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KIEGÉszíró meu_Érler
A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai TerüIeti TársuIás
2019, évi Egyszerűsített Éves

Beszámolójához

l.

1.

A Társulás bemutatása

A társulás adatai

Szervezet megnevezése: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Tár_
sulás
Besorolása: egyéb szervezet
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék
Bejegyzési száma: 1 1 .Pk.65.0041201211,
Bejegyezve: 2012. április 18. jogerős 2012, május 09,
Területi adóhivatal: NAV Baranya megyei lgazgatóság

Adószám

:

1

8287 053-1 -02 (kiadva 20 12.05.1 6.)

Közösségi adószám: HU 18287053
Statisztikai szám: 1 8287053 -9499-1 44-02
KKM nyilvántartási szám: 10
A társulás elnöke: Madaras Zoltán 2019, október 13-ig, majd Őri Lász!ó
A társulás igazgatója: dr. Göndöc András
2.

A

társulás székhelve. fióktelepek

'7621 Pécs, Széchenyi
tér 9.
Fióktelepek:
7570 Barcs, Köztársaság utca 1. Magyarország
7900 Szigetvár, Zrinyitér 2, Magyarország, éwégénmegszüntetésre került
40000 Csáktornya, Rudeva Bo§kovióa 22,, Horvátország
31000 Eszék, Ulica Stjepana Radióa 4. Horvátország

3.

A társulás tevékenvséqe

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2

4. Taqok

A társulás Alapszabálya tartalmazza a társulás alapító tagjait. A Társulás tagjai
a Magyarország, Horvátország és a Szlovén Köztársaság területén elhelyezkedő magyar, horvát és szlovén szervezetek. 2019.évben 63 tagja volt a társulásnak és 3 tag felvétele van folyamatban.
2019.évben az alábbi változások voltak a tagjegyzékben:
2019, április 15. napján tartott közgyúlésen a tagok egyhangú szavazattal kizárták április 30. napjával Ptuj Város Önkormányzatát tagdíjfizetési kötetezettség
nem teljesítésemiatt.
Alapszabály módosítással új tagok csatlakoztak a társuláshoz, melyről a Kül_
gazdasági és Külügyminisztérium 2019. február 27, napjával adta ki határoza_
tot.

Úi tagok: Mursko Sredice Város Önkormányzata (Horvátország),

ba ra

njska Zupanija

(

H

orváto rs zág), Kaposvá ri Egyetem,

Osjecko-

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 31-i hatállyal
felmondta a Pannon EGTC-ben lévő tagsági viszonyát,
5. Társulás vezetőie

lgazgató: dr.Göndöc

András 7633 Pécs, Bánki Donát út9.4113,

A beszámoló aláírására illetékes társulást képviselő személy:
dr. Göndöc András
A társulásnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A közgyűlések között 9 tagú elnökség irányítja a társulás múködését.

A társulás könyvvizs1álója. TVH-Audit Könyvvizsgáló

Adótanácsadó és Köny-

velő Kft 7621 Pécs, Ferencesek utcája 31. MKVK 00951
Könyvvizsgálatért felelős személy: Rappai Ágnes Eszter MKVK OO1635
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenységen kívüli más jellegű munkát nem
végzett.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső
szolgáltató feladata. A külsó szolgáltató neve, székhelye: Wágner-Pocskai Au-

ditor és Szolgáltató Kft, 7634 Pécs, Szőlész dűlö 55.
A könyvviteli feladatok irányításáért felelős: Pocskainé dr. Wágner Mária könyvvizsgáló, nyilvántartási száma: MKVK 001623

ll. A tárgyévi beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer,
azok főbb je!lemzői

könvvvezetés módia

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti a Társulás. A könyvelésre
kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok szám_

jeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze.
2018.évtől változtatott az elszámolás rendszerén és nem munkaszámos költséghelyeket alkalmaz, hanem a főkönyvi számok alábontásával mutatja ki az
egyes pály ázati p rojektek elszám olását.

A számviteli poIitika lénveqes részeinek bemutatása
A társulás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli
törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a társulás beszámolója reálisan mutatja a társulás vagyoni és pénzügyi helyzetét.
A beszámoló pénzneme forint.
A társulás egyszerűsített éves beszámolót készít,közhasznúságijelentéssel.
Az egyszerűsített beszámoló részétképezi:

.
.
.
.

Mérleg,
Eredmény-kimutatás,

Kiegészítömelléklet,
Közhasznúságijelentés

Az üzleti év mérleg fordulónapja:

2019. december

A beszámoló készítésénekdátuma:

2020.január 31.

3í.

Jelen kiegészítő melléklet a számvitelről szóló 2000. évi C sz. törvény 16§, (5)
bekezdése szerint azokat azinformációkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alap_
ján határoztuk meg.

A mérleg a számvitelről szóló 2000. évi C sz. törvény 1, sz. melléklete szerinti
,,A"

változatnak megfelelő tagolással és tartalommal készül.

Az eredmény-kimutatás a számvitelról szóló 2000. évi C sz. törvény 2, sz. melléklete szerinti tagolással és tartalommal készül.
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A költségelszámolás összköltség eljárással

történik, elsődleges 5. számlaosz_
tály szerinti könyveléssel. Az 5. számlaosztály tagolása biztosítja, hogy mind a
külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.

Nincsenek eltérésekaz alkalmazott mérlegkészítésimódszerek és a számviteli
törvény előírásai között.

Minősítési ismérvek a számviteli elszámo!ások szempontiábó!
Lényegesség kritéri u mai

A lényegességelve alapján lényegesnek minósül a beszámoló szempontjából

minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

Jelentős összegű hiba
Jelentős összegű a hiba ha feltárásának évébenaz ellenőrzések során ugyanazon évet érintóen - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját
tőkét növelő-csökkentő értékénekegyüttes (előjeltól független) összege meghaladia az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 mi]lió
forintot.

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra,

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény_kimutatásban külön
oszlopban kell kimutatni.

Vevőnként, adósónként kisösszegű követeIések értéke
Vevőnként, adósónként kisösszegű követeléseknek minősítjük azokat a követeléseket, melyek összege nem haladja meg a 50 eFt-ot.
Be

h

ajthatatla n követel ése k esetébe n a rányta

la

n kö ltség

Azokat a követeléseket, amelyeknél a végrehajtással kapcsolatos költségek
azonosak a követelés várhatóan behajtható összegével, behajthatatlan követe_
lésnek minősítjük.

Értékelésimódszerek és eliárások

Az immateriális javak tényleges beszerzési áron, a tárgyi eszközök tényleges

beszerzési áron kerülnek értékelésre,amelyet az elszámolt amortizáció csökkent.

Bizonyos vagyoni eszközök azok eredeti állapotának helyreállítása vagy használati idejük meghosszabbítása érdekébentörténő felújításakora felújításiértéket a vagyoni eszköz bruttó értékérekerül aktiválásra.

A pénzügyi eszközöket és értékpapírokat- az esetleges értékvesztésselkorrigálva

-

bekerülési értékentartja nyilván a társulás,

A társulás analitikus nyilvántartást vezet vevői követeléseiről és a szállítói tartozásairól. A munkabérek, egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűréséreaktív és passzív idóbeli elhatárolás számlát alkalmaz a társulás.

