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1. BEVEZETŐ 
 

 A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ (ICR) a Magyarkanizsai Községfejlesztési 

Információs Központ létrehozásáról szóló 02-17/2005-I. számú rendelettel (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 2/05. sz.) 2005. március 4-én közszolgálatként jött létre, a kiírt hazai és külföldi 

pályázatokról való tájékoztatást szolgáló tevékenységképpen, adatbázis kialakítására, a projektumok 

írásában és a projektumvezetők kiválasztásában, valamint a helyi önkormányzat és a községben élő 

lakosság számára stratégiai jelentőségű projektumok írásában betöltendő tanácsadó szerepkörre és a 

sikeres projektumok megvalósításának figyelemmel kísérésére.  

 A helyi, tartományi és köztársasági, valamint külföldi illetékes szervekkel és intézményekkel 

szakmai együttműködés keretében valósítja meg a tevékenységi körébe tartózó feladatokat és éri el a 

kitűzött célokat. Ezekkel a szervezetekkel közösen az ICR igyekszik minél több támogatási 

lehetőséget felkutatni annak érdekében, hogy a régióban található önkormányzatok, intézmények, 

vállalkozások, bejegyzett mezőgazdasági termelők, civilszervezetek, stb. olyan támogatási 

lehetőségekhez jussanak, melyek kedvező feltételek mellett járulnak hozzá fejlesztési elképzeléseik 

megvalósításához. 

 

 

2. ALKALMAZOTTAK STRUKTÚRÁJA 

 
 Szakmailag felkészült csapat (4 személy, felsőfokú végzettséggel, idegen nyelvi ismerettel) 

látja el a pályázati kiírások és az Európai Unió által támasztott követelményeknek való megfelelést és 

a pályázati pénzekből finanszírozott projektek levezetését. 

 

Az alkalmazott struktúrája: 

Név Munkahely megnevezése Végzettség Munkaviszony 

Molnár Makai 

Krisztina 
Igazgató 

másodfokú képzésben szerzett 

felsőfokú végzettség, Okleveles 

környezetgazdálkodási 

agrármérnök 

kinevezés 

Sóti Gizella 
Projekt- és civil szféra- 

koordinátor 

elsőfokú képzésben szerzett 

felsőfokú végzettség, 

Mezőgazdasági mérnök 

határozatlan 

Dragana Lukić 

Bošnjak 

Nemzetközi projektumok 

asszisztense 

másodfokú képzésben szerzett 

felsőfokú végzettség, Diplomás 

angoltanár 

határozatlan 

Vígi László 
Nemzetközi projektek 

koordinátora 

másodfokú képzésben szerzett 

felsőfokú végzettség, Diplomás 

angoltanár 

határozatlan 

 

 

3. MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 
 

 A 2018-as évben, összhangban a Községi-képviselő testület által elfogadott 

munkaprogrammal, az ICR a következő programokat és aktivitásokat valósította meg: 

 

 3.1. A hazai és külföldi pályázati kiírások folyamatos követése 
 Összesen 156 internetes forrás (minisztériumok, tartományi titkárságok, alapok, 

alapítványok, más pályázatfigyelő honlapok, stb.) napi szintű áttekintése. A meghirdetett pályázati 
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kiírások letöltése, archiválása a pályázati adatbázisban, valamint a kiírás feltöltése az ICR honlapjára. 

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos támogatási lehetőségek a községi befektetési honlap felületére 

kerültek feltöltésre.  

 Az ICR honlapján a 2018-as évben összesen 395 pályázati kiírás jelent meg, 354 szerb 

nyelven és 41 magyar nyelven. 

 A honlap regisztrációhoz kötött hírlevelére 2841-en regisztráltak szerb nyelven, míg a 

magyar nyelvű tájékoztatót 502-en kapják (összesen 3343). A szolgáltatás ingyenes. 

  

 

 3.2.  Pályázatok írása 
 Az ICR munkatársai 59 pályázati javaslat megírásában vagy szakmai koordinálásában 

vettek részt: 

   

 - Az önkormányzat és intézményei részére (önkormányzat, Orom HK, Magyarkanizsa 

Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, Martonos HK) 29 pályázati javaslat került 

kidolgozásra, amely a következő cselekvési területeket foglalta magába: szociális védelem, 

infrastrukturális fejlesztések, művelődés, energiahatékonyság, idegenforgalom, vízgazdálkodás, 

környezetvédelem, kulturális örökségvédelem, műszaki tervdokumentáció kidolgozás. 

