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Előterjesztés
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2011. március 31-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a két ülés közti munkáról
Előterjesztő: Szekó József, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és
Dr. Farkas Tibor, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezető igazgatója
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot, hogy az előző Tanácsülés óta eltelt
időszakban az alábbi, külön napirendben nem szereplő munkák zajlottak.
1. UNDP-vel kötött megállapodás
A DDRFÜ által koordinált előkészítő munka eredményeként a DDRFT elnöke
2011. március 23-án aláírt egy Egyetértési Nyilatkozatot (továbbiakban:
Memorandum), mely az Egyesült Nemzetek tagállamai által alapított
kormányközi funkcionális szerv, az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja
(UNDP) és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) között
létesül. E Memorandum célja, hogy a további együttműködésnek keretet adjon.
Az együttműködés kiterjed a DDRFT által képviselt Dél-dunántúli régió területére,
mint célterületre, ezen belül különösen a társadalmi-gazdasági tekintetben
hátrányos helyzetű térségekre.
Az együttműködés célja a térségben a társadalmi és gazdasági különbségek
felszámolásának elősegítése a mélyszegénységgel és súlyos gazdasági
problémákkal érintett területek fejlesztésével, és ezen a téren határon átnyúló
együttműködések (elsősorban Horvátország, Szerbia) a hasonló helyzetben lévő
határmenti régiókra vonatkozó programok, projektek kezdeményezése és
megvalósítása terén, illetve a tapasztalatok átadása más térségek és országok
számára.
A fentiek célok gyakorlati megvalósításához a DDRFT részéről annak
munkaszervezete, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosít
szellemi és technikai kapacitást.
Az együttműködés első célterülete Pécs keleti városrésze lenne (az UNDP és

Pécs MJV között hasonló megállapodás köttetik).
A Memorandum aláírása a lehetséges forrásszerzés szempontjából volt sürgető,
ezért megelőzte a DDRFT március 31-i ülését.
Az UNDP európai és FÁK országokért felelős igazgatója, Kori Udoviczki ugyanis
Európába látogat, és két napot tölt Brüsszelben a 2011. március 28. és 31.
között. Itt az EU különböző képviselőivel tárgyal a további együttműködési
lehetőségekről, ezen belül lehetséges közép-európai programokról.
Az utazásához készített háttéranyagokba bekerültek többek között az új EU
országokban, UNDP együttműködéssel tervezett vagy futó programok is. Például
Lengyelországban a Kormány a Strukturális Alapok finanszírozásával jónéhány
programot indított az UNDP-vel közösen nemrégiben a szegénység
felszámolására. Romániában Kolozsvár városa és az UNDP között van egy
megállapodás a városi szegénynegyedek felszámolására vonatkozóan.
A Memorandum időbeni aláírásával a Tanács kezdeményezése is belekerülhet
abba az anyagba, amit Kori Udoviczki számára és az EU-s tárgyalópartnerek
számára készítenek.
Stratégiailag úgy ítélte meg az Ügynökség, hogy jót tesz az ügynek, ha egy ilyen
UNDP-EU "csomagba" belekerülhet a tervezett pécs-keleti program.
A megállapodás semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár most, viszont Kori
Udoviczki tárgyalásai Brüsszelben elősegíthetik, hogy forrás is legyen majd az
együttműködéshez.
2. A Tanács szakmai bizottságainak tevékenysége
Tervezési Bizottság
A Tervezési Bizottság 2011. március 31-én ülésezik. Az ülésen döntés születik a
2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó 5.1.5/A Térségi,
komplex vízvédelem, valamint bel- és külterületi vízrendezés tárgyú pályázat
Pályázati Felhívásának véleményezéséről, a 2009-10. évi Dél-Dunántúli Akcióterv
4.1.1/c Megyei jogú városok integrált fejlesztése című konstrukciójához
kapcsolódóan beérkezett, a kaposvári „Pécsi út és környéke szociális
városrehabilitációja” című kiemelt projekt támogatásáról. Emellett döntés születik
az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez való hozzájárulásról
is.
Monitoring Bizottság
A Monitoring Bizottság 2011. március 28-án ülésezik. Az ülésen döntés születik
a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések
módosítási kérelmeiről, valamint támogatás visszavonásáról.
Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Az Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2011. február 23-án ülésezett.
Az ülésen megválasztásra került a bizottság új elnöke, Varga József. A bizottság
elfogadta ügyrendjét, valamint tudomásul vette az innovációs pályázatok
állásáról, valamint a Regionális Innovációs Stratégia 2004-2010. elkészítéséről
szóló tájékoztatókat. Tagjai részvételével munkacsoportokat állított fel a RIS
felülvizsgálatának eindításához.
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Külkapcsolati Bizottság
A Külkapcsolati Bizottság az elmúlt Tanácsülés óta nem ülésezett.
Civil Fórum
A Civil Fórum 2011. március 29-én ülésezik. Az ülésen megválasztják a Fórum
elnökségét, megvitatják a Tanácsülés napirendjeit valamint beszámoló hangzik
el a civil konstrukció állásáról.
Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság az elmúlt Tanácsülés óta nem ülésezett.
Kérem a Tisztelt Tanácsot a tájékoztató tudomásul vételére.
Pécs, 2011. március 23.

Szekó József
elnök

Dr. Farkas Tibor
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat:
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a két ülés közti munkáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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