Devizaértékelések
A devizaszámlán lévő devizák, külföldi pénzértékreszóló egyéb kötelezettségek
forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaártolyamon történik,

Az értékcsökkenési leírás módszerei

Az évenkéntelszámolandó értékcsökkenésmegtervezése - az egyedi eszköz
várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az

egyéb körülmények és a tervezett maradványértékfigyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékénekarányában történik.
Az értékcsökkenéstervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje
függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Az 100,000 Ft egyedi beszerzési értékalatti vagyoni értékűjogok, szellemi

ter_

mékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke(kis értékűtárgyi eszköz) használatbavételkor egy összegben kerül leírásra. Ebben az esetben az értékcsökkenési
leírást tervezni nem kell,

Nem jelentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehetó figyelembe az érIékcsökkenési leírás
tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végénvárhatóan realizálható értékevalószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Ha a társulás szempontjából meghatároző jelentőségű tárgyi eszközöknél az
évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtar-

6

tamában, az adott eszköz értékébenvagy a várható maradványértékben) lé_
nyeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni,

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha

o
o
o
o
o

o

az immateriális jőszág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a

beruházást)
könyv szerinti értéketartósan és jelentösen magasabb, mint ezen eszköz
piaci értéke;
az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke
tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve
a beruházást is) a vállalkozási tevékenységváltozása miatt feleslegessé
vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében
rendeltetésénekmegfelelően nem használható, letve használhatatlan
a vagyoni értékűjog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan
vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
a befejezett kísérletifejlesztés révénmegvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
az üzleti vagy cégértékkönyv szerinti értéke- a jövőbeni gazdasági
hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása
következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét(a
várható megtérüléskéntmeghatározott összeget).
i l

;

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a
már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

Értékcsokkenéselszámolása

:

Az értékcsökkenéselszámolásának alapja az eszköz bruttó értéke.Az elszámolás a használatba vételt követően, azonnal, illetve külön aktiválási jegyzőkönyv esetén attól számítottan történik.

Az értékcsökkenés elszámolására évenkéntkerül sor.

Az évenkéntelszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe
vett körülményekben lényeges változás nem következett be.

A mérlegkészítés
és értékelésmódszereinek változásai
Az értékelésieljárások az előző évhez képest nem változtak.

Függő kötelezettségek
A Társu lásnak

n in

csenek

füg

g

ő kötelezettségei.
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A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események
A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény amely jelentős hatással
lenne a Társulás 2019.12,31-i éves beszámolójára és nem ismert.

5 évnélhosszabb futamideiű kötelezettségek bemutatása

A Társulásnak nincs 5 évnélhosszabb futamidejű kötelezettsége.

nciával biztosított Kötelezettséqek bem utatása

Záloq iog ga l. qa

ra

A

incs zálogjogg al, garanciával biztosított kötelezettsége.

Tá rsu

lásnak

n

A mérleqhez kapcsolódó kieqészítések

A társulás befektetett eszközeinek értéke1 162 eFt, amely az előző évvégén
nulla forint volt,

A társulás tárgyévben immateriális javakat szerzett be és a működéshez szük-

séges elsősorban informatikai eszközöket.
Az immateriális javaknál a növekedés értéke503 eFt, elszámolt értékcsökkenés
347 eFt.
Tárgyi eszközöknél 1788 eFt értékűeszközbeszerzés történt, az elszámolt
tárgyévi értékcsökkenés 782 eFt.

Selejtezés alapján 269 eFt értékűeszköz került kivezetésre a könyvekből, melyek nyilvántartási értékenulla forint volt.

Tárgyi eszközök

Számlaosztálv
113
143
145
1631

összesen

bruttó értéke(eFt-ban)

Nvitó érték
0

1870
0
8

1879

Növekedés
503
1 368
419
0

2291

csökkenés

záró érték

0

503

261
0
8

269

2978
419
0

3900
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Elszámolt értékcsökkenés (e Ft-ban)

számlaosztálv
113
143
145
1631

összesen

Nvitó érték
0

1870
0
8

1879

Növekedés
347
363
419
0

1129

csökkenés

záró érték

0

347
1972
419

261
0
8

269

0

2739

Befektetett pénzügyi eszközzel a társulás nem rendelkezik.

Forgóeszközök
2018.december
2019.december

.
31.
31

23 821 eFt
44 620 eFt

A változás 20 799 eFt növekedés,

A társulás készletekkel nem rendelkezett sem az előző évben sem a tárgyévben.

A követelések értékeelőző év végén385 eFt, tárgyév végén567 eFt.
Tárgyév végéna társulás tagjai által 2016-2019.évre be nem fizetett tagdíjak a
társasággaljogviszonyban állók adó-járulék követelése került kimutatásra.
Értékpapirokkala társutás nem rendelkezik.

pénzeszközök:
20'18.december
2019, december

3'1.
31.

23 436 eFt
44 053 eFt.

A társulás pénzári pénzkészlete a Forint pénztárban 73 eFt, a valutapénztárban
400 kuna 18 eFt,
Számlavezető pénzintézet az OTP Bank, ahol két elkülönített bakszámla is nyi_
tásra került tárgyévben a nyertes támogatások elkü!önített számlavezetésére.
A bankszámlákon év-végénmeglévő devizás tételek átértékelésemegtörtént.
A bankszámlákon év-végénrendelkezésre álló pénzeszköz értéke43 960 eFt.
Aktív időbeli elhatárolás
2018.december
2019. december

31.
31,

6 533 eFt
32 509 eFt.
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A bevételek aktív időbeli elhatárolása jelentősen nőtt az előző évhez képest.
A mérleg fordulónapot követően több folyamatban lévő projektre nyújtott be a
társulás időközi elszámolást, illetve végelszámolást, ezek alapján került kiszámításra és könyvelésre az egyes projektek támogatás értéke.

A társulás 2019.évre három oszlopos beszámolót készített,mivel a 2018.évet

érintő változás a saját tőkénéljelentős volt,
Számviteli politikája alapján ,,Jelentős összegű a hiba ha feltárásának évében
az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékénekegyüttes (előjeltól
független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2
százalékát, illetve ha a mérlegfóösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön
oszlopban kell kimutatni."

A 2018.évben a feltárt saját tökét érintő változás értéke2 058 eFt, amely jelen-

tős összegű hibának minősül.
Eredményt érintő negatív irányú változás az egyéb bevételek soron volt 2 062
eFt értékben(Somogy megyei Önkormányzat által folyósított támogatás, illetve
SHARE projekt támogatás elszámolása), társasági adó-fizetési kötelezettség
viszont 4 eFt-al lett kevesebb,
A Somogy megyei Önkormányzattól érkező támogatás 2018,évben egyéb bevételkéntvolt kimutatva a könyvekben, felhasználás a támogatásból nem történt, í9y azt a támogatási előlegek között kell kimutatni, Ennek korrigálása megtöftént.
A SHARE projektre beadott támogatás elszámolást 62 eFt-al csökkentett mértékben fogadták el.
Ez az összeg jelenik meg a középső oszlopban az eredménykimutatásban. A
Mérlegben csökkent a saját tőke,nőtt a rövid lejáratú kötelezettségek összege
és csökkent az adófizetési kötelezettség.

Saját tőke
Nyitó

Jegvzett tőke
Eredménytartalék
Adózott eredménv

Saját tőke öszszesen

előző évi Növekedés

csökkenés

vált.

