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Somorja. 2013. augusztus 27-én tartották a Határ-érték projekt záró konferenciáját Somorján. A projektet a CESCI és a szlovákiai

Fórum Kisebbségkutató Intézet a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával valósította

meg.

Tóth Károly, Bárdos Gábor, Jenei Gábor és Ocskay Gyula a Határ-érték záró konferenciáján

A Fórum Kisebbségkutató Intézet felvétele

ÚJSZÓ-ÉRTESÜLÉS

Az 1999 óta a határtérségben létrehozott, legjobb gyakorlatokat feldolgozó és népszerűsítő projekt záró konferenciáján megjelenteket

Bárdos Gábor, a város polgármestere köszöntötte, és említést tett saját tapasztalataikról is, hiszen Somorja nemcsak a magyar, hanem az

osztrák és a cseh határ menti térségekkel is együttműködik számos projektben. A határ menti együttműködés szükségszerűségéről Tóth

Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a korábban zárt határok megnyílása után nem jön
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automatikusan az együttműködés, mivel a régió lakosságának tudatában a határ sokáig megmarad: a határ menti programok éppen ezt a

gátat segíthetnek eltüntetni. Jenei Gábor a magyar–szlovák program igazgatója, az irányító hatóság képviselője a jelenlegi program

tapasztalatait foglalta össze előadásában. Megítélése szerint sikerült teljesíteni a 2006-os operatív program célkitűzéseit. Ocskay Gyula

(CESCI) a projekt céljait, munkásságát és eredményeit mutatta be. A pályázat legfőbb célja az volt, hogy az 1999 és 2012 között

megvalósított magyar–szlovák projektekről készüljön egy adatbázis, és különböző vizsgálatokkal kiválasszák közülük a példaértékű

pályázatokat. A kiválasztott 10 projektet a decemberben megjelentetett, kétnyelvű Frontier Value Magazin és 4 projektfilm segítségével, a

kapcsolódó ismereteket pedig egy tudásportálon népszerűsítik a partnerek.

A záró konferencia délutáni programjában egy kerekasztal-beszélgetésen a projekt megvalósításában tapasztalatokat szerzett szereplők

mondták el vidám és kellemetlen élményeiket a határ menti együttműködésről. A beszélgetés fő témáját azonban a magyar–szlovák

program problémái és kiigazításai jelentették.

A Határ-érték projekt hivatalosan 2013. augusztus 31-én zárul, de az adatbázis építése és a legjobb gyakorlatok népszerűsítése folytatódik,

egyéb projektek keretében. (szcs)
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