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A PROGRAM OPERÁTOR KÖSZÖNTŐJE

Az EGT és Norvég Alapok általános
célkitűzése a donor országok (Norvégia, Izland és Liechtenstein), valamint a
kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése, továbbá
a társadalmi és gazdasági különbségek
csökkentése.
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A 2009-2014-es finanszírozási időszakhoz kapcsolódóan a donorok – hazánkkal
együtt – 16 kedvezményezett országot
támogattak, összességében 1,79 milliárd
euró nagyságrendben. Ebből Magyarország 153,3 millió euró támogatásban
részesült.
A kapacitásfejlesztésre és az intézményközi együttműködés erősítésére irányuló
program teljes költségvetése 12, 7 millió
euró volt, melynek forrásait a Norvég
Alap, valamint (15%-ban) Magyarország
központi költségvetése biztosította. A
program elsősorban a helyi önkormányzatok szolgáltatásainak fejlesztését,
valamint a norvég tapasztalatok, módszerek, stratégiák és eredmények megismerését célozta.
Elmondható, hogy a programterületen
megvalósított projektek a fáradhatatlan munka, valamint a norvég-magyar
együttműködés nívós eredményei.

A 11 nyertes pályázat, valamint a 7 bilaterális kezdeményezés végrehajtásában
a projektgazdák mellett 36 hazai, valamint 18 donor projekt partner vett részt.
A sikeresen végrehajtott projekteknek
köszönhetően számos időskori jóléti
szolgáltatás kialakítására, szociális szolgáltatás fejlesztésére került sor. Egyes
projektek keretében az önkormányzati
feladatok ellátásának megkönnyítését szolgáló közösségi tereket hoztak létre. Több projekt kapcsán került
sor energiahatékonysági felújításra, új
munkaerő-piaci szolgáltatás kialakítására, képzési központ létrehozatalára
és ehhez kapcsolódóan felnőttképzési
sorozat lebonyolítására.
A program végrehajtása során tapasztalt visszajelzések alapján levonható a
következtetés, hogy hazánkban szükség
van ilyen, vagy hasonló jellegű programok jövőbeni megvalósítására.
Bízom benne, hogy a kiadvány elolvasása során sikerül megismernie a projektek eredményeit, és ezáltal a program
megvalósult céljait.

Írta: dr. Korponai Gergő, a Program Operátor vezetője

PROGRAMME OPERATOR’S WELCOME

The general objectives of the EEA and
Norway Grants to strengthen biletaral
relations and to reduce social and economic disparities between the donor
states (Norway, Iceland and Liechtenstein) and beneficiary countries.
In the 2009-2014 financial period the
donor countries gave support to 16
benecifiary countries - including Hungary – in total 1.79 billion euros. Of this,
Hungary recieved 153.3 million euros of
support.
The capacity-building and institutional
cooperation programme’s estimated
total cost was 12.7 million euros, the
sources of which were provided by
the Norway Grants and by the national
central budget of Hungary (15%). The
programme focused primarily on developing the services of local governments
and learning Norwegian experiences,
methods, strategies and achievements.
It can be said that projects implemented
in the programme area are a result of
tireless work and high quality cooperation between Norway and Hungary.
In addition to project promoters, 36 project partners and 18 donor project partners participated in the implementation

of the 11 granted proposals and 7 bilateral initiatives.
Thanks to the successful projects, many
elderly-care services and social services
were developed. In the framework
of some projects, community spaces
were created to facilitate the provision
of local government tasks. There have
been projects for renewing energy
efficiency, creating new labour market
services, creating training centre and
conducting adult training series.
Based on the feedback experienced during the implementation of programme,
it can be concluded that there is a need
for such or similar programmes in the
future in Hungary.
By reading this publication, I’m confident
that you will get to know the results of
the projects and thus the achievements
of the programme.