0

-8892
-332
-9224

0
0

0

0
0

Záró
0

-2058

2390
6570

2390

-11282
6570

-2058

8960

2390

-4712
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Az előzőekben leírtak alapján a saját tőke változása az ellenórzés során

feltár_

tak alapján -2058 eFt, így az előző évi eredmény -332 eFt helyett _2390 eFt_ra
változott, A tárgyévi adózott eredmény 6 570 eFt.
Kötelezettségek
2018, december 31.
középső oszlop
2019. december 31

.

38 846 eFt
1 996 eFt
82 541 eFt

A társulásnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

A rövid lejáratú kötelezettség állomány
2018, december 31.
középső oszlop
2019. december 31.

38 846 eFt
1 996 eFt

82541 eFt

A rövid

lejáratú kötelezettségeknél a középső oszlopban került kimutatásra a
Somogy megyei Önkormányzattól érkező támogatási előleg 2 000 eFt összegben és 4 eFt társasági adó csökkenés.
A kötelezettségek emelkedtek az előző évhez képest.
A támogatásokra kapott előlegek mérlegértéke78 067 eFt, amely a társulás
nyertes pályázataira folyósított előlegek értéke,illetve a Baranya megyei Önkormányzattól, Somogy megyei Önkormányzattől és a KKM-tól kapott támogatások összege,
További kötelezettség a szállítóitartozás, értéke2 318 eFt,
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2 156 eFt.

Az alábbi kötelezettségeket mutatja ki a társulás: decemberi munkabér és meg_
bizási díjak kifizetésénekkötelezettsége 1071 eFt, a decemberi jövedelmekhez
kapcsolódó adó-és közteher 8'l6 eFt, 269 eFt a társasági adókötelezettség.

passzív időbeli elhatárolás

2018, december 31.
2019, december 31

732 eFt
461 eFt.

A költségek

időbeli elhatárolása 461 eFt, a tárgyévhez kapcsolódó számviteli
szolgáltatás, könyvvizsgálat költsége, továbbá természetbeni juttatást terhelő
közterhek.

Fentiek alapján a Mérleg főösszeg

2019.12,31-én78 291 eFt.
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E red

ménv-ki m utatáshoz kapcsol ódó kiegészítések

Az Európai Területi Társulás fö tevékenysége: közösségi- társadalmi tevékeny_

ség.
A társulás az egyezményben meghatározott cél megvalósítása érdekébenönállóan gazdálkodik. Az alapszabályban meghatározattak szerint a térségversenyképességételőmozdító vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben
az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti.
A Társulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együtl
működésben megvalósuló programok végrehajtása révén,a Társulás jogi személyiségénekelőnyeit kiaknázva az Egyezmény |.4.§ illetve az Alapszabály
1.5.§ szerint lehatárolt települések közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett, lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésétés elősegítését.

A Társulás elsődleges feladata, hogy az Eurőpai Unió által- az Eurőpai Regionális Fejlesztési Alap, azEurőpai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útjánnyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2019.évben a társulás az alábbi pályázati támogatások alapján valósította meg
az abban megfogalm azott célokat.
Lezárult a KKMtől kapott 2018.évi működési támogatás elszámolása, melynek
meghosszabbítását 2019, május 31-ig engedélyezte a támogató. A támogatási
szerződés alapján 23 124 440 Ft támogatási előleget folyósítottak. Az elfogadott elszámolás alapján a tárgyévi támogatási bevétel 22 898 796 Ft a különbözet a támogatónak visszautalásra került.

A SHARE

projektre 2019.01,01.-2019.12.31, időszakra benyújtott elszámolás
alapján a költségek ellentételezésérevárható vissza nem térítendőeurópai uniÓs támogatás 13611,45 euro, hazai társfinanszírozásra 1601,347 euro, melyek
forinlértéke 5 028 eFt,
B-Solutions Crossmarket projekt (CrossMarkets - lnstitutional cooperation to
enhance cross-border selling at local farmers' markets) támogatási időszaka
2018,09,-20'19.10.31. A projekt célja: A Pannon ETT projektje a helyi termelői
piacokat üzemeltető önkormányzatok közötti intézményi együttműködést kívánja erósíteni annak érdekében,hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat a
fent említett jogi és adminisztratív akadályok leküzdésére, amelyek megakadályozzák a mezőgazdasági termelőkeUelsődleges termelőket termékeiknek a ha_
tár másik oldalán történő értékesítésében.
Az ilyen típusúegyüttműködésen ke-
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resztül többféle támogatást is nyújtanak a tényleges érdekelt feleknek, azaz a
mezőgazdasági termelöknek, az elsódleges termelőknek és a helyi forgalmazóknak.
Aszerződés alapján 19 795 euró támogatás várható (melyet a beadott elszámolás is alátámaszt), ennek forint értéke6 543 eFt.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 2019.évre kaptak vissza nem

téríten_

dő költségvetési támogatást, a 2019. szeptember 3-án hozott támogatói döntés
alapján, A szerződés szerint a Kedvezményezett vállalta, hogy 2019.06.01.2019,12,31. közötti idószakban megvalósítja az ,,Egyedi támogatás 2019" projektet. A támogatás felhasználásának határideje 2020, január 31, az elszámolás
dátuma 2020, február 29.
A támogatás összege 1,1 500 eFt, melyet előleg formájában ki is utaltak.
lnter-Ventures projekt2018. június 20-án került benyújtásra a 4, lnterreg Euro-

pe felhívásra, amely a KKV-k nemzetközivé válását hivatott segíteni. 2019,

március végénmegszületett a döntés, mely alapján a projekt támogatást nyert.
pályázat végrehajtása 2019. augusztus ,1. napjától vette kezdetét. 8 partner
vesz részt a programban, a projekt vezető partnere az EGTC, A megvalósítás
időszaka 2019. augusztus 1-tő1-2022. július 31-ig, A projekt költségvetése 1,3
millió euró, melyből az EGTC költségvetése kb. 300 000 euro.
A mérlegfordulónapot követően a társulás benyújtotta az elsó időközi elszámolást, melynek alapján az európai uniós támogatás összege 25 519,91 euro, a
10oÁ hazai társfinanszírozás 3 002,34 euro, ezek forint értéke9 427 eFt,

A

Pécs Megyei Jogú Várostól 500 eFt támogatást kaptak, melynek célja a PécsEszék közötti buszjárat elindításáí célzó pályázat költségeinek és az ehhez
kapcsolódó koncepció elkészítésköltségeinek támogatása.
Eszék-Baranya megyétől szintén a Pécs-Eszék közötti buszjárat előkészítési
munkálatainak költségeire kaptak támogatást 7500 euro összegben.
Felhasználás csak részben történt, így a felmerült 1 567,43 euro költség és a
befolyt támogatás közötti különbözet a támogatási előlegek között került kimutatásra.
Eszék-Baranya megyétöl 1 560 eFt támogatást kaptak az eszéki iroda működési költségeinek fedezetére a Magyarország-Horvátország lnterreg V-A Program
keretében.