 

 - A község területén működő civil szervezetek részére 21 pályázati javaslat került 

kidolgozásra a következő területeken: művelődés, hagyományápolás, szociális védelem, turizmus, 

hitélet, sport.  Az ingyenes szolgáltatást a következő szervezetek vették igénybe: 
1. Ars Naturae Egyesület, Kispiac, 

2. CHEF Vajdasági Hagyományőrző Gasztronómiai Egyesület, Kispiac, 

3. Roma Egyesület, Martonos, 

4. Adorjáni Művelődési Egyesület 

5. Agrár unió, Magyarkanizsa, 

6. Euro Medija Egyesület, Magyarkanizsa, 

7. Gazdakör Egyesület, Magyarkanizsa 

8. Wemsical Ifjúsági és Kultúrális Egyesület, Magyarkanizsa 

9. Martonosi Egyházközség 

10. Jó Pásztor Keresztény Ifjúsági Egyesület, Magyarkanizsa 

11. Tóthfalu és környéke mezőgazdasági termelők érdekvédelmi egyesülete 

12. Szent Pál Egyházközség, Magyarkanizsa 

13. Batthyáneum Egyházi Alapítvány, Magyarkanizsa 

 
 - 7 vállalkozásfejlesztési pályázati javaslat íródott. 

 

 - magánszemély részére 2 esetben készült pályázati kérelem (házvásárlás). 

 

 Természetesen az elkészített pályázatok mennyisége, az ICR kapacitásain kívül, nagyban 

függ a megjelent pályázati kiírások és az érdeklődő gazdasági szervezetek számától. Az elektronikus 

sajtó és a saját honlap segítségével igyekszik az ICR minél közelebb hozni a pályázatokat a 

vállalkozókhoz és bátorítani őket a részvételre. 

 

 A kidolgozott és beadott 59 db. pályázati javaslatból 19 db. (32 %) részesült pozitív 

elbírálásban. 7 pályázati kérelem még az elbírálás fázisában van. A jóváhagyott projektek értéke 

ÖSSZESEN 52.007.568,80 dinár.   

 

 

http://www.vgazda.com/?page_id=3001
http://www.vgazda.com/?page_id=3001
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Kategória Elutasított 
Elbírálás 

alatt 

Nyertes 

projektek 

száma 

Jóváhagyott támogatás 

(din.) 

Önkormányzat és 

intézményei 
20 0 9 49,581,568.80 

Egyesületek 4 7 10 2,426,000.00 

Vállalkozók 7 0 0 0,00 

Magánszemélyek 2 0 0 0,00 

ÖSSZESEN 33 7 19 52.007.568,80 

 

 

 3.3. Sikeres pályázatok megvalósítása 
 Az ICR munkatársai a sikeres pályázatok végrehajtásában (szakmai koordinálás, 

adminisztráció, közbeszerzés, pénzügyi elszámolások, levezetési jelentések) is részt vettek. 

 

 A fenti sikeres projekteken túl, azon projektek végrehajtása is az ICR feladata, amelyek 

korábbi években íródtak, és megvalósítását az Európai Unió társfinanszírozása segíti. Ezek az 

alábbiak:  

1. YOUMIG - fiatalok migrációjával foglalkozó projekt; 

2. WASIDCA - a magyarkanizsai szennyvíztisztító rekonstrukciója; 

3. TISATUR - környezetvédelem, folyami túraútvonalak feltérképezése; 

4. OASIS - fiatalok táboroztatása, sportpályák felújítása; 

5. CULT-STREAM - a közös természeti értékek megóvása a határ mindkét oldalán; 

6. TRANSDIA - szociális vállalkozások támogatása; 

7. MILLS` ROUTE - az oromi szélmalom környékének felújítása; 

8. MODERN FOLKING - a fiatalok multikulturális kapcsolatának erősítése. 

 
 

  3.3.1. YOUMIG - A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai - 

 intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése (Interreg Duna 

 Transznacionális Együttműködési Program) 
 

 A YOUMIG projekt a fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásait méri, ugyanakkor a 

résztvevő országok és intézmények intézményi eszköztárának és együttműködési csatornáinak 

fejlesztésére irányul. 

