív megoldások megosztása céljából
 Helyi fórumok létrehozása
 3 nagy konferencia megrendezése
 Helyi stratégiák készítése
 Jó példák összegyűjtése, ezek alapján egy általános megközelítés kidolgozása a
határmenti foglalkoztatásról
 Modell értékű megoldások kialakítása
 Ajánlások megfogalmazása a nemzeti és az uniós hatóságoknak
5. Pénzügyi részvétel
A pályázatban az egyes felek 100–200 000 eurós kerettel rendelkeznek. Az Ister-Granum
EGTC esetében a támogatási intenzitás 85 %-os, így az önerő 15–30 000 euró között
alakulhat. Az összeg nagysága attól is függ, hogy elvállaljuk-e pl. a három konferencia
egyikének megszervezését.
A projekt tervezett időkerete: 36 hónap, tehát éves szinten kb. 5–10 000 eurót (1.3 – 2.6
millió forintot) kellene önerőként biztosítanunk. A projekt megvalósításának várható
kezdete: 2009. október.
6. A részvételről
A pályázatban történő részvétellel az EGTC egy újabb, neves együttműködéseket
tartalmazó európai projektbe kapcsolódhat be, ami növeli ismertségünket, lehetővé teszi
európai politikusok megjelenését a régióban, és szakmailag segít az európai uniós szintre
emelkedni. A közös felület, a közös konferenciák mind európai nyilvánosságot
biztosítanak, ez pedig az egész térségnek igen jó reklám, még turisztikai szempontból is
fontosnak tekinthető.
A gazdasági válság és azon belül az autóipar válsága a foglalkoztatási kérdéseket a
régióban is rendkívül aktuálissá teszi. Éppen ebből a megfontolásból nyújtunk be
pályázatot egy átfogó foglalkoztatási modellprogram elindítására az INTERREG IVA
(ETE) kiírására. A két pályázat egymást kiválóan egészítené ki: a helyi kezdeményezés
egy információs-szervező hálózat kialakításával, egy regionális foglalkoztatási és képzési
stratégia megalkotásával, valamint egy foglalkoztatási fórum létrehozásával igyekszik

stabilizálni a régió versenyképességét. Ezt a kezdeményezést be tudnánk vinni a nagy
nemzetközi projektbe úgy, hogy abban már egy modellként szerepelhessen.
A fentiek alapján javasoljuk a projektben történő részvételt.

Esztergom, 2008. december 05.

Ocskay Gyula
ügyvezető, Ister-Granum Kht.

14/2009. (03. 04.) számú Szenátusi Határozat (javaslat)
A Szenátus támogatja az Ister-Granum EGTC részvételét az INTERREG 4c
(Foglalkoztatás és szakmai képzés a határmenti térségekben) pályázaton a pályázat
megvalósításához szükséges önerőt az EGTC éves költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2009. január 30.
Felelős: Udvardi Péter igazgató