2019,július 12-én támogató döntés született azETT által beadott lnterreg V-A
Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében
beadott pályázatra.
Az elnyert támogatás 246 153,62 eur, a támogatási intenzitás 85+10 %, melyhez a társulásnak önerőt is kell biztosítani 14 479,63 eur összegben.
A projekt szeptemberben elindult, a vége 2021.augusztus 31.
A projektre már elszámoltak költséget a tárgyévben, de támogatást még nem.
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Decemberben érkezett támogatási elóleg 38 313 810 Ft, mely a támogatási
előlegek között került kimutatásra.
BaranYa megYei Önkormányzattól kaptak ismét 2 millió Ft támogatást, azonban
az elszámolások nem történtek meg, így a korábbi évben kapo-tt támogatassal
együtt a befolyt összegek a támogaüsi6lőlegek között szerepelnek.
Hasonlóan a Somogy megyei Önkormányzaftól201 8.évben érkezett támogatás
is a támogatási előlegek között van kimutatva.

2019, évben a társulás csak ataptevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenysége nem volt.
2019. évben árbevétele nem volt a társulásnak.

Változatlanul két
lorrásból volt egyéb bevétele. Az Alapszabályban meghatáro_
zott tagok által befizetett tagd'rjból, il letve pályázati támogatásból.

A tagdíj bevétel összege 1 818 eFt,
Támogatási bevételek

KKM/1 1 693-4 1201 8/Ad m. pály ázati támogatás
KKM l 32928 -3 l 20 1 9/Ad m . p ály ázati tá m o§ atá s
SHARE projekt támogatási bevétel

bi-Solutions pályázat támogatás
nter-Ventu res pályázat támogatás
Pécs MJV, e-busz támogatás
Eszék-Baranya megye eszéki iroda működés tám,
Eszék-Baranya megye e busz projekt

22 899 eFt
11 500 eFt
5 028 eFt
6 755 eFt
9 427

l

AnYagjellegŰ ráfordítások 27 363 eFt,
szolgáltatások m iatt emelkedett.

500 eFt

eFt
509 eFt

1 560

a projektekhez kapcsolódó

Megnevezés
anyagköltség
bérleti díj
utazási, kikü|detési ktg.
hirdetés-reklám
rendezvényszervezés
könyvelés, könyvvizsgálat
S HARE projekthez kapcsolódó s2ol.qá|tatások
KKM2 5 1 06 -4 l2017_[qp§olóO O szo tgn ltatások
KKM1 1693-4/201 8 kapcsotOOO szot$áltatasok
KKM32928 -31201 lkapcsolóOO szotgáltatasok
l nter-Ventu res p rojekthez kapcs.Gioi g
á ltatások

eFt

igénybevett

Előző év Tárqvév
51

190
3051
85
190
1619
2051

4133
2865
0

0

694
504
1717
1584
0

2099
,105

0

4227
695
7118
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bi-Solutions proiekthez kapcs. szolgáltatások
lnerreq V-A proiekthez kapcsolódó szolgáltatás
HU-HR CBC projekthez kapcs. szolgáltatások
BMö támoqatáshoz kapcs. szolgáltatások
bankköltség
hatósáoi díi
biztosítási díi
eqvéb szolqáltatás (taqdíi)
eovéb fel nem sorolt szolgáltatások

összesen

0
0
0

255
3
10
50

810
1 8208

5461
1 008
999
35
483
121
0
50

463
27363

Személyi jellegű ráfordítások
Tárqvév

Előző év
9 250
2 169
2 959
14 378

Bérköltség
Bériárulékok,adó
személvi ielleqű eqyéb

összesen

19 607

2 925
1 713
24 245

Bérköltség jelentősen váttozott. 2019,évben 5 föt foglalkoztattak megbízási
szerzódéJsél, a tárgyévben induló projektekhez úi munkavállalókat vettek fel
augusztustól, illetve- szeptembertól, összesen 3 fó munkavállaló volt az éwégén.
2 fő megbízásijogviszonya november 1S-el megszűnt.

üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó
catering szoigáftátás és külföldi kiküldetés napidíja került elszámolásra.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között
Bérj áru lékok jog cí men ké nt:

Szóciális hozzalárulási

adó

2 925 eFl

Értékcsökkenéstárgyévi értéke1129 eFt.
Egyéb

ráfordítások

182 eFt

2o1g.évben törlésre került előző években előírt tagdíj, illetve 50 eFt-ot jogosulatlan támogatás címénvissza kellett fizetni a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
által az Euiópai Területi Társulások gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában
készített jelentés alapján a KKM/í 8942l2015/Adm. támogatási szerződéshez
kapcsolódóan.
pénzügyi műveletekkel kapcsolatban a társulásnak 2019.évben 160 eFt bevétele volt,-á ráfordítás 371 eFtvolt, devizás tételekkel összefüggő árfolyam elszámolások, illetve kivetett kamat a támogatási előlegek jogosulatlan igénybevétele
miatt.
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Adózás előtti eredménye 6 880 eFt eredmény.
A társulásnak 310 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.
Adózott eredmény összege 6 570 eFt veszteség
Társasági adó korrekciós tételek
Adóalap csökkentő tételek

veszteség

elhatárolt
értékcsökkenés adótörvény

szerint

3440 eFt
1129 eFt

Adóalap növelő tételek
értékcsökkenés számviteli törvény szerint 1129 eFt
nem vállalkozás érdekébenfelmerült költség 5 eFt
Egyéb tájékoztató információk:

A társulás 3 fő alkalmazottat foglalkoztatott az éwégén.
5 fő megbizási szerzódés alapján részesült d'ljazásban.
Azigazgató részérea deviza napidíjon felüljövedelem nem került kifizetésre.
A társulásnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.

A vagyoni helyzet mutatószámai

Mutatószámok:
Befektetett eszközök aránya
(Befektetett eszköz/Eszközök
összesen)
Forgóeszközök aránya
ForgóeszközöWEszközök
összesen
Források szerkezete
(

)

(ldegen forrás/Források összesen)

Tőkeerősség
(Saját tőke/Források összesen)
Tőkefeszültség mutatója
(ldegen Forrás/Saját tőke-1 00)
Saját tőke növekedésének mértéke
(Adózott eredmény/Jegyzett tőke*1 00)
Eladósodottság foka
Kötelezettségeki Eszközök összesen
Likviditási mutató
(

(

év
0,00%
78,64 o/o

Előző

)

Forgóeszközök/Kötelezettségek)

137

,25o/o

Tárgyév
1,48o/o

56,99%
106,03%

-37,25o/o -6,03%
-368,50% -1757,280/o
21,18o/o

134,83o/o
58,32o/o

-138,82o/o

105,440Á
54,05o/o
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Közhasznúsági jelentós

PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2019. óvi egyszerűsített éves beszámolójához

A pANNoN Korlátolt Felelősségú Európai Területi Társulás több éves előkészítő munka uttín
hivatalosan 2012. évben kezdte meg működését, miután a Fővárosi Törvényszék2012. áPrilis
18_án bejegyezte. 20|3. évben az új horvát tagokkal már szlovén-magyar-horvéÚ.
együttmúködéssé bővült.

A

trársulás nem

köáasznú szervezet, egyéb szervezetnek minősül, 2019. évben vállalkozási

tevékenységetnem

v é gzeít.

