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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Neogradiensis Régió Egyesület Közgyűlése, melynek tagja Nógrád Megye Önkormányzata, illetve 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., 2017. május 31-i Közgyűlésén arról döntött, hogy az 
INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritása keretében támogatja két 
foglalkoztatási akcióterv benyújtását. Nevesítésre került lehetséges akcióterületként egyrészt a nyugat-
nógrádi térség, ahol a munkavállalói mobilitást segítő Ipoly-híd építése válik szükségessé, másrészt a 
21. sz. főút urbanizált tengelye, illetve annak folytatása Losoncig. A megjelent kétkörös felhívás 
feltételei szerint a Neogradiensis Régió Egyesület nem felelt meg azon feltételeknek, amelyek előírták 
az akciótervet benyújtó lehetséges pályázók személyét. Így az akcióterv pályázatok benyújtására más 
alkalmas, lehetőleg INTERREG pályázati tapasztalattal rendelkező szervezeteket kellett keresni, 
elsősorban az egyesületi tagok személyében. Az M3 autópályát az R2 főúttal összekötő, Hatvantól 
Losoncig tartó gazdasági tengely esetén az akciótervet az Ügynökség nyújtotta be, partnerségben 
Fülek Város Önkormányzatával. 

„Between R2 and M3.Toward a new cross-border north-south economic development axis” című 
akcióterv összefoglaló bemutatása 

A gazdaságfejlesztés tekintetében kiemelkedő szerepe van a fő közlekedési útvonalaknak, azonban 
azok hatása elsősorban 25-30 km-es körzeten belül érezhető. Nógrád megye esetén az M3 autópálya 
gazdaságélénkítő hatása érvényesül, míg Losoncon azt várják, hogy a várost Zólyommal összekötő R2 
gyorsforgalmi út mielőbb megépülhessen. A két közlekedési folyosó által behatárolt Hatvan-Losonc 
tengelyhez mindkét országban szinte a legfejletlenebb térségek tartoznak.  

A foglalkoztatási akcióterv célja, hogy elsősorban a beszállítói ágazatokra építve megerősítse ezt az 
észak-déli gazdasági tengelyt, olyan integrátorokkal együttműködve, mint a hatvani Bosch gyár. Az 
akcióterv beavatkozásai között szerepel a KKV-k beszállítóvá válását segítő program indítása, határon 
átnyúló foglalkoztatási paktum létrehozása, munkahelyteremtő beszállító beruházások támogatása, 
füleki barnamezős terület üzleti célú hasznosítása, közös, kompetencia alapú képzési programok 
kidolgozása a munkaadók igényei alapján, hátrányos helyzetű településeken szélessávú internethálózat 
kiépítése, határon átnyúló állásportál létrehozása, valamint hátrányos helyzetű személyek 
munkaerőpiaci felkészítése. A hét, egymást erősítő vagy kiegészítő projekt részletes kidolgozását és 
megvalósítását az Ügynökség és Fülek Város Önkormányzata által alkotott konzorcium, mint 
koordinációs és kooperációs projekt (CCP) segíti saját menedzsment és szakmai kapacitásaival. 

Az akciótervben nevesített projektek összértéke 5.990.570 euró. A konzorciumhoz csatlakozott 
vállalkozások az akcióterv keretében - a felhívás elvárásának megfelelően - 13 új munkahely 
létrehozását és fenntartását vállalják. Az akcióterv megvalósításának futamideje 48 hónap, abban 
összesen 14 konzorciumi tag vesz részt (7 szlovák és 7 magyar). 

A projektfejlesztést és megvalósítást segítő és koordináló CCP projekt összköltsége 190.430 euró, 
melyből az Ügynökség, mint főpályázó költségvetése 134.160 eurót tesz ki. 95%-os támogatás mellett 
ehhez 6.807 euró önerő biztosítása szükséges. 
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Az Ügynökség részt vesz továbbá a „Határon átnyúló foglalkoztatási és területfejlesztési paktum” 
projektben határon túli partnerként, melyben saját költségvetése 151.194 eurót tesz ki. 95%-os 
támogatási intenzitás mellett ehhez 7.560 euró önerő szükséges. A főpályázó, a Partnerstvo Južného 
Novohradu O.Z. (LEADER szervezet) költségvetése 48.740 euró. 

Az első pályázati körben koncepcionális szinten kidolgozott foglalkoztatási akciótervekről döntés 
2018. tavaszán várható. A projektek részletes kidolgozására, illetve a kapcsolódó kötelezettség-
vállalásra ezt követően, a második pályázati körben kerül sor, amennyiben az akcióterv zöld utat kap. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Salgótarján, 2018. január 8. 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 3. prioritás 

keretében készített foglalkoztatási akcióterv benyújtásának jóváhagyására 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi az INTERREG 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program foglalkoztatási akcióterve Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. által történő benyújtását. 

 
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az akcióterv elbírálásáról tájékoztassa a 

testületet, illetve pozitív döntés esetén a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
 

Salgótarján, 2018. január 25. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