 

 A projekt elsősorban a kivándorlási, bevándorlási és visszavándorlási folyamatokban 

közvetlenül érintett települések élén álló helyi döntéshozók számára nyújt támogatást és hasznos 

információkat. Ez azt jelenti, hogy a YOUMIG eredményei révén a régió települései jobban tudják 

majd mérni a fiatalok kivándorlásának, visszavándorlásának és a külföldi fiatalok bevándorlásának 

hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket az alábbi, helyi szinten releváns területeken: 

– munkaerő-piaci kereslet és kínálat; 

– családalapításhoz, gyermekvállaláshoz kötődő szakpolitikák; 

– oktatásügy; 

– egészségügy és szociális védelem. 
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 A projektben nyolc szakmai partner – Szerbiából a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala 

és a Társadalomtudományi Kutatóintézet; Bulgária Statisztikai Hivatala; Szlovákia Informatikai és 

Statisztikai Hivatala (INFOSTAT); Ausztriából a Bécsi Egyetem (UNIVIE); Németországból a 

Délkelet-Európa Kutatóintézet (IOS); Romániából a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; valamint a 

Szlovén Gazdaságkutató Intézet – vesz részt.  

A szakmai partnereken felül a YOUMIG-hoz a németországi Népességkutató Szövetségi Intézet, és 

Ausztria Statisztikai Hivatala, valamint a fejlesztések fő „terepéül” szolgáló önkormányzati szintről 

hét ország hét partnerönkormányzata társult, úgy mint: Szeged, Graz, Sepsiszentgyörgy, Burgas, 

Pozsony-Récse, Karlsruhe és Magyarkanizsa község. 

 

Projektum teljes költségvetése: 2.311.025,00 € 

Magyarkanizsa község része: 69.211,25 € (85%), önrész: 12.213,75 € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2017.01.01. 

A projekt vége: 2019.06.30. 

 

  

  3.3.2. WASIDCA - Vízpótlás és a vízi infrastruktúra fejlesztése a határ 

  menti vízgyűjtő területeken (Interreg - IPA CBC HU - SRB) 

 
  A projekt célja: A magyar-szerb határ menti régióban a klímaváltozással együtt járó 

vízgazdálkodási szélsőségek, vízbő és vízhiányos időszakokhoz történő alkalmazkodás elősegítése. 

A természeti értékek megőrzése a felszíni vizek minőségének javításával. Az árvízi kockázatok 

csökkentése preventív beavatkozások útján. A kedvezőbb vízgazdálkodási feltételek megteremtése. 

 

Vezető kedvezményezet: Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged 

1. kedvezményezett:  Magyarkanizsa község  

2. kedvezményezett:  Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási 

 Titkárság  

 

Projektum teljes költségvetése: 6.980.608,00 € 

Magyarkanizsa község része: 1.891.000,00 € (85%), önrész: 283.650,00 € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2017.06.01. 

A projekt vége: 2020.05.31. 

 

 

  3.3.3. TISATUR - Ökoturizmus és környezetvédelem - Egy hajóban 

 evezünk (Interreg - IPA CBC HU - SRB) 
 

 A projekt fő célja a fiatalok környezettudatos nevelése, Algyő és Magyarkanizsa 

vonzáskörzetébe tartozó tiszai szakasz turisztikai potenciáljának népszerűsítése, valamint a vakok és 

gyengén látók támogatása a régió turisztikai értékeinek megismerésében. 

 A célok megvalósulásának érdekében a projekt keretén belül megszervezésre kerül Algyőn és 

Magyarkanizsán is egy-egy ifjúsági tábor, amelynek középpontjában a vízi turizmus és a környezet 

védelme áll. A tábor zavartalan megszervezéséhez beszerzésre kerülnek sátrak, kajakfelszerelés, 

tábori felszerelés, tábori konyhai felszerelés, stb. 
 

Vezető kedvezményezett: Magyarkanizsa község 

1. kedvezményezett:    Algyő Nagyközség Önkormányzata 
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A projekt teljes költségvetése: 125.030,77 euró 

Magyarkanizsa község része: 53.451,19 (85%), önrész: 9.432,56 € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2018.05.01. 