2019-ben \ezárult a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kapott 2018. évi működési
támogatás elszámolása, melynek meghosszabbítását 2019. május 31-ig engedélyeúe a
támogató KKM. A támogatási szerződés atapján 23 124 440 Ft támogatási elŐleget
folyosítottak. Az elfogadott elszámolás alapján atárgyévi támogatási bevétel 22 898 796 Ft a
különbözet a támogatónak visszaut alásra került.
A SHARE projektre 2019.01.01 .-2019.12.31. időszakra benyújtott elszámoLás a|apján a
költségek ellentetelezésére várható vissza nem térítendő euróPai uniós támogatás I36It,45
euro, liazai tarsfinanszírozásra 1601,347 euro, melyek forint-értéke 5 028 eFt.
B-Solutions Crossmarket projekt (CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance crossborder selling at local farmers' markets) támogatási időszaka 201,8.09.-2019.10.31 kÖzÖtt
valósult ,n.§. R projekt a helyi termelői piacokat üzemeltető önkormanyzatok közötti
intézményiegyuttáur<-tidést kívánja erősíteni annak érdekóben, hogy közösen dolgozzanakkí
megoldásokai- a fent említett jogi és adminisáratív akadályok leküzdésére, amelYek
melakadályozzák a mezőgazdasági termelőket/elsődleges termelőket termékeiknek a batár
masit oldalan történő értekesítésében. Az ilyen típusúegyüttműködésen keresáÜl tÖbbfele
támogatást is nyújtanak a tényleges érdekelt feleknek, azaz amezőgazdasági termelŐknek, az
elsődTeges termelőknek és a helyi forgalmazőknak. A szerződés alapjén 19 795 euró
támogús várhatő (melyet a beadott elszámolás is alátámaszt), ennek forint értéke6 543 eFt.
Külgazdasági és Külügyminisáériumtó| 2019. évben vissza nem térítendő költségvetési
támogatásban iészesülttik, a 20lg. szeptember 3-án hozott támogatói dÖntés alaPjan. A
szerint a Kedvezményezett váIIaIta, hogy 20l9.06.01,.,2019.I2.3t. közötti

A

,,Egyedi támogatás 20t9" projektet. A támogatás
határiőeje 2020. januar 3!., az elszámolás dátuma 2020. február 29. A

"r"riődé,
időszakban megvalósítja

az

feIhasznáIásanak
támogatás összege 11 500 eFt, melyet előleg formájában ki is utaltak.

Inter Ventures projekt 2018. június 20-án került benyújtásra a 4. Interreg EuroPe
felhívásra, amely a rrV_t nemzetközivé váIását hivatott segíteni. 2019. március végén
megszületett a dóntés, mely alapján a projekt támogatást nyert. ApáIyázat végrehajtása2}1,9.

Az
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augusztus l, naPjától vette kezdetét. 8 partner vesz részt programban,
a
aprojekt vezető
Partnere azETT, A megvalósítás időszaka2019. augusztus t-t6l-zózz,július :i-ig.
A projekt
kÖltségvetése 7,3 millió eurÓ, melyből az p,GÍC költségvetése
r.u. 300 000 euro. A
mérlegfordulónaPot kÖvetően a társulás benyújtotta az első időközi
elszámolást, melynek
az eurőPai uniós támogatás összege Zi s:r ,gt euro, a 10%o hazai társfinanszirozás
7laPlán
3 002,34 euro, ezek forint értéke9 427 eFt.
Pé,cs MegYei Jogú Város Önkormány zatátől 500 eFt támogatásban
részesültünk, melynek
célja a Pécs-Eszék.l(ö?9tti buszjárai elindítását célző pályázat költségeinek
és az ehhez
kapcsolódó koncepció elkészítésköltségeinek támogatása.

Fszék-BaranYa megyétől szintén a Pécs-Eszék közötti buszjárat
előkészítésimunkálatainak
kÖltségeire kaPtunk támogatást 7500 euro összegben. Felhasználás csak
részben történt, így a
felmerÜlt l 567,43 euro költség és a befolyt 1ámogatás közötti különbözet
a támogatási
előlegek kozött került kimutatásra.
Eszék-BaranYa megYétől l 560 eFt támogatást kaptunk az eszékiiroda
működési költségeinek
fedezetére a Magyarország-Horv átország IntenegV-A Program keretében.

A

BaranYa Megyei Önkormányzattől kaptunk ismét 2 millió Ft támogatást,
azonban a
támogatási cél megvalósítására és az elszámolásra vonatkozó határidő
m"ódosítására került
sor, ÍgY a korábbi évben kaPott támogatással együtt a befolyt összegek a
támogatási előlegek
között szerepelnek.

Hasonlóan

a

Somogy megyei Önkormányzattő| 2018. évben érkezett támogatás

támogatási előlegek között

van kimutatva.

is

a

TárgYévbe n v égzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenységek bem
utatása

Az ETT célul tűzte ki, hogy a

Tagok együttes fejlődése

egYÜttműkÖdések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös

a

történeti kapcsolatok és

stratégiák kidoigozása során
valósuljon meg, valamint az EU belső és külső határainak átjárhatőága mellett;
felhívva
Horvátország helyi Önkormányzatait az együttműködéshez való csatlaÉozásra;
a Társulás
Tagjai kÖzÖtti együttműködést elősegítse és megerősítse. A pANNoN ETT célja,
hogy
elsősorban az EurőPai Unió társfinanszirozásában, területi együttműködésben
megvalósuló
Programok végrehajtás a révén,a csatlakozott települések kozigá zgatási határain belú1, illetve
az e terÜleten folYtatott tevékenység által érintett további területekie való kihatással,
közös és
egYÜttes fejlesztési Program kidolgozása mellett, lehetővé tegye és előmozd
itsa a gazd,asági és
társadalmi kohézió megerősítésétés elősegítését.A PANNoN prr elsődleges
fúdutu, Íogy
az EuróPai Unió által - az Eurőpai Regionális Fejlesztési Alap, az Eurő{ai Szociális
Aláp
és/vagY a Kohéziós Alap údán nyújtott társfinánszírozás *Óll"tt, illetve
fel]-1asználva az
érintett országok hazai és az érintett tagok saját fonásait is, tenileti
együttműködésben
létrejÖvő programokat, projekteket megválósítsón. Ehhez fel kívánja
hűnil6 egyetemi

műhelYek, elsősorban

a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvái

Egyetem, szakmai
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szervezetek, elsősorban a CESCI segítségétés tapasztaIatait, együttműködve civil
szervezetekkel és vállalkozói tömörülósekkel. E célok eléréseérdekébena Pannon ETT 2019ben részt vett a KKM a CESCI illetve azEurőpai Unió által szewezett szakmai fórumokon,
konferenciákon, műhelyeken.
2013_ben a felsorolt stratégiai célok eléréseés feladatok teljesítéseérdekében,valamennyi tag
tervezési dokumentumainak és projekt javaslatainak a felhasználásával,vá|Ialkozási szerződés

keretében elkészült a Pannon ETT területe együttes programozását megalapoző tanulmánY. A
pannon ETT Közgyűlése által elfogadott módon az,,Egyiítes fejlesztési program 201,4,20"
részet képezi összisen nyolc darab projektjavaslat, melyek mintául szolgálhatnak a Pannon
nTT jtlvőbeli közös munkájahoz. 20t4-ben a horvát partnerek csatlakozásat kÖvetően az
Msg}fi. éúdo\goztaaprogramot, a Pécsi VárosfejlesnésiZrt. pedig kidolgozta a fent emlÍtett
8 projektjavaslatot.