Written by: dr. Gergő Korponai, Head of
the Programme Operator
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A HU11 PROGRAM PROJEKTJEI ÉS
EREDMÉNYEI A DONOR PROGRAM
PARTNER SZEMSZÖGÉBŐL
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A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program
sikeres végrehajtását Donor Program Partnerként a Norvég Helyi és
Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) támogatta. A KS részt
vett a program tartalmának kidolgozásában, figyelemmel kísérte és
segítette a végrehajtást, egyes projektekben partnerként is dolgozott.
Az alábbiakban a KS képviselőjének, Gunnbjørg Nåvik asszonynak
a kétoldalú kapcsolatokról és a közösen végzett munkáról szóló
összefoglalója olvasható.

A KS, MINT DONOR
PROGRAM PARTNER (DPP)
A KS a Norvég Alap által finanszírozott
Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés program Program Operátorának (Miniszterelnökség) Donor
Program Partnere.
Az Alapok egyik fő célkitűzése a kétoldalú
kapcsolatok erősítése a donor országok
és a kedvezményezett országok között.
Tekintettel a fenti célkitűzés elérésére, a
KS-nek, mint Donor Program Partnernek

kiemelkedő felelőssége van abban, hogy
a Program operátorral együttműködve
azonosítsa a kétoldalú tevékenységek
területeit és támogassa azok megvalósítását. A kétoldalú kapcsolatok megteremtésének egyik lehetséges módja
egy norvég partner bevonása a programszintű végrehajtásba. A Donor Program Partner fő célja, hogy elősegítse a
kapcsolatok kiépítését, a szakmai tudás
megosztását, a technológiák, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok átadását és
cseréjét a norvég és magyar közintézmények között. Az együttműködésnek

KÉTOLDALÚ
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A kétoldalú együttműködés a program
központi eleme. Ennek értelmében a
fő cél mindig is az volt, hogy a közös
érdeklődésre számot tartó kérdések,
helyi szinten mindkét országban azonosíthatóak legyenek, valamint, hogy a
tapasztalat- és a tudáscsere, valamint a
jó gyakorlatok cseréje, a tanulmányutak,
a támogatás, a tanácsadás az ezekhez
szükséges forrás biztosításával minél
korábban elérhetőek és hozzáférhetőek
legyenek. Mind a magyar, mind a norvég partnerek jelentős erőfeszítéseket
tettek a fentiek érdekében a párbeszéd
lehetőségének megteremtésével, mint
például partnerkereső rendezvények a
potenciális pályázóknak, vagy a közvetlen párbeszéd lehetőségének biztosítása
a partnerségben érdekelt felekkel. Az,
hogy milyen nagyságrendű tevékenység
szükséges az új – donor államok és kedvezményezett államok közötti – kétoldalú
kapcsolatok létrehozatalához, általában
meglehetősen alábecsült. A Program
operátorral megvalósított együttműködés azonban példaértékű és a Program
sikere a mindkét fél által elvégzett, céltudatos munka közvetlen eredménye.

PROJEKTEK ÉS
EREDMÉNYEK
A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásaira, a katasztrófavédelem
szerveinek valamint az önkormányzatoknak a kapacitásbővítésére fókuszálva
– norvég partnerek közreműködésével
– három sikeres nevesített projekt végrehajtására került sor. Nyílt pályázati felhívás alapján az idősgondozással, illetve
a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatosan nyolc további projekt nyert támogatást norvég partnerek közreműködésével.
A kétoldalú kapcsolatok program szintű
alapja keretében meghirdetett nyílt
pályázati felhívásból további 7 projekt
nyert támogatást: néhány esetben a már
meglévő partnerség folytatásaként, a
többi esetben új kapcsolatok létrehozása
is lehetővé vált különböző területeken,
mint például a kultúra, az energiahatékonyság, vagy a turizmus – csak, hogy
néhányat említsünk. A végrehajtás valamennyi projekt esetében sikeres volt.

JÖVŐBELI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Jelenleg az EGT és Norvég Alapok 20142021-es időszakának új fejezete áll előttünk. Azokra a meglévő kapcsolatokra
alapozva, amelyeket az elmúlt években
sikeresen megteremtettünk, várjuk a két
ország közötti együttműködés további
megerősítésének folytatását.

