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Szlovákiai Magyar Adatbank Konferenciák
Az intézet évente témáktól, kutatási eredményektől, évfordulóktól stb. függően 5-10
konferenciát rendez. De a munkatársaink minden évben több tucat szakmai konferencián
vesznek részt egész Európában. Az alábbi adatbázisunkban a konferenciáink, képzéseink és
szakmai megbeszéléseink-vitáink rövid leírását, illusztratív képanyagát és a vonatkozó
dokumentumokat, előadásokat találhatja meg.
<< Konferenciák

A Fórum Intézet rendezvényeinek internetes feldolgozása >>

Határ-érték (Frontier-value) - Nyitó konferencia
A budapes ti s zékhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezés ek Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) és a
s omorjai Fórum Kis ebbs égkutató Intézet a Magyarors zág–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés i
Program (HUSK CBC) 2007–2013 harmadik körös felhívás án nyert támogatás t a Frontier-value (Határ-érték)
című projekt megvalós ítás ára. Az ös s zes en valamivel több mint 100 000 euró értékű projekt célja, hogy
feltárja, milyen tartós eredményeket mutathatnak fel az 1999-ben indult magyar– tapas ztalatai is
ös s zegzés re kerüljenek, amelyek a következő programozás i idős zak tervezés e s zlovák programok. Ennek
érdekében a legjobban s ikerült fejles ztés eket dokumentumﬁlmek, egy bes t practice portál és egy a
kés őbbiekben rends zeres en megjelenő móds zertani magazin formájában néps zerűs ítik.
A projekt arra is lehetős éget biztos ít, hogy az elmúlt 13 év s orán is has znos is mereteket jelenthetnek.
A projekt nyitó konferenciáját 2012. június 29-én tartották az es ztergomi Szent Adalbert Központban.
Els őként Tóth Károly, a Fórum Kis ebbs égkutató Intézet igazgatója mutatta be röviden a projektet és a
tervezett tevékenys égeket.
Ezt követően Cs alagovits Imrének a program 1999-es indulás ával kapcs olatos emlékeit is merhették meg a
jelenlévők. A külföldi úton lévő egykori programigazgató s zerint – akinek üzenetét Ocs kay Gyula, a CESCI
főtitkára tolmács olta – a program az els ő idős zakban rendkívül innovatív megoldás okat hozott, és főként a
magas s zínvonalú lebonyolítás nak volt kös zönhető, hogy 2006 után 5 határ menti és egy trans znacionális
program irányító hatós ága is Magyarors zágra került.
A magyar–s zlovák program jelenéről Márkus Ferenc, a közös s zakmai titkárs ág vezetője bes zélt.
Keress bennünket a Facebookon!
Alátámas ztotta Cs alagovits Imre véleményét, hogy a program s okat ves zített innovatív erejéből.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is , hogy ez az els ő magyar CBC-program, amelynél s ikerrel bevezették
Fórum Kisebbségkutató
Intézet
az elektronikus
pályáztatás i rends zert, és hogy a kellő alapok megvannak arra, hogy új megoldás okkal újra
innovatívvá tegyék a programot.
Tets zik
Ezt követően a magyar–s zlovák együttműködés i kiírás ok eddigi tapas ztalatait annak megvalós ítói
egés zítették ki. Tuba Lajos a Somorjai Regiófejles ztés i Ügynöks ég igazgatója arról s zámolt be arról, miként
nőtt regionális integrált projektté a dunai evezős kirándulás ötlete az egymás t követő s ikeres pályázatok
354 ember kedveli Fórum Kis ebbs
égkutató Intézet
révén.
Jenei Sarolta, a Régiófejles ztés i Ügynöks ég Déli Régió Párkány projektmenedzs ere a pályázatok
megvalós ítás a közben felmerülő konkrét nehézs égek, adminis ztratív akadályok kiigazítás ára tett javas latot.
A konferencia záró előadás át Ocs kay Gyula tartotta az új kohéziós politika tavaly megjelent
rendelettervezeteiről és arról, hogy milyen változás ok várhatóak a határ menti programokban a
rendelettervezetek alapján.
Fac ebook köz össégi modul

A konferenciát követő vita s orán egyrés zt a jelenleg futó pályázatokkal kapcs olatos kérdés ek, és zrevételek
hangzottak el, más rés zt egy fels zólaló javas olta, hogy a projekt keretében a partnerek fektes s enek
hangs úlyt a ros s zul kivitelezett projektekre is , mivel ezek rámutathatnak a program jelenlegi
hiányos s ágaira is .

A pályázat megvalós ítás a a nyári idős zakban egy adatbázis ös s zeállítás ával és a projektgazdáknak s zánt
kérdőívek kiküldés ével folytatódik.
Dátum: 2012-06-29
Helys zín: Es ztergom (Szent Adalbert Központ Szent Is tván tér 10.).
Rendező: Határon Átnyúló Kezdeményezés ek Közép-európai Segítő Szolgálata
Társ rendező: Fórum Kis ebbs égkutató Intézet
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