A projekt vége: 2019.06.30 

 

 

 

  3.3.4. OASIS - Kistelek és Magyarkanizsa a természetes erőforrásokon 

 alapuló komplementer turisztikai fejlesztése, a regionális turisztikai  rendszer 

 Elemeinek összehangolásával (Interreg - IPA CBC HU - SRB) 
 

 A projekt fő célkitűzése, hogy a turisztikai kínálat fejlesztésével és változatosságával 

fokozza a határ menti térség turisztikai potenciálját.  A projekt négy fő szegmensből áll, melyek 

hozzájárulnak a projekt fő célkitűzésének, a Kistelek és Magyarkanizsa területén történő 

idegenforgalmi fejlesztés megvalósulásához. 

 

 Az első szegmens megvalósítója Kistelek önkormányzata, amely az egészségturizmust 

hivatott népszerűsíteni, az egészség-tanácsadói és gyógykezelési központ kiépítésével. 

 

 A második szegmensért felelős partner Magyarkanizsa község, aki infrastrukturális 

fejlesztéssel, meglévő sportpálya felújításával és új kiépítésével járul hozzá a projekt sikeréhez. 

 

 A harmadik szegmens megvalósításában a Tartományi titkárság és az Európai Ügyek Alap 

vesz részt. A két partner feladata a nyári ifjúsági tábor megszervezése, amely egyrészt az etnikumok 

közötti toleranciát hivatott népszerűsíteni a fiatalok körében, másrészt hozzájárul az ifjúsági turizmus 

fejlesztéséhez, az egészséges életmód fejlesztéséhez a különféle rekreatív, verseny és oktatási 

aktivitásokon keresztül. 

 

 A negyedik szegmens egy mobil alkalmazás/weboldal kifejlesztése, amely a projekt által 

felölelt terület különféle idegenforgalmi ajánlatait hivatott összegyűjteni egy külön tematikus 

tartalomban. Mind a négy szegmens a turisták (főleg a fiatal) a régióban való huzamosabb 

tartózkodásához hivatott hozzájárulni. 

 

Vezető Kedvezményezett:  Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

 Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság,  

1. kedvezményezett:  Kistelek Városi Önkormányzat,  

2. kedvezményezett:  Magyarkanizsa község  

3. kedvezményezett:  Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja 

 

A projekt teljes költségvetése: 588.017,84 euró 

Magyarkanizsa község része: 77.466,23 (85%), önrész: 13.670,52 € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2018.05.01. 

A projekt vége: 2019.08.31. 
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  3.3.5. CULT-STREAM - a víz új kultúrája (Interreg - IPA CBC HU - SRB) 
  

 A projekt célja: Az együttműködés serkentése az idegenforgalom és a kulturális hagyaték 

területén. A víz új kultúrája elnevezésű projekt fókuszában a programterület, a dél-alföldi és észak-

bácskai, bánáti régió meghatározó folyója, a Tisza áll, amely évszázadokon át fontos kereskedelmi 

útvonalnak számított. 

A CULTSTREAM projekt célja egy korábbi projekt eredményeinek fenntartásán és 

továbbfejlesztésén túl a szülőföld megtartó erejének és turisztikai vonzerejének növelése, a meglévő 

értékek – ezúttal elsősorban a természeti kincsek – felmutatása révén. 
 
 

Magyarkanizsai programok:  

1. Írótábor, 2018. szeptember 

2. Városnap, 2018. október 

3. Tiszavirág Fesztivál és Filmnap Szép Tisza elnevezéssel 2019. június 

Vezető kedvezményezett: Porta Novum Kft., Szeged, Magyarország 

1. kedvezményezett:  Magyarkanizsa Község 

2. kedvezményezett    Thurzó Lajos Művelődési Központ, Zenta 

 
A projekt teljes költségvetése: 223.233,00 euró 

Magyarkanizsa község része: 67.835,00 (85%), önrész: 10.175,25  € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2018.05.01. 

A projekt vége: 2019.10.30. 

 

 
 

 3.3.6. TRANSDIA - A fogyatékkal élők munkaképességének fejlesztése 

(Interreg - IPA CBC HU - SRB) 
 

 A projekt célja: a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő piaci integrációjának 

elősegítése Magyarkanizsán és vonzáskörzetében. 

 

 A projekt leírása: A projekt a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató 

Központ részvételével, a különféle fogyatékkal élők, a nyílt munkaerőpiacra kerülők felkészítése, 

illetve védett munkakörnyezetben való foglalkoztatás megfelelő körülményei kerülnek kialakításra 

azon személyek számára, akik számára a piaci és állami szereplőknél való elhelyezkedés nem 

lehetséges. 

