
EFOP 5.2.2. TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS PROJEKTNYÍTÓJA 

 

„KULTÚRA HATÁROK NÉLKÜL” 

 

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány nyertes pályázatot készített az EFOP-5.2.2-17 

Transznacionális együttműködések pályázati felhívás keretében. 

A pályázat megvalósításának lényege, hogy négy külföldi partnerszervezet 

bevonásával határon átnyúló együttműködések alakuljanak ki, amelyek a résztvevők 

számára előnyöket nyújtanak.  

Projektünkben résztvevő négy külföldi szervezet a felvidéki CSEMADOK Ipolynyék és 

CSEMADOK Szímő, illetve az erdélyi Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 

(Kolozsvár) és a Szórvány Alapítvány (Temesvár). 

A pályázat 3 évre szól: 2018. január 1 - 2020. december 31. 

A megvalósítás időszakában évente 6 műhelymunkát és 4 tanulmányutat tartunk, 

azaz összesen 18 műhelymunkát és 12 tanulmányutat.  

A tanulmányutak mindig egy műhelymunkával kapcsolódnak össze, így évente 6 

alkalommal találkoznak a résztvevő szakemberek, kb. kéthavonta. Az évnyitó és az 

évzáró műhelymunka, amelyhez nem kapcsolódik tanulmányút, Pitvaroson lesz. A 3 

év alatti 12 tanulmányút egy-egy hétvégét vesz igénybe, amelynek központja a 

bevont 12 településen lesz, felváltva. 

A tanulmányutak lehetőség szerint a településeken amúgy is működő programhoz 

kapcsolódnak, így nem jelentenek plusz szervezést, viszont az adott eseményt 

gazdagítják. 

A tanulmányutak közül évente egy, nagyobb körutat jelent Magyarországon belül, 5 

napos időtartamban. 

A projekt eredménye egy tanulmánykötet a műhelymunkák és a tanulmányutak 

alapján, illetve egy kutatási tanulmány, amely 100-100 fő magyarországi és külhoni 

önkéntes kérdőíves felmérésén alapul. 

A résztvevő települések feladatai: 

 a 3 év alatt egy alkalommal székhelyet biztosítani a műhelymunka és a 

tanulmányút résztvevői számára (az utazás, a szállás és az étkezés költségeit a 

pályázat költségvetése biztosítja), az eseményről a helyi elektronikus és 

nyomtatott médiában számoljanak be 

 a 3 év alatt mind a 18 találkozón a települést 3-3 fő képviselje 



 a pályázattal kapcsolatos eseményekről a helyi elektronikus és nyomtatott 

médiában számoljanak be, az Alapítvány központi honlapjának segítségével 

 az Alapítvány munkatársaival való együttműködés a helyi rendezvények 

szervezésében 

A projekt előnyei a résztvevő települések számára: 

 egy helyi rendezvény résztvevői létszámának növekedése, lehetőség szerint a 

program kibővülése, határon túli partnerekkel  

 a helyi turizmus fellendítése 

 a helyi vendéglátás bevételének növekedése 

 a kapcsolati tőke növelése 

 tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere kulturális, gazdasági téren 

 külföldi partnerek, testvértelepülési kapcsolatok létrejötte, illetve ápolása 

 a nemzeti összetartozás érzésének erősítése 

 a nemzeti kisebbségekkel való kooperáció lehetősége 

 

A projekt nyitó rendezvénye 2018. február 24-25-én lesz a mellékelt meghívó 

szerint, amelyre szeretettel  várjuk a település polgármesterét és/vagy képviselőit!  

 

PROGRAM 

2018.02.24. (szombat) Helyszín: Pitvaros, Művelődési Központ, Kossuth utca 33-35. 

 

11:00 –12:00                      Megnyitó 

12:00 – 13:00                     Ebéd 

13:00 – 16:00                     Programnyitó fórum, EFOP 5.2.2. projekt ismertetése 

16:00 – 18:00   Műhelymunka 

19:00 – 24:00                     Összetartozás Bál rendezvény partnerek részvételével  

    Hódmezővásárhelyen 

20:00 – 21:00                      Vacsora 

21:00 – 24:00                      Kulturális est 

 

2018.02.25. (vasárnap) Helyszín: Hódmezővásárhely, Fekete Sas Kávézó, Kossuth 

tér 3. 

08:00 – 09:00                     Reggeli 

09:00 – 10:00                  Település városfejlesztési lehetőségeinek feltárása 

10:00 – 12:00  Együttműködési Kerekasztal 



12:00 –13:00                      Ebéd 

 

Határtalan Együttműködési Kerekasztal témái: 

2018.február 25. Hódmezővásárhely 10:00 – 12:00 

 Közös Határtalan Pályázati naptár összeállítása 

 Pályázati együttműködési lehetőségek (Visegrádi Négyek, Erasmus, CEEPUS 

Nyári egyetemek, intenzív nyelvi és szakmai kurzusok – csereprogram, Európa 

a polgárokért /Testvérvárosi találkozók, Területi Együttműködési Programok 

Az Európai Területi Együttműködés (ETE), Határmenti együttműködési 

programok, Transznacionális együttműködési programok, Nemzeti 

Együttműködési Alap szakmai pályázat, Bethlen Gábor Alap 

 Egyéb (nem pályázati) együttműködések (Pályázati naptár partnereknek, 

Testvértelepülési kör szélesítés, Magyarsiker.hu honlap közös szerkesztés 

(friss beszámolók vagy felhívások küldése), Kapcsolódás Önkormányzati 

programokhoz, Nemzeti Dokumentációs Rendszer -Kárpát-medencei 

Dokumentum Rendszer (www.tudaskoz.hu), Magyarság Könyvtár) 

 

 

Pitvaros, 2018. január 25. 

 

 

Dobi Imola    Baksa József 

titkár    projektmenedzser 