ÍRTA: GUNNBJØRG NÅVIK, A KS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL FOGLALKOZÓ
SZAKTANÁCSADÓJA
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A PROGRAM A DONOR PROGRAM PARTNER SZEMSZÖGÉBŐL

köszönhetően várhatóan mindkét fél
új tapasztalatokkal gazdagodik, hozzájárulva így a program értékéhez és a
végrehajtásban résztvevő intézmények
gyarapodásához. A KS az összes norvég
helyi és regionális önkormányzat állami
tagszervezete és érdekérvényesítő szövetsége, amelynek célja, hogy tagjainkat
bevonjuk tevékenységeinkbe.

PROJECTS AND ACHIEVEMENTS
OF THE HU11 PROGRAMME FROM
THE PERSPECTIVE OF THE DONOR
PROGRAMME PARTNER
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The successful implementation of Capacity building and institutional
cooperation programme was supported by the Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS). The KS participated in the
elaboration of the content of the programme, monitored and assisted
in implementation, worked as a partner in some projects. Below is a
summary of the KS representative, Mrs. Gunnbjørg Nåvik, on bilateral
relations and on joint work of the Donor Programme Partner and
Programme Operator.

KS AS DONOR
PROGRAMME PARTNER
(DPP)
KS has been DPP with the Programme
Operator (PO), the Prime Ministers’
Office in Hungary, in the Programme
Capacity Building and Institutional Cooperation, with financing from the Norway
Grants.
One of the main objectives of the
Grants is to strengthen bilateral relations
between the donors and the beneficiary

states. To support this objective, KS has
a special responsibility as DPP to identify
and promote bilateral activities in cooperation with the PO. Including a Norwegian Partner at Programme level is one
way to ensure the establishment of bilateral relations. The main purpose of the
DPP is to facilitate networking, professional exchange, sharing and transfer of
knowledge, technology, experience and
good practice between public entities
in Norway and Hungary. It is expected
that both sides will gain new insight and
experience through the cooperation,

BILATERAL COOPERATION
Bilateral cooperation has been the core
element in the Programme.
As a direct follow-up of this, the main
purpose has been to identify issues of
common concern at local level in both
countries, and to establish concrete bilateral partnerships to facilitate direct communication and exchange of experience,
knowledge and good practices, both
through study visits, support and advice,
and by making financing available and
easily accessible at an early stage.
Much effort has been made to realize
this, both on the Hungarian and the Norwegian side, through creating platforms
for dialogue, such as match-making
seminars for potential applicants, and
direct dialogue with interested partners.
The input necessary to establish new
bilateral partnerships between donor
states and beneficiary states is generally largely underestimated. Cooperation
with the Hungarian PO has been exemplary, and the success of the Programme
is a direct result from the targeted work
done on both sides.

SPECIFIC PROJECTS AND
ACHIEVEMENTS
Three successful projects were implemented with Norwegian partners based

on restricted calls, focusing on identifying the economic and social potential
of cultural heritage, capacity building
of disaster management and capacity
building in municipalities respectively.
Through an open call, eight additional
projects were granted financing within
the areas of elderly care and local economic development, all with Norwegian
project partners. An additional open call
through the bilateral fund granted altogether 7projects some as a continuation
of already established partnerships, but
most projects facilitated new relations
within a variety of areas, such as culture, energy and tourism, to mention a
few. All projects have been successfully
implemented with specific results.

FUTURE COOPERATION
9

A new phase of EEA and Norway Grants
lies ahead of us for the period 20142021, and we look forward to continue
to strengthen the relations between our
two countries, based on the solid platform developed in the recent years.

WRITTEN BY: MRS. GUNNBJØRG NÅVIK,
SPECIAL ADVISER OF KS ON INTERNATIONAL PROJECTS

THE PROGRAMME FROM THE PERSPECTIVE OF THE DONOR PROGRAMME PARTNER

which will add value to the programme
and enrich the participating entities. KS is
a national member and interest association for all Norwegian municipalities and
regions. Our aim is to include our members in activities.

A NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ ELŐSZAVA
Nagy örömömre szolgál, hogy a Norvégia és
Magyarország közötti szoros együttműködés
eredményeként a HU11 Kapacitásfejlesztés és
intézményközi együttműködés program keretében megvalósított projekteket bemutató kiadványt a kezében tarthatja.
A Norvég Alap olyan finanszírozási mechanizmus, amelyet Norvégia, mint donor ország
bocsát a kedvezményezettek - többségében a
kétezres évek elején az Európai Unióhoz csatlakozott országok - részére. Norvégia tagja az
Európai Gazdasági Térségnek (EGT), de nem
tagja az Európai Uniónak, így a szolidaritás
jegyében, e külön támogatási alappal segíti az
EGT országai közötti különbségek kiegyenlítését.
10

Magyarország több sikeres programot valósított
meg ebben az időszakban. Ezek egyike a HU11
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés. E programban a Miniszterelnökség volt a
Program Operátor.
Számos, munkával teli év áll mögöttünk: a támogatások felhasználását lehetővé tevő nemzetközi megállapodások aláírására 2011 őszén
került sor, amelyet a tervezés, a pályáztatás és
a végrehajtás időszaka követett. A több, időközben felmerült nehézség ellenére sok izgalmas és
tartalmas kezdeményezés valósult meg, mint
ahogy e kiadványban is látható.

közintézmények kapacitásainak megerősítése,
humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer
által. A program keretében minden projekt egy
vagy több norvég intézménnyel partnerségben
valósult meg.
A programban szintén szakmai szerepet vállaló
Donor Program Partner, aktív jelenléte, szakértelme, valamint tapasztalata rendkívüli hozzáadott értékkel bírt a végrehajtás során.
Sikeres példája ez a kétoldalú kapcsolatok erősítésének, hiszen a programban való együttműködésnek köszönhetően új fejlesztési lehetőségek
és új irányvonalak is megjelentek. Reméljük,
a kialakult jó kapcsolatok messze túlmutatnak
majd a most záruló program keretein is.
Nemzeti Kapcsolattartóként örömmel tapasztaltuk, hogy a program megvalósítása rendkívül
sikeresen zajlott, számos fejlesztés hasznosul a
helyi közösségekben, más eredmények országos szinten is éreztetik hatásukat, nem szólva
a magyar és norvég kétoldalú kapcsolatok
erősödéséről különféle területeken. Ezúton is
szeretném megköszönni a program megvalósításában részt vevő valamennyi kolléga és
intézmény áldozatos munkáját, Norvégia támogatását és segítő hozzáállását.
Bízom abban, hogy a közeljövőben is lesz lehetőség egy hasonló példaértékű fejlesztési program megvalósítására országaink között.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Program Operátorok minden erőforrásukat megmozgatták
a gördülékeny programvégrehajtás érdekében. A Miniszterelnökségnek, mind Nemzeti
Kapcsolattartóként, mind e program Program
Operátoraként kulcsszerepe volt a példaértékű
végrehajtásban.

Budapest, 2017. november 23.

A Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés program általános célja volt a magyar

ÍRTA: SAVANYÚ ADRIÁN, FŐOSZTÁLYVEZETŐ,
MINISZTERELNÖKSÉG

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok Önnek a
kiadvány olvasásához!

FOREWORD OF THE NATIONAL
FOCAL POINT
It is my great pleasure that, as a result of cooperation between Norway and Hungary, you can
hold this publication in your hands, presenting
the projects which were implemented in the
framework of the HU11 Capactity-building and
institutional cooperation programme.
Norway Grants is a financial mechanism provided to the beneficiaries - most of them joined
to the European Union in the early 2000’s - by
Norway as a donor country. Norway is a member of the European Economic Area (EEA), but is
not a member of the European Union, thus, in
the spirit of solidarity, through this special financial mechanism it helps to reduce the disparities
between the EEA members.
Hungary has implemented more successful programmes in this period. One of them is the HU11
Capacity-building and institutional cooperation
programme. In this programme the Prime Minister’s Office was the Programme Operator.
There are a number of working years behind
us: international agreements allowing the use
of grants have been signed in the autumn of
2011 followed by the planning, the procedure of
the calls for proposals and the implementation
period. In spite of the many difficulties encountered in the meantime, many exciting and
meaningful initiatives have taken place, as can
be seen in this publication.
We are pleased to see that Programme Operators have moved all their resources for the
smooth implementation of the programmes.
The Prime Minister’s Office, both as a National
Focal Point and as a Programme Operator for
this programme, has played a key role in exemplary implementation.