 

Vezető kedvezményezett: Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, Szeged 

1. kedvezményezett:   Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 

 

A projekt teljes költségvetése: 98.190,00 euró 

A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ része: 33.681,25 (85%), 

önrész: 5.943,75 € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2018.02.01. 

A projekt vége: 2019.04.30. 

 

   

 

http://usluznicentar.org.rs/
http://usluznicentar.org.rs/
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  3.3.7. MILLS` ROUTE - Malmok útja - őrlő malmok, összekötő utak 

 szervezésével (Interreg - IPA CBC Magyarország - Szerbia) 
 

 A projekt célja: Tematikus turisztikai útvonalak kidolgozása, amelyek Magyarország és 

Szerbia határ menti régiójában található malmok feltérképezésén alapszik. A tematikus útvonal által 

felölelt malmok: oromi szélmalom, nagykikindai szárazmalom, kiskunfélegyházi és ópusztaszeri 

szélmalmok. A felsoroltak mellett a hasonló rendeltetésű épületek (a régió összes hagyományos 

típusú malma) is feltérképezésre kerülnek. 

 Fejlesztésre kerül az oromi szélmalom infrastruktúrája, a turisztikai térképen Orom 

láthatósága megnövekszik, a településen bővül a nyár folyamán megrendezésre kerülő ifjúsági és 

művelődési programkínálat, valamint orom egy olyan partnerségben jelenik meg, melynek tagjai az 

idegenforgalmi kínálat kiépítése terén kimagasló tapasztalattal rendelkeznek. 
 

Orom HK aktivitásai: 

1. Idegenforgalmi kalauz írása a vajdasági malmokról 

2. Információs táblák kihelyezése az oromi szélmalomnél 

3. Mobil aplikáció programozása 

4. Orom web-promóciója  

5. Háromnapos ifjúsági fesztivál Oromon (Malmok Útja Fesztivál augusztusban) 

6. Művészeti tábor augusztusban szélmalmok, malmok, mezőgazdasági hagyományok  

7. Mobilkerítés beszerzése az oromi és magyarkanizsai rendezvényekre 

8. Hangosító berendezés vásárlása az oromi rendezvényekre - az eszközök az oromi Művelődési 

Ház tulajdonában maradnak 

9. Két vizesgóc kiépítése az oromi szélmalom mellett 

10. A munkálatok műszaki felügyelete 
 

Vezető kedvezményezett:  Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza 

1. kedvezményezett:   Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft 

2. kedvezményezett:   Nagykikindai Nemzeti Múzeum 

3. kedvezményezett:   Orom Helyi Közösség 

4. kedvezményezett:   Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata  

  

A projekt teljes költségvetése: 514.852,14 euró 

Orom Helyi Közösség része: 101.825,14 (85%), önrész: 15.273,771 € (15%) 

 

A projekt kezdete: 2018.03.01. 

A projekt vége: 2019.03.31. 
 

  

 3.3.8. MODERN FOLKING - A multikulturális kapcsolatok erősítése a 

 határ menti régióban ifjúsági rendezvények szervezésével (Interreg - IPA CBC HU - 

 SRB) 

 

 Projekt leírása: A teljes projektrégiót tekintve magas az elvándorlás (kivéve Újvidéket és 

környékét), a lakosság száma 4,6%-kal csökkent 2006 és 2012 között. Különösen magas a 

kivándorlók aránya a fiatal (20-35 év közötti) korosztály körében a kedvezőtlen foglalkoztatási 

kilátások következtében. Ahhoz, hogy őket haza lehessen csábítani, illetve a többi fiatalt itt tartani, a 

gazdasági környezet előnyösebbé tétele mellett szükség van arra, hogy a fiatalok megismerjék a régió 

gazdag kulturális értékeit, ezáltal erősebben kötődjenek a szülőföldjükhöz, mindez pedig javíthatja a 

későbbi hazatelepedési esélyeiket is. 
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 A projekt elsődleges célja tehát a vajdasági magyarság és a dél-alföldi régió népi kultúrájának 

és kulturális örökségének bemutatása és népszerűsítése a fiatalok körében, a három pályázó szervezet 

együttműködése révén a kulturális cserekapcsolatok erősítése, megszilárdítása, ezáltal a turizmus 

fejlődésének elősegítése, valamint egy multikulturális közeg kialakítása a programrégióban. Azáltal, 

hogy a pályázó szervezetek között folyamatos és stabil együttműködés jön létre, lehetővé válik az 

újabb nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a kulturális-turisztikai jellegű rendezvényeknek 

köszönhetően pedig a régió fiataljai aktív kapcsolatba kerülhetnek egymással, látókörük szélesedhet, s 

nem utolsó sorban a határ mindkét oldalán élő fiatal művészek is térhez, bemutatkozási lehetőséghez 

jutnak. 
 

