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MEGHÍVÓ 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!  
 
A „Cselekvő közösségek - aktív közösségi” szerepvállalás kiemelt projekt keretében Kecskeméten és Székesfehérváron szakmai 
műhelynapot tart a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi 
Könyvtár konzorciuma, a projekt megvalósítója.  
 
Mindkét szakmai műhelynap témája A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a Cselekvő közösségek 
- aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) konstrukciók bemutatása és az azokhoz kapcsolódó lehetőségek 
ismertetése.  
 
Ezúton tisztelettel meghívjuk az Ön településének képviselőjét a műhelynapra, amelyen a hivatal szervezetéből vagy a 
képviselőtestületből delegált személy (településenként lehetőleg 1, maximum 2 fő) megjelenésére számítunk. 
 
Alkalmanként 80–80 fő számára tudunk férőhelyet és büfét/ebédet biztosítani, ezért a részvétel online regisztrációhoz kötött.  
A jelentkezéseket mindkét esetben a regisztráció sorrendjében tudjuk elfogadni, és a létszám elérésekor, de legkésőbb június 
23-án a jelentkezést lezárjuk. A sikeres regisztrációról a jelentkező e-mailben kap visszajelzést. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakmai megvalósulás helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régióinak területe, ezért Budapestről 
és Pest megyéből nem tudunk résztvevőket fogadni! 
 
Kérjük, válasszon az alábbi két helyszín közül: 

A kecskeméti műhelynap időpontja: 2017. július 4. kedd, Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 6000, Kecskemét, 
Deák Ferenc tér 1.  
A regisztráció határideje: 2017. június 23. Regisztrációs link: http://bit.ly/kecskemet_20170704  

 

A székesfehérvári műhelynap időpontja: 2017. július 11. kedd, Helyszíne: Szent Gellért Hotel 8000, Székesfehérvár, Mátyás király 
krt. 1. 
A regisztráció határideje: 2017. június 23. Regisztrációs link: http://bit.ly/szekesfehervar_20170711  

 

PROGRAM 

9:00 – 10:00   Vendégek fogadása, regisztráció 

10:00 – 10:15   Köszöntő 

 TOP 5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívások – Katona 

Zsuzsanna, Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály, programirányító referens előadása, az 

elhangzott előadáshoz kapcsolódó kérdések és válaszok 

 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt bemutatása (módszertani 

útmutatók, fejlesztések) – a projekt képviselőjének tájékoztatója 

Konzultáció, az elhangzott előadáshoz kapcsolódó kérdések és válaszok 

11:45 – 12:45 Ebéd 

12:45 – 14:15 Praktikum és elmélet – A közösségfejlesztési folyamat tervezése és megvalósítása – előadás és 

konzultáció  

14:15 – 14:30   Összegzés 

 

További információ: cselekvokozossegek@oszk.hu 

 

 

10:45 – 11:45 

10:15 – 10:45 

http://bit.ly/kecskemet_20170704
http://bit.ly/szekesfehervar_20170711

