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Iktatószám: 9556-5/2017 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. április 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Az Interreg Central Europe program a 2014-2020 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 246 millió EUR keretből nyújt támogatást Közép-Európai 

országoknak (Dél- és Kelet-Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, 

Magyarország, Horvátország, valamint Észak-Olaszország és Ausztria) interregionális 

nemzetközi együttműködésében megvalósuló projektekhez. Az Interreg Central Europe 

program 20 éves múltra visszatekintő, az európai nemzetközi együttműködést brüsszeli 

központi forrásból támogató program. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Interreg Central Europe Program második 

felhívása keretében 2016. június 24-én nyújtotta be részvételi szándékát a Slow Food regionális 

központjába. A támogatási kérelem 2016. június 24-én a Slow Food Olaszország nemzetközi 

egyesület, mint konzorciumvezető partner részéről került benyújtásra.  

 

A támogatási kérelem Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) 

önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján került benyújtásra. 

 

A projekt címe:  Kultúra, Örökség, Identitás és Étel  

Angolul:    Culture, Heritage, IdEntity and Food  

Projekt azonosítószáma:  CE936. 

 

A támogatási döntésről a folyamatban lévő hiánypótlást követően végleges hivatalos értesítés 

2017. május hónapban várható.  

 

A projekt konzorcium összetétele, partnerek bemutatása:  

 Slow Food Nemzetközi Egyesület – Olaszország (konzorciumvezető) 

 Velence Város Önkormányzata – Olaszország 

 Gasztronómiai Tudományok Egyeteme (UNISG) - Olaszország 
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 Dubrovnik Fejlesztési Ügynöksége- Horvátország 

 Udruga Kinookus Egyesület – Horvátország 

 Dél-Morávia Turisztikai Ügynökség – Cseh Köztársaság 

 Slow Food Brno Egyesület – Cseh Köztársaság 

 Krakkó Város Önkorményzata - Lengyelország 

 Lengyel Slow Food Egyesület – Lengyelország 

 

Magyarországot két szervezet képviseli: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint 

nagyváros), valamint a Slow Food nemzetközi szervezet tagja: a Kiskunsági Hagyományőrző, 

Kézműves és Turisztikai Egyesület, Rendek László elnökségével. Mindkét szervezet önálló 

támogatási keretből gazdálkodik majd.  

A hazai projektpartnereket rendezvényszervezési projektelemeik megvalósításában az 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület támogatja közreműködőként a rendezvények, 

események szervezésében. 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2017.06.01-2020.05.31. 

 

A projekt háttere: 

Az önkormányzat az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület elnököt adó tagjaként 1999-

től kiemelt figyelmet fordít a településeken lévő helyi gasztronómiai értékek minél szélesebb 

körben történő bemutatására. Nagy hangsúlyt fektet továbbá arra, hogy a helyben megtermelt 

kiváló minőségű élelmiszereket – legyen szó tejtermékekről, húsáruról, zöldségekről, 

gyümölcsökről –, valamint a kézműves termékeket megismertessék és megszerettessék a 

nagyközönséggel. Hagyományőrző rendezvényein középpontba állítja a térség páratlan 

értékeinek megismertetését, valamint ráirányítja a résztvevők figyelmét a Kecskeméti 

kistérségben előállított biztonságos, minőségi, fogyasztóvédelmi szempontból megfelelő és sok 

esetben egyedi termékekre. Reklámkampányaival sokat tesz a helyi lakosság vásárlási 

szokásainak megváltoztatása, valamint a tudatos választás felé történő terelése érdekében. 

Az önkormányzat kezdettől fogva társalapítóként elkötelezett Kecskemét főterén üzemelő 

termelői piac városképi és infrastrukturális fejlesztése iránt is. 

 

A projekt célja:  
A külföldi támogatás, kapcsolat és módszerek, tudás alkalmazásával növekszik a kiemelt helyi 

termék értékesítési körbe vont termelők és kézművesek száma. Miközben nagyobb kereslet 

generálódik számukra, erősödik a hazai és nemzetközi marketing, új lehetőségek nyílnak a 

fejlődésük számára. A lakosság életminőségének és ellátási színvonalának emelése mellett 

Kecskemét turisztikai vonzereje is nő, és párhuzamosan a kecskeméti identitás is erősödik az 

élelmiszer és gasztronómia kulturális hagyományaink korszerű, fenntarthatósági és 

életminőséget javító célok érdekében történő megelevenítésével.  