 A projekt keretében népzenei alapokra épülő fesztiválok (Street Folk Fest, Dombos Fest), 

népzenei és- táncos produkciókat magukba foglaló Fonó Klubok, gasztronómiai bemutatóval 

egybekötött etnofolk koncertek (Bordal végekrűl), irodalmi és történelmi beszélgetések/előadások, 

szabadegyetemek, valamint változatos tematikájú képzőművészeti műhelymunkák valósulnak meg 

Szegeden (Magyarország), Magyarkanizsán és Kishegyesen (Szerbia). 
 

Vezető kedvezményezett:  Katolikus Ifjúsági Alapítvány, Szeged 

1. kedvezményezett:   Dombos Feszt, Kishegyes 

2. kedvezményezett:   Wemsical Serbia Egyesület, Magyarkanizsa 

  

A projekt teljes költségvetése: 199.660,00 euró 

A Wemsical Serbia Egyesület része: 33.940,50 (85%), önrész: 5.989,50 € (15%) 
 

A projekt kezdete: 2018.05.01. 

A projekt vége: 2020.04.30. 
 
 

Magyarkanizsa részesedésének összértéke: 2.328.410,56 € (85%),  önrész 356.649,10 € 815%). 
 

Az önrész értékét mindegyik projekt esetében az ICR megpályázta a Tartományi Pénzügyi 

Titkárságnál. 
 

 3.4. A nem kormányzati szervezetek és gazdasági szubjektumok támogatása 
 AZ ICR irodáját a civil, - és gazdasági szféra képviselői a kiírt pályázati lehetőségek 

függvényében keresték fel személyesen, telefonon és e-mailen keresztül.  

 A tanácsadások alkalmával a pályázati kiírások részleteivel és a feltételekkel kapcsolatosan 

kértek segítséget, illetve szakmai tanácsot. A kérelmek és pályázati dokumentáció összeállításában, a 

projektek levezetésében és azok adminisztrálásában. A segítségnyújtás folyamatos volt az ICR 

részéről, ha kapacitásai azt megengedték. 
   

 3.5. Együttműködés és hivatalos kapcsolatok ápolása 
 Az elmúlt évben 9 különböző szakmai konferencián/kerekasztal megbeszélésen képviselte 

az ICR a községet. Közvetlen kapcsolatokat alakított ki hazai- és nemzetközi szervezetekkel. A 

projektekhez kötődően jó kapcsolatokat ápolunk a tartományi titkárságokkal, a minisztériumokkal és 

egyéb állami intézményekkel.   

    

 3.6. Az ICR munkatársainak szakmai továbbképzése 
 Annak érdekében, hogy az ICR munkatársai meg tudjanak felelni a helyi szakmai igényeknek 

a pályázatok írása, levezetése és elszámolása terén, hogy az EU-s integrációs folyamatokkal 
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kapcsolatban felkészültek legyenek, valamint tájékozottak a támogatási eszközök megszerzése 

területén, a 2018-as évben is hazai és külföldi szervezetek által megtartott képzéseken vettek részt.  
  

 3.7. A községi pályázatkezelő rendszer koordinálása  
 Az önkormányzat és annak intézményei, valamint a helyi közösségek által megpályázható 

támogatások külön kezelését, koordinálását végezte - a pályázati kiírások letöltése, adatbázisban való 

kezelése, majd ezt követően elektronikus továbbítása a rendszer tagjainak. A visszajelzésekből lehet 

következtetni a pályázati kapacitások hiányosságaira és erősíteni azokat.   

 
 A rendszerben 20 pályázati döntéshozó és 23 pályázati szakmunkatárs szerepel. A pályázati 

döntéshozókkal és a szakmunkatársakkal való kapcsolattartás, továbbképzés (pályázati), szakmai 

tanácsadás az ICR feladatkörébe tartozik. 

 

            

 
Magyarkanizsa, 2019. február 

Ikt. szám: 03-14/66-1 

Molnár Makai Krisztina, 

 

______________________ 

igazgató 