A Társulás 2019-ben két alkalommal tartott elnökségi ülést és közgyŰlést:2019. április 15-én,
valamint 20Ig. december I7-én. A2}tg. április 15-ei közgyűlésen döntés szÜletett az elnÖk
és alelnökök megbízatásának meghosszabbításáról a2019. évi Önkormányzati választásokat
áig, aPannon ETT alapszabáIyának, egyezményének, valamint
követő első közgyűlés időpontj
szervezeti és mri,toaOsi szabáLyzatának módosításaról. A közgyűlés döntött Ptuj tag

kizérásérőI, tekintve, hogy a tagüjfizetési kötelezettségének csatlakozása Óta nem tett eleget,
és a megkeresésekre seá reagalt. Az ETT ígazgatőja beszámtolt a pá|yénatokról, majd sor
került u pu*on ETT 2018. évi költségvetése módosításanak elfogadásáta, a Pannon ETT
Pannon ETT 2019. évi munkatervének
2018. évi beszámolójanak elfogadására,
elfogadásara, és végül a Pannon ETT 2019. évi költségvetésének elfogadásara. A 20|9.
valamint az egYségesítés
dece]mber |7-eíközgyűlés új elnököt és két új alelnökötváIasztott,
is. A KözgyŰlés
meghosszabbításáíól
idejének
érdekébendöntött u t-tiUUi alóhok megbizatási
igazgatő beszámolt az elmÚlt
harom éves időtartamra könywizsgálót választott.
időszakban folytatott tevékenységekről, valamint apáIyénatok megvalósulásárÓl.

a

Az

A pannon ETT 2019-ben

A

a pécsi, barcsi és szigetvari iroda mellett irodát nyitott Eszóken és

horvát irodak lehetőséget adnak, hogy a horvát partnerekkel kÖzvetlenebb
kapcsolai alakuljon ki, és hogy a Pannon ETT becsatománza a horváú. tagok Projekt
elképzeléseit.
Csáktornyan.

A2O19. évben a Pannon ETT 4 projekt megvalósításán dolgozott:

SHARE - Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in
Errrope

A Dél-DunántúliRegionális Fejlesáési Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRFÜ) megszűnésével
a pannon ETT-nek iotl. január 1_tő1 lehetősége nyílt a SHARE - Sustainable approach to
cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe névre keresáelt projekt
megvalósításfuá. A projekt összköltsége 1.409.083 EUR, a Pannon ETT-t érintő
projekttisszkoltség 121.6+) Bun (kb. 37,5 millió Ft), melynek megvalÓsítása2l2}. december
rr-ig tart. A projekt fonása a következőképpen tevődik össze: 85oÁ közvetlen EU-s forrás,
IO%Ímagyar Ü.Únurr."írozás,5% önerő. A projekt célja, hogy 7 nemzetközi (olasz, spanyol,
Pannon Európai Területi Társulás
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lomán, angol, svéd, horvát és magyar) partner összefogásával
megoldási javaslatokat tegyen a
fenntartható ÖrÖkségvédelemre. a prójekt keretében a partnerek
egymás örökségvédelmi
koncePcióját megismerik, illetve
;ávaslatokat fogalm aznak meg a jövőre nézve, hogyan
érdemes bemutatni fenntarthatÓ, de egyben látogatóbarát módon
J ,i.Órcegvédett emlékeket.
Hazánk esetén a pécsi ÖrÖkségvédelmi helyszínek szolgáltatják az alapot
az együtt
gondolkodásra.

A Projekt első fazisa

2018. december 31-én \ezárult. Az elkészült helyi cselevési terv
2018.
december 18-án sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai találkozón (stakeholder
meeting)
kerÜlt bemutatásra. A projekt eredmén}eként a GINop-7.1.6 pályázati
kiírásra vonatkozóan
szakPolitikai ajánlások kerültek megfogalm azásra, amely megküldésre
került
PénzÜgYminisztérium, mint az operatív p.ogÚ- lebonyolításaéri felelos
Irányító Hatóság
részére,A Projekt második fázisa 2Ol9. január l-jén lezdődött
meg és várható an 2020.
december 3l-ig tar1. Célja a helyi cselekvési terv alkilmazásának nyomJn
követése.

CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling
at local farmers,

markets

20l8. áPrilis 30-ai beadási határidővel jelent meg egy B-SOLUTIoNS elnevezésű
pátyázati
lehetőség, melYnek keretében olyan projekteket kívantak támogatni,
amelyek konkrét, tartós,
hatékonY éS átlátható megoldásokat kínálnak a határokon átnyúló jogi
és l vagy igazgatási
jellegű akadálYok kezeléséreazEIJ belső szárazföldi határaimóntenioiszhangbiJ
u Éir]tt.ag
egYik ilYen témájúközleményével). A Pannon ETT 20l8. június zg-enkapotíértesítést
arról,
ho gy p ály ázatunk támo g atásban ré sze sült.
Elnyert támogatás összege: 20.000 EUR
Támogatási intenzitás : l\OYo

A projekt kezdete, vége: 2018. szeptember
A

1.

-

2019. október 31

.

proj ekt indokoltsága:

A

mezőgazdasági termelők és az elsődleges termelők kiváltságokat élveznek,
ha termékeiket
termelési kÖrnyezetben kereskedik, azaz 50 km ,ugu.ú körben (helyi termék).
Ez
Összhangban Van az uniós mezőgazdasági termékekkel, valamint a rövid
élelmiszer_ellátási
láncokkal és a helYi élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos urriós szakpolitikákkal.
Azonban,
amikor ahatár menti régiókról van sző, akkor is, ha ezek a határok azEIJ belső
határai, a

a

mezőgazdasági termelők és az elsődleges termelők nem élvezhetik ugyanazokat
a
kiváltságokat. A magyar-horvát határ menti régióban a határ mindkét oldalán
működő
mezőgazdasági termelők szinte kizárőlag ahatár egyik oldaláról kínálnak termékeket.

A projekt céljai:

Pannon Európai Területi Társulás
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A

pannon ETT projektje a helyi termelői piacokat üzemeltető önkormányzatok közötti
intézményiegyüttműködést kívánja erősíteni annak érdekében,hogy közösen dolgozzanakki
megoldásokai a fent említett jogi és adminisztratív akadályok leküzdésére, amelyek
megakadályozzák a mezőgazdasági termelőket/elsődleges termelőket termékeiknek a határ
Az ilyen típusúegyüttműködésen keresáül többféle
masit oldalán történő értékesítésében.
támogatást is nyújtanak a tényleges érdekelt feleknek, azaz amezőgazdasági termelŐI<nek, az
elsődleges termelőknek és a helyi forgalmazóknak.

javasolt megoldás elsősorban az intézmények közötti tapasztalatok és követelmények
cserejét jelenti, és ennek eredményeképpen közösen kidolgoz egy támogatási eszköztárat,
amely minden szükséges információt rendelkezésre bocsát a mezőgazdasági termelők
piacanak helyszíneiről és sajátos követelményeiről a határ mindkét oldalan kétnyelvű
}ormátumban.E egyértelmű leírásokkal, a folyamatok vizuális magyarázatával, valamint a

A

szüksé ge s dokumentác

i

ó kétny e

1

v

ú v áItozatáv

aI j

árna.