The general purpose of the Capacity-building
and institutional cooperation programme was to
strengthen the institutional capacity and human
resource development at the Hungarian public
institutions through knowledge-transfer and
cooperation with the Norwegian institutions and
authorities performing similar tasks.
Within the framework of the programme, each
project was implemented in partnership with
one or more Norwegian institutions.
The Donor Programme Partner, which also had
a professional role in the programme, with its
active presence, expertise and experience gave
a great added value to the implementation.
Successful examples are the strengthening of
bilateral relations - thanks to the cooperation
in the programme - the new opportunities of
development and new directions that have
appeared. We hope that the newly established
good relations will go far beyond the scope of
this closing programme.
As a National Focal Point we were glad to see
that the implementation of the programme was
quite a success: many developments are getting
utilized in local communities, other results have
their effects on national level, not to mention the
strengthened bilateral relations between Hungary and Norway in various fields.
Hereby, I would like to thank the generous work
of colleagues and institutions involved in the
implementation of the programme, and the
support and helping spirit of Norway.

23 November, 2017, Budapest
WRITTEN BY MR. ADRIÁN SAVANYÚ, HEAD OF
DEPARTMENT PRIME MINISTER’S OFFICE
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MÉRFÖLDKÖVEK
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁGI
ÜLÉSEK
A Program Operátor és a Donor Program
Partner képviselőiből álló Bizottság a végrehajtás során 8 alkalommal ült össze.

WORKSHOP AZ ÖNKORMÁNYZATI
SZÖVETSÉGEK ÉS A KS KÖZÖTT
2012. MÁRCIUS 8. BUDAPEST
A résztvevők a helyi önkormányzatok
együttműködéseit célzó jövőbeni nyílt
pályázati konstrukció kapcsán cseréltek
eszmét.

WORKSHOP A NEVESÍTETT PROJEKTEK
GAZDÁI SZÁMÁRA
2012. MÁJUS 10. BUDAPEST
A nevesített projektek képviselőinek rendezett workshopon a résztvevők a projektjavaslatok kialakításának módját tárgyalták
meg.

PARTNERKERESŐ SZEMINÁRIUM
BUDAPESTEN
2013. MÁRCIUS 5.
A partnerkereső rendezvény a norvégiai
és magyar önkormányzatok képviselőinek
teremtett alkalmat a kétoldalú együttműködési lehetőségek megvitatására.

INFORMÁCIÓS NAP ÉS PARTNERSÉG
ÉPÍTÉS
2013. AUGUSZTUS 13. BUDAPEST
Az eseményen a résztvevők a pályázat
benyújtásával kapcsolatos alapvető
információkat tudhattak meg, illetve
partnerkeresésre nyílt lehetőség.

PROGRAM MEGÁLLAPODÁS
ALÁÍRÁSA
2013. AUGUSZTUS 29., BUDAPEST
A donor országok által jóváhagyott program alapvető dokumentumának aláírása a

program megvalósításának első lépése. A
nevesített projektek a Program Megállapodásban meghatározásra kerültek.

• 2017. április 30.

PÁLYÁZATI SZAKASZ LEZÁRÁSA 2013.
SZEPTEMBER 30.

• 2017. szeptember 04-07

A helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztése a közszolgáltatások minőségének
javítása és a helyi gazdaság fejlesztése
érdekében című pályázati felhíváson pályázatok beadására nyitva álló határidő 2013.
szeptember 30 volt.

VÉGREHAJTÁSI IDŐSZAK
2013. SZEPTEMBER – 2017. ÁPRILIS
• Támogatási szerződések megkötése

A projektek végrehajtásának határideje.
Valamennyi projekt megfelelően végrehajtásra került.
A programterület keretében szervezett
első norvégiai tanulmányút
• 2017. október 16-19
A programterület keretében szervezett
második tanulmányút
• 2017. március 27. – 2017. június 30.

