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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat az INNOSKART Nonprofit Kft. nemzetközi pályázatához
kapcsolódó támogatói nyilatkozat kiadására

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Az INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. az INNOSKART Digitális Klaszter
székesfehérvári székhelyű menedzsment szervezeteként kereste meg a Fejér Megyei
Önkormányzatot, egy támogatói nyilatkozat kiadása érdekében. A ma már több mint
80 tagszervezettel rendelkező klaszter azzal a céllal jött létre a Közép-dunántúli
régióban 2006-ban, hogy főleg az informatikai területen működő kis- és
középvállalkozások (kkv-k) innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő és
exportorientált tevékenységét ösztönözze. Cél volt ezen kívül az is, hogy az
együttműködések erősítésével a vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek és a hídképző
szervezetek, önkormányzatok, valamint külpiaci megjelenést támogató szervezetek
közötti partnerséget fejlessze. Az INNOSKART eddig is több sikeres EU pályázatban
vett és vesz részt (Connsensys, S3FOOD), melyek témája az élelmiszeripar
digitalizációjának az elősegítése.

Továbbá tagja a nemzetközi SS4AF Klaszter Partnerségnek, melynek a küldetése
szintén a digitális technológia transzfer elősegítése, főleg élelmiszeripari kkv-k
számára. A Partnerségen belül alakult egy konzorcium, mely AICARAMBA címmel
pályázatot kíván benyújtani a COSME COS-STRAT-20-3-05 pályázati kiírásra.
Az INNOSKART már a Connsensys és S3FOOD pályázat keretében létrehozott négy
tagjának együttműködésével (BME Ipar4.0 Technologiai Innovációs Központ, Óbudai
Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központ, ELTE-Soft IoT&Data Innovációs Labor
és Campden BRI Nonprofit Kft.) egy ún. Digitális Demonstrációs Kísérleti Labor bázist,
mely tagja a Partnerség Európai Living Lab Hálózatának. Erre a bázisra alapozva
szeretnének részt venni az AICARAMBA konzorciumban. A sikeres pályázat esélyét
nagymértékben növeli, ha a tagok támogatói nyilatkozatokat (Letter of Intent) tudnak
csatolni.
Jelen előterjesztés ennek a támogatói nyilatkozatnak az aláírását célozza. A támogatói
nyilatkozat aláírása a Fejér Megyei Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel
nem jár.
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Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2021. (II…..) határozata
az INNOSKART Nonprofit Kft. nemzetközi pályázatához kapcsolódó támogatói
nyilatkozat kiadásáról

1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra megismertem a határozat mellékletét képező magyar
és angol nyelvű Támogatói nyilatkozatban foglaltakat és támogatom az
INNOSKART Nonprofit Kft. Interreg pályázatban történő részvételét, melyhez
anyagi támogatást a Fejér Megyei Közgyűlés nem tud biztosítani.
4. A fentiekkel összhangban nyertes pályázat esetén a Közgyűlés utólagos
tájékoztatásáról gondoskodom.
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