A proj ektben megvalósított tevékenységek:
1) A horvát és a magyar gazdáIkodók igényeinek összegyűjtése és elemzése a helyi
kapcsolatban
mezőgazdasági termelők piacán a termékek határokon átnyúló értékesítésével
2) Gap analízis
termékek határokon átnyÚlÓ
3) Biavatkozási lehetőségek mátrixának kidolgozása
értékesítésejogi,közigazgatási és nyelvi akadályainak leküzdése érdekében
4) Online és offline támogatási eszközök készítése(útmutatás és informáciÓ) a helyi Órtéklánc
szereplők számára
5) Politikai ajanlások kidolgozása a helyi / regionális l nemzetí közpolitikai szintek számára

a

at local farmer's
A szakmai
megkötésre.
került
markets" című projekt támogatási szerződése 2018.08.03-án
megvalósítás 2018.09.20-án vette kezdetét, melynek első lépésea helyzetelemzés volt.
szükséges jogi és szabályozásí
Felmértéka helyi termék határon túli értékesítéséhez
környezetet, valamint az érintett szereplők sztikségleteit. Az információgyűjtést az érintett
szereplők részéreösszehívott workshopok segítették.Első körben - 2018. október ll-én
pécsett és 2018. november 28-án Kaposváron lebonyolított találkoző alkalmával - a magyar
termelők helyi termékeinek horvát piacra jutási lehetőségéi, nehézségei és veszélyei kerültek
feltárásra. A második körben, 2019. marcius 28-án, szintén Kaposváron megvalósított
workshopon a piac üzemeltetők kertiltek megkérdezésre a helyi termékek határon túli
kapcsolatos véleményükről. Az információgyűjtés másik elemekónt 2019.
értékesítésével
március közepén on-line kérdőíves felmérésvette kezdetét. Horvátországban a termelői és a
piacüzemeltetői workshop 2019. március I2-én két szekcióban került lebonyolításra, a
Lérdoivek kiküldése ott is ütemterv szerint zajlott. A szakértői tevékenység harmadik
meghatároző aktuális
lépéseként,z}Ig.júniusban a helyi termékek határon túli értékesítését
majd 2019.
formájában,
gap
analízis
jogi, szabályozási környezet feltárása valósult meg,
izeptember elején a fe|tárt igények és lehetőségek összevetésével elkészült beavatkozási
mátrixban a szükséges jogszabályi módosítások, támogató szolgáltatások és feltételek
kialakításara született javaslat. Negyedik elemként a helyi értéklánc szereplŐi számára
kidolgozásra került egy online és offline információs csomag, amely a magyar termelők

A ,,CrossMarkets _ Institutianal cooperation to enhance cross-border selling
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horvij Piacokon, valamint a horvát termelők magyar piacokon való értékesítéséhez
nyújt

mankót, kezdve ahatárátkelési pontok ismertetéséűt,t.i-.loi piacok
hel}színén és az adott
Piac egYedi értékesítésiszabályain keresztül, az értékesitéséhezszükséges adőzási

tudnivalókig. Az információs csomag felhasználőbarát módon került kialakításra
és
tartalmazza az Összes bejelentő adatlapot, valamint a kitoltéstikhöz sziikséges
útmutatókat.
Kialakításában a termelők aktívan résú.vettek, véleményüket 2019. október
12_én
Szentlőrincen, valamint 20t9. október 23-an Verőcén megtartott workshop
keretében
mondhatták el. A Projekt utolsó elemeként szakpolitikai ajáilások kerültek
kidolgozásra,

amelY 2019. október 26-ánNedelesce-ben megtartolt kerekasztalbeszélgetésen
és projektzáró
konferencián került megvitatásra. A rendezvény a MESAp rendezvén}központban,
horvát_
magYar-szlovén termelői vásárral egybekötve került lebonyolítárru, áhol
u rr,to- ország
termelői számára négy hetente nyílik alkalom közös értékesitésre.A projeki záró jelentésé]
2019. november 15-ig szükséges benyújtani.

INTER VENTURES - Policies to promote the internationalisation
competitive regional ecosystems in border areas of the EU

of SMEs for

more

2018. június 20-án került benyújtásra az INTER VENTURES - policies to promote
the
internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border
areas of the
EU című Projekt a 4.Inteneg Europe felhívásra, melyben támógatást nyert a pannon ETT,
mint vezető kedvezményezett másik 8 partnerret egyútt. a projókt osszkoltsége: 1,3
millió
EUR, melYből közel 300.000 EUR a PANNON ETT költségél"*". projekt megvalósításának
időszaka: 2019. augusztus 1-2022. július 31., melyből
év a me§valósítás és év az
utánkövetés időszaka.
A Projekt vezető Partnere a PANNON ETT, a projekt további partnerei: Unioncamere
Lombardia (Olaszoroszág), Rzeszow Regional Development Agency (Lengyelor szág),
CarPathian Euroregion (Lengyelország), CEEI-Burgos (SpanyÚ.r"agl, riáipeaa ÍŐ
(-itvánia), az Association of European Border Regúns 6Nemétorsz ag;"I<laipeáa Város
(Litvánia), és a Soiiety for the Deielopment of the Fiovince of Burgos
Qnkormányzata
(Spanyolország).
Az INTER VENTURES öt euróPaihatáx menti régióból hozzaössze a partnereket, képviselve
a KKV-k fejlődését a határokon átnyúló együttműködésekben, mely kapcsán strukturá|tabb
háIŐzatéPÍtés Útján szeretnék segíteni a KKV-k nemzetközi szerep váilalasát,
Az INTER
VENTURES PálYazat keretében a partnerek intenzíven megosájáL 161pasúalataikat és két
tematikus tanulmányúton keresztül releváns bevált gyakoilatokat tekinthetnek meg. A
regionálisan érintett feleket intenzíven bevonják a folyaáato_kba regionális érdekképviséleti_
találkozókon és online webináriumok öt alkalmán kerósztül. öszttlniést elősegítő
,,g}orsított,,
szabálYzati eszkÖz fejlesáési kezdeményezéseket tesziink, a változásokat-előkéÉítjük
és
figYelemmel kísérjükkülönféle események ítján, amelyek egyesítik az egyes régiók
legfontosabb politikai döntéshozóit.
A szabálYzati eszkÖzök megváltoztatásának megfelelő módjait a partnerrégiókban az AEBR
segítő munkájával és tanácsadásával valósul meg. Ennek eredmén}eként relionális cselekvési
terveket dolgoz ki minden partner, amelyek hozzájárulnak majd a kiválasztott regionális
ERFA-Programoknak azon fejlesztéséhez, amely
nemzetközivé válásához
sziikségesek.
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a KKV-k
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pályázat egyik fő célja, hogy hatással tudjon lenni az ,,Interreg V-A MagyarországHoivátország Együttműködési Program" gazdaságfejlesztés prioritási pontjára, amely a KKVk versenyképességénekj avítását szo|gálja. Ezen belül az lJrzJ'eti együttműködés elŐmo zditása a
határ különböző oldalán működő KKV-k közötti tevékenységére.Az egyetlen támogatott
tevékenységegy speciális, határokon áínyűlő KKV fejlesztési rendszer, a ,,B-Light",
amelynók általános projektfejlesztése és irányítási támogatása van az egyittműködő KKV-k
közös termék- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítésérea programterületen. A program célja
a helyi KKV-k gyenge pénzügyi hátterének éshálőzatihozzáállásának javítása. A ,,B-Light"
támogatási rendszer 7,6 millió eurót különít el a KKV-nak ahatár mindkét oldalán, A vezető
kedvózményezett a horvát ügynökség, a HAMAG-BICRO. A programot a KKV-k közvetlen
támogatásának kísérletikezdeményezéseként indították eI a 2014-2020 közőtti időszakban.
Szabályzati eszköz módosításokra van szükség a ,,B-Light" programban lévő akadálYok
leküzdéséh ez. Cd a B-Light szabályzati eszközeire való hatás az alábbiak szerint:
Az eljárások lerövidítése az odaítéltprojektek elindításához és az azonnal végrehajtásához:
Az INTER VENTURE,S megvizsgálja, hogyan lehet rövidíteni a rendszerszintű
adminisztratív eljárások at a szerződések felgyorsítása érdekében.
A KKV-k motivációjának és bizalmának növelése a programban valÓ részvételiránt.
A KKV-k hiányző készségei, pl. a nyelvi kompetenciavagy a külföldi piacok tapasztalatának
hiánya, mely csökkenti a motivációt.
Egy másik visszatartó tényező a KKV-k számára rendelkezésre állő előfinanszírozás
háyából fakad. Az projekt megvizsgálja, hogyan lehetne növelni a B-Light rendszer
vonzerejét,
A pá|yázat célja továbbá az ágazatokra, a KKV típusokra, a támogatandó
prolet<ttevekenységekre vonatkozó ajánlások benyújtása, valamint az értéke|ésikritériumok
ielÚvizsgalata az interregionális tanulási folyamat eredményei alapján. A projekt a ,,B-Light"
p.og.urnjovőbeni sikerességétszeretné elősegíteni a következő tevékenYségek által:
a Ágionatis KKV-k erőforrásokra összpontosító felmérésénekelvégzése- Helyzetanalizis
kidolgozása
Alkalmazhatósági jelentések - Javaslat kidolgozása
A tervezet előkészítése- Akcióterv kidolgozása