A Kétoldalú tevékenységek a Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés
Programterületen című pályázati felhívás
pályázati szakasza

• Projektek végrehajtása a Program Operátor rendszeres monitoring tevékenysége mellett

• 2017. október 31.

• 2016. november 30. Budapest

• 2017. november 23-24. Balatonfüred

Időközi konferencia a kétoldalú kapcsolatokról a Kapacitásfejlesztés programban

Ünnepélyes zárókonferencia

• 2017. március 20-21. Visegrád

PROGRAMZÁRÁS
2017. DECEMBER
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Partnerkereső rendezvény a Kapacitásfejlesztés programban

A 7 bilaterális kezdeményezés végrehajtásának végső határideje.

PARTNERKERESŐ SZEMINÁRIUM
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MILESTONES
COOPERATION COMMITTEE
MEETINGS
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The Committee, consisting of representatives of the Programme Operator and
the Donor Programme Partner, met 8
times during the implementation.

WORKSHOP FOR THE PROJECT
PROMOTERS OF THE PRE-DEFINED
PROJECTS
10 MAY, 2012, BUDAPEST
On the workshop for the project promoters of the pre-defined projects the participants discussed the development of
the project proposals.

WORKSHOP BETWEEN LOCAL
GOVERMENTS ASSOCIATIONS AND KS
8 MARCH, 2012, BUDAPEST
Participants exchanged ideas about the
future open call for proposals for cooperation between local governments.

PARTNER FINDING SEMINAR IN
BUDAPEST
5 MARCH, 2013
The Partner finding event provided the
representatives of the Norwegian and
Hungarian municipalities with the occasion to discuss bilateral cooperation
opportunities.

INFORMATION DAY AND
PARTNERSHIP BUILDING
13 AUGUST, 2013, BUDAPEST
At the event, the participants could find
basic information about the submission
of applications, and partner search was
also possible.

SIGNING OF THE PROGRAMME
AGREEMENT
29 AUGUST, 2013, BUDAPEST
Signing of the fundamental document
of the programme approved by the
donor countries is the first step of the

implementation. The pre-defined projects were specified in the Programme
Agreement.

CLOSURE OF THE APPLICATION
PHASE
30 SEPTEMBER, 2013
The final deadline of the call for proposals titled as Capacity-building of local
governments for enhancing quality of
public services and for pormoting local
economic development was 30 September, 2013.

• 30 April, 2017
Final deadline of the project implementation. All of the projects were implemented successfully.
• 04-07 September, 2017
First study visit to Norway in the framework of the programme
• 16-19 October, 2017
Second study visit to Norway in the
framework of the programme
• 27 March, 2017 – 30 June, 2017

IMPLEMENTATION PERIOD
SEPTEMBER, 2013 - APRIL, 2017

The tender phase of the bilateral call for
proposals titled Bilateral activities in the
Capacity Building and Institutional Cooperation Programme Area

• Conclusion of project contracts

• 31 October, 2017

• Implementation of projects under the
regular monitoring of the Programme
Operator

The deadline of the implementation of
the 7 bilateral initiatives.

• 30 November, 2016, Budapest

Ceremonial Closure Conference

Mid-Term Conference on bilateral relations in the Capacity Building Programme
• 20-21 March, 2017, Visegrád

• 23-24 November, 2017, Balatonfüred
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CLOSURE OF PROGRAMMES
DECEMBER, 2017

MILESTONES

Bilateral Matchmaking Event in Programme Capacity Building

PARTNER FINDING SEMINAR

HELYI ÉS KISTÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
ALAPJAINAK LERAKÁSA ÖNKORMÁNYZATI
KAPACITÁSFEJLESZTÉSSEL ÉS
TUDÁSTRANSZFERREL
Projektgazda

Törökbálint Város Önkormányzata

Megvalósítási időszak

2016.06.01. – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• Magyar Térinformatikai Társaság
• Telenor Magyarország Zrt.
• Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(PMKIK)
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Donor Projekt Partner

• Lillehammeