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Mára már mindenki számára köztudott, hogy 
Veszprém városa a régióval együtt nyerte el 
2023-ra az Európa Kulturális Fővárosa címet. 
Már a pályázat előkészítése során számos régiós 
egyeztetés történt, amelynek eredményeképpen 
a nyertes programunk is megannyi balatoni és 
bakonyi régiót érintő célkitűzést, és az azok elérését 
szolgáló projektötletet tartalmazott. Az EKF-es 
tagság a program minden kulturális, gazdasági, 
turisztikai előnyével együtt, a települések részéről az 
elköteleződés mellett pénzügyi hozzájárulással is jár. 

A megvalósítás érdekében létrehozott Veszprém-
Balaton 2023 Zrt. az Európa Kulturális Fővárosa 
program előkészítő, koordináló és megvalósító 
szervezete most egy lényegre törő, tájékoztató, 
interaktív fórumra invitálja Önöket!

Az interaktív fórumon választ kaphatnak az olyan 
kiemelt kérdésekre, hogy a 3 éven keresztül történő 
folyamatos hozzájárulással kifejezett együttműködés 
milyen lehetőségeket nyit meg a települések és 
az ott tevékenykedő szervezetek számára. Milyen 
előnyöket, kézzelfogható segítséget kínálunk 
a már egyébként is megvalósuló kulturális 

eseményeik kapcsán, illetve milyen támogatási 
lehetőségeket tervezünk; mely programokkal 
lesz lehetőség kooperálni. Mindezeken túl kitérünk 
arra is, hogy milyen témakörökben tervezünk 
képzéseket, miben tudunk mentorációt biztosítani 
vagy miként tuduk segíteni a civil szervezeteket 
az EKF által megfogalmazott horizontális célok 
megvalósulásában.

Számos korábbi Európai Kulturális Főváros 
példáját megvizsgálva állítottuk fel azt a régiós 
együttműködési modellt, amely egyenlő eséllyel 
képes bevonni azt a tág térséget, amelyet 
programunkkal lefedni tervezünk. A Veszprém-
Balaton 2023 EKF céljait szolgáló programokat  
az általunk konkrétan kijelölt EKF-régióban 
szeretnénk megvalósítani, melyhez már több 
mint 80 település önkormányzata csatlakozott. 
A Veszprém-Balaton 2023 EKF program régiós 
vetületéről, a csatlakozás kereteiről a régiós 
aloldalunkon találhatnak részletes információkat: 

Tisztelt Hölgyem!  
Tisztelt Uram! 

https://veszprembalaton2023.hu/hu/regio

2021. májusa és júniusa során számos helyszínen 
tervezünk interaktív fórumot. Jöjjön el és készüljön 
fel a térség ezidáig volt legnagyobb lehetőségére! 

Várjuk szeretettel az alábbi időpontban  
és helyszínen:

(amennyiben esetleg ez alkalommal nem tud 
csatlakozni, a meghívónk végén feltüntetjük a 
későbbi fórumok időpontjait és helyszíneit –  
azok bármelyikén is örömmel látjuk)

Időpont: 2021. június 10. 14.00-16.00

Helyszín: Zánkai Faluház,  
8251 Zánka, Rákóczi u. 32.

Hegymagas
Raposka
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Balatonudvari
Örvényes
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Moderátor: Zugschwert Szabolcs - 
Projektkoordinációs vezető 

1. előadás  
Mit kínálunk régiós partnereink számára 
dr. Mike Friderika-Programfejlesztésért felelős 
igazgató 

2. előadás  
Nyílt pályázati konstrukciók/ továbbadott 
támogatások 
Mihályi Patrícia - Pályázati és forrásteremtési 
koordinátor 

3. előadás  
Közösségépítés, kultúra, lokalitás 
(Kultúrpontok-projekt, Pajta-program) 
Nagy Krisztián, kulturális projektmenedzser 

Ezt követően kiscsoportos személyes konzultációs 
lehetőség az alábbi témakörökben:

Dr. Mike Friderika (programfejlesztésért felelős 
igazgató) – kulturális projektfejlesztés

Mihályi Patrícia (pályázati és forrásteremtési 
koordinátor) – pályázati konstrukciók

Nagy Krisztián (kulturális projektmenedzser) – 
Kultúrpontok, Pajta hálózat

Jelinkó Mónika (közösségi bevonás és 
kapacitásfejlesztésért felelős vezető) –  
Horizontális elvek az EKF-ben

Gere Henriette (régiós koordinátor) –  
Csatlakozás az EKF-hez

A találkozón személyesen konzultálhatnak arról, 
hogy miért érdemes részt venniük a 2023-ig tartó 
kulturális programsorozatban. 

Reméljük számíthatunk Önre a fenti személyes 
találkozón! 

A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, 
részvételi szándékát az alábbi linkre kattintva jelezze 
számunkra! 

Tisztelettel kérjük, ha időközben kiderül, hogy 
nem tud részt venni a találkozón, a limitált létszám 
lehetőségeink miatt (covid protokoll), mindenképpen 
jelezze.

Amennyiben kérdése merülne fel a meghívóban 
leírtakkal vagy a rendezvénnyel kapcsolatban, 
illetve esetlegesen nem tud részt venni a találkozón, 
viszont szeretne csatlakozni a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz,  
régiós koordinátorunk Gere Henriette, vagy a  
regio@veszprembalaton2023.hu e-mail címen  
is áll rendelkezésükre!

A jövőbeni együttműködésben bízva,  
szívélyes üdvözlettel:

Markovits Alíz 
Vezérigazgató

dr. Mike Friderika 
Programfejlesztésért Felelős Igazgató

Jövőbeni fórumok tervezett időpontjai, helyszínei

település helyszín dátum időpont
Városlőd Kossuth Lajos Művelődési ház 2021.06.11 14:00 – 16:00
Zamárdi Közösségi Ház 2021.06.16 14:00 – 16:00
Bakonynána Kultúrotthon 2021.06.18 14:00 – 16:00
Balatonkenese Kultúra Háza 2021.06.29 14:00 – 16:00
Keszthely Balaton Színház-Simándy terem 2021.06.30 14:00 – 16:00

Program:

regisztrációs link
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