 

A projekt célcsoportjai: 

- Kecskemét és kistérsége lakossága, 

- helyi és kistérségi termelők, 

- turizmus és gasztronómia helyi szereplői, valamint potenciális vendégeik, 

- hagyományőrzés műhelyei, civil szerveződései, kapcsolódó intézmények. 

 

A projekt tervezett eredményei: 

A Kecskeméten végrehajtásra kerülő projektelemek célja, hogy rávilágítsanak a kulturális 

örökség és a természeti erőforrások közötti mély értelmű kapcsolatra. Kecskemét város és 

térsége az UNESCO által bioszféra rezervátummá nyilvánított Kiskunsági Nemzeti Park 
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szívében helyezkedik el. A térség gasztronómiai öröksége hűen tükrözi ezt a természeti 

gazdagságot. 

A Slow Food eszköz-rendszerén alapuló tervezett tevékenységek célja, hogy felkeltse az igényt 

a helyi élelmiszerek és jellegzetes termékek iránt, valamint elősegítse a tudatos választást a 

vásárlás során.   

Tudatosítani szükséges az élelmiszertermelési gasztronómiai örökség értékeit, mely hatékony 

kommunikációval turisztikai vonzerővé formálható. 

A módszertani és marketingkommunikációs fejlesztések mellett megvalósul a főtéri termelői 

piac infrastrukturális és városképi fejlesztése. Esztétikus elektromos csatlakozási és vízvételi 

lehetőségek létesülnek, valamint praktikus és esztétikus standok, díszítő installációk, valamint 

kiemelt multimédiás eszközként 3x4 m-es LED fal beszerzése is megtörténik. 

Az eszköz és infrastrukturális fejlesztések a város egyéb rendezvényeinek színvonalát is 

emelik, ugyanakkor költségeiket csökkentik. 

 

A projekt szakmai tartalma: 

Kecskemét szükségleteihez igazítva az alábbi főbb eszközök alkalmazása történik:  

 

Earth Markets (Föld Piacai = pl. „termelői piac” értelemben) 

Ilyen típusú piac akkor jön létre, ha a kérdésben érdekelt közösségek – termelők, helyi 

önkormányzatok és hatóságok, állampolgárok, Slow Food Convivium tagok – összefognak 

annak érdekében, hogy a fogyasztók és az élelmiszer-előállítók számára új helyet teremtsenek 

a találkozásra. Minden itt megjelenő terméknek meg kell felelnie azoknak a specifikus minőségi 

előírásoknak, amelyek híven tükrözik a Slow Food alapelveit: jó, tiszta, megbízható termék. 

A Kecskemét város főterén üzemeltetett Tanyai Termék Piacot ebben az irányban kívánjuk 

továbbfejleszteni tematikus napok népszerűsítésével, akciók, rendezvények szervezésével, 

valamint a minőségi, tanyasi termékek felkutatásával Kecskeméten és térségében.  

 

Útmutató a Gasztronómiai Örökség felelősségteljes megőrzéséhez Kecskeméten – magyar és 

angol nyelven  

Amennyiben a fogyasztók az évszaknak megfelelő termékeket, a helyben honos fajtákat és 

változatokat választják, azzal támogatják a fenntartható fejlődés folyamatát.  

Marketing kampány szervezése helyi és nemzetközi szinten egyaránt a helyi termékek 

ismertebbé, keresettebbé tétele érdekében és a tudatos vásárlás elősegítése céljából. 

 

Térkép és összehajtható szórólap – magyar és angol nyelven 

Egy összehajtható kiadvány létrehozása, amely egy térképen ábrázolva szemlélteti az adott 

terület jellegzetességeit – szöveggel, fényképekkel és képekkel. Útvonal-terveket ajánl a helyi 

gasztronómia felfedezése céljából, mélyrehatóan összekapcsolva azt a helyi környezet és 

identitás elemeivel. A rendezvényeken, valamint online és nyomtatott katalógusokon keresztül 

további értékesítési és beszerzési lehetőségek megteremtése a tanyasi, kézműves termékeknek.  

 

Élelmiszer Fesztiválok és kóstolók 

Legalább három „kóstoltató” rendezvényre kerül sor (Pl. Helyi Termék Ünnep, Hírös Hét 

Fesztivál, Tojásfesztivál) a Kiskunság régióra jellemző szezonális gyümölcsöket és 

zöldségeket, helyi élelmiszereket felhasználó főző bemutatókkal egybekötve, elsősorban 

gyermekes családok számára. A Kecskeméten rendezett Élelmiszer Fesztiválon részt vesznek 

Brno, Dubrovnik, Velence és Krakkó gasztronómiai nagykövetei is. Kecskemét és térsége 

gasztronómiai nagykövetei pedig részt vesznek az összes többi partner városban rendezett 

Élelmiszer Fesztiválokon.  
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Slow Planet – Kecskeméti változat 

Az ún. app. (szoftver, alkalmazás) egy új értelemben vett „világ”, azaz a „Slow Planet” ( éljünk 

lassabban a bolygón) felfedezését célozza – hagyományainkon, élelmiszereinken, az ételeken, 

ízeken  keresztül, a WP2 (2. Munka Csomag) keretében feltárt, és újonnan hozzáadott 

jellemvonásokkal együtt. A termelőkre, termékekre, boltokra, piacokra, éttermekre vonatkozó 

minden információ feltöltésre kerül magyar és angol nyelven. 

 

Szakács Szövetség 

A Szakács Szövetség magába tömöríti mindazokat a szakácsokat, akik lelkesen vesznek részt a 

helyi gasztronómia és a fenntarthatóság alapelveinek népszerűsítésében. Ők azok, akik 

kötelezik magukat arra, hogy az étlapon szerepeljenek hagyományos helyi termékek és 

ügyfeleiknek, vendégeiknek tájékoztatást nyújtanak az előállítási módszerekre, 

hagyományokra és termelőkre vonatkozóan is. Fontos célunk, hogy a helyi kiváló minőségű 

élelmiszereket, mint alapanyagokat bekapcsoljuk az éttermek gasztronómiai, és – mint 

turisztikai értékeket – a kereskedelmi szálláshelyek ajándékkínálatába. 

 

A projekt keretében lehetőség nyílik nemzetközi tapasztalatszerzésre a partnervárosok által 

szervezett helyi rendezvények és találkozók keretében.  

 

A projekt kecskeméti vonatkozású indikátorai: 

- gasztronómiai kulturális örökség felmérésének és hozzáadott érték generálásának 

módszertani kurzusa (20 fő részvételével), 

- nemzetközi workshop (25 vendégelőadó részvételével), 

- regionális gasztronómiai térkép (1500-1500 angol, ill. magyar nyelvű pld.), 

- szoftver alkalmazás (1 db), 

- regionális fejlesztési stratégia a gasztronómiai kulturális örökség kiaknázására (1 db), 

- elektronikus és nyomtatott sajtómegjelenés (50 db), 

- Tanyai Termék Piac áram és vízellátása, esztétikai fejlesztései, 

- LED fal (1db). 

 

A projekt tervezett költségvetése: 

A Széchényi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.-től 2017. április 4. napján 

érkezett B40/3-328/2017/K/2 iktatószámú levél alapján önkormányzatunknak a fejezeti 

kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 

1. mellékletének 39. sora alapján jogosult az uniós forrást kiegészítő hazai költségvetési 

társfinanszírozásra a teljes költségvetés 10%-ának mértékéig a „de minimis” keret terhére.  A 

hazai költségvetési társfinanszírozás megvalósulása esetén a projekt költségvetése az alábbiak 

szerint alakul:  

A projekt teljes költségvetése: 2.467.814,15 EUR, melyből Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának költségkerete: 

Közvetlen uniós támogatás:    204.281,99 EUR 

Hazai költségvetési társfinanszírozás:   24.033,17 EUR 

Önerő:         12.016,59 EUR 

Összesen:      240.331,75 EUR 

 

Kecskemét, 2017. április 4.  

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (IV. 27.) határozata 

 

 

Interreg Central Europe pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 9556-5/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kultúra, Örökség, Identitás és Étel” című támogatási kérelem 

benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy 

a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