A

jointlY
Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy
formulated by the various actors of the cross-border area

Az Interreg V-A Magy arország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében
került beadásra apályázat,2Ol9.július 12-én született döntés a projekt támogatásáról, amely
döntésről 2019.július 18-án kapott a Pannon ETT értesítést.
Elnyert EU támogatás összege: 246.153,62EUP*
Nemzeti társfinanszirozás összege: 28.959,25 EUR
Támogatási intenzitás: 85+1 0%

Önerő: 14.479,63

EUR
Pannon Európai Területi Társulás
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A projekt kezdete, vége: 2019. szeptember

1.

-

202L augusáus 31.

A projekt indokoltsága:

Az

Interreg V-A Magyarország-HowátországEgyüttműködési
program20l4-2020 avégéhez
kÖzeledik. Az Együttműködési Program Kö;ösitratégiájánakdátuma
2}I4-renyúlik vissza.
Azőtajelentős változások történtek mtnd az EU miná pedig a nemzetek
szintjén: az EU és
tagállamai Új, megold ásra várő társadalmi- gazdasági kihívások elé néznek.
Számításb a véve a
terÜleti egYÜttműködések jelentőségének növekedeiet (sokkal nagyobb
harrgsúlyt fektetve az
integrált megkÖzelítésekre, az intézményiegyüttmtikodesekre és-a közös
szolgáltatásokra),
valamint a tervezési folyamatokban való részvételegyre erőteljesebb jelentősé
gét, ameíy
egYértelműen kimutathatő az újonnan létrejövő Eu poúitákban,"eleng"áh"t"tleú
vilt egy

Új

stratógia kidolgozása, amely

ttikrtili

a

m'ostanában

megijenő kihívásokat

szükségleteket.
A Pannon ETT a magYar-howát határmenti régió szereplőit egy közös

és

szervezet keretében
fejlesztéseinek
megvalósulását, olYan területeket hangsúlyozva, amelyek szúkségeJseteszik
a határmenti
egYÜttműkÖdést. Az ETT, amely a határ mindkét oldaláról összesen
65 tagot számlál,
felkészÜlt és megfelelően alkalmas aíra, hogy olyan feladatokat lásson el, amelyek
már az
alaPitő dokumentumaiban is megjelentek. Aprojóktb.n elvégzendő feladaíok átiogő
célja a
hatékonY kÖzÖs fejlesáések előmozditása a HÚ-HR régióban a jelenlegi helyzetelúzésével,
valamint a jelenlegi HU-HR program hatásainak értékelésével,
o-lyan közös stratégiát
kidolgozva, amelyet a program terület különfele résztvevői .gyútt".Ón fogalmaáak
meg.
További átfogó cél olyan stratégiai projektötletek fejleszése,- amelyek Áegalap ozzák-a
Pannon ETT által koordinált jövőbeli fejlesztési akciókát. A programtertitet migaiafoglalja
magYar oldalon Zala, Somogy és Baranya megyét, horvát oldalón pedig, Muraköz,
váaÚ,
KaPronca-KÖrÖs, Belovár-Bilogora, Verőce-Drávamente, pozsega-Szlaűnia, Eszék_Baranyá
és Vukovár-Szerém megyéket. Mind a 11 megye egyenlő bánásmódban részesül
mind a
tervezési folYamatban valő résúvevőkéntmind pedig
ercdmények kedvezményezettjeiként.
Az 2021-2027-es időszakra vonatkozó ETE rendelet egyfajta referencia pontként
u,
elvégzendő feladatok tekintetében: Helyzetelemzés,- Hátásvizsgálat, Közös Fejleiaesi
"rőlgál
Stratégia és Stratégiai Projektötletek, mind potenciális alapként szofálnak a jövőbeli,
Interreg
MagYarország-Howátország Együttműködési Programhoz zozÍ-zozl és
pályáza|i
felhívásokhoz. Számos másodlagos kutatási eszköi mellett (makroökonómiai adátkűtatás,
dokumentum elemzés, statisztikai elemzés), feladatok megvalósít ásáltoz széleskörű
konzultációs folyamatok elvégzésétkell megvalósítani stakeholder csoportok aktív

jeleníti ffiog, amelYnek célja, hogy elősógítse ixanegid együttes

i

a

a

bevonásával (hivatalok bevonása minden aáminisáratív szinten, hatóságok, helyi
intézménYek,NGO-k, vállalkozások és mások), mélyinterjúk,worksúopok és
felmérések
elvégzésével.A Projekt során az alábbi dokumentumok kertiinek kidolg ozásra: _
a teljes
ProgramterÜletre vonatkozó Helyzetelemzés, - a jelenleg is folyó Interreg V--A Magy urorrrág_
Horvátország EgYÜttműködési Program 2014-2020 Hatásvizsgálata, - Közös-F,ejlesztéii
Stratégia, amelY a jövőbeli Interreg Magyarország-Horvátorrrig Együttműködési program
202I-2027 céljait, prioritási tenileteit és javasolt beavatkozási po"tiait fogalmazza ffieg, _

Pannon Európai Területi Társulás
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Stratégiai Projektötletek,
ki.

amelyeket a Pannon ETT jövőbeli részvételérealapozva fejlesztenek

Pécs,2020. február 20.
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