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„KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK A HATÁRMENTI KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÉRDEKÉBEN”
A pályázatot az Európai Unió támogatja a „Magyarország- Szlovákia- Románia- Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretén belűl valósul meg. A teljes
költségvetés 99.581 EUR, melyből az Európai Unió és a tagországok társfinanszírozása
93.622,05 EUR.
A pályázat célja:
A hagyományőrzésre alapozott kultúrális tevékenységek fenntartása, népszerűsítése és
összehangolása a 4 ország (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia) határmenti
területein.
A pályázat célkitűzései:
1. Kultúrális kedvezményezések egybehangolása a határon átívelő térségekben,
egy „hálózat” létrehozásával és fenntartásával a 4 térség kultúrális nonprofit
szervezetei és intézményei között.
2. Kultúrális és hagyományos értékek támogatása a határon átívelő térségekben.
Kultúrális eseménysorozat megrendezése 12 hónap alatt, az 5 partner közös
szervezésében.
3. A fenntartható fejlődés előmozdítása 12 hónap alatt, egy középtávú nemzetközi
kultúrális stragtégia kidolgozásával az 5 partner együttműködésével.
Nemzetközi Partnerek:
Ópályiak Baráti Köre Egyesület (Magyarország) - Főpályázó
Jánok község polgármesteri hivatala (Szlovákia) – Partner 1
Nevetlenfalu polgármesteri hivatala (Ukrajna) – Partner 2
Domahidi Crasna Közösségi Egyesület (Románia) – Partner 3
Szatmári HID Egyesület (Románia) – Partner 4
Fő tevékenységek:
1. Egy közös kultúrális, négynyelvü internetes oldal és egy közös kultúrális naptár
elkészítése
2. Négy kultúrális rendezvény megszervezése és lebonyolítása a 4 ország területén:
Ópályi Aratófesztivál (Magyarország), Jánoki Betlehemes Fesztivál (Szlovákia),
Akli-hegyi Hagyományörző Táncfesztivál (Ukrajna), Fiatalság, Kultúra és
Hagyományok Fesztiválja (Románia)
3. Egy közös kulturális stratégia kidolgozása, a partnerek közös céljaival és jövőben
tervezett tevékenységeivel.
Célcsoport és kedvezményezettek:
- az 5 partner részéről 100 személy – fellépők, nézők
- magyar, román, szlovák és ukrán fellépők:

-

o összesen 300 személy az ópályi fesztiválon (Magyarország)
o 75 fellépő a Hagyományörző Táncfesztiválon (Ukrajna)
o 120 fellépő a Betlehemes Fesztiválon Jánok községben (Szlovákia)
o 109 fellépő a Fiatalság, Kultúra és Hagyományok Fesztiválján (Románia)
A Nemzetközi Aratófesztivál közönsége: 3000 személy
Az Akli-hegyi Hagyományörző Táncfesztivál közönsége: 2300 személy
A Jánoki Betlehemes Fesztivál közönsége: 1500 személy
A Fiatalság, Kultúra és Hagyományok Fesztiváljának a közönsége: 1300 személy

További információkért Erdélyi Ilona – projektvezetővel lehet felvenni a kapcsolatot, a
következő elérhetőségeken: opatel@t-online.hu , tel: +36/44/407-121, 06-30-278-92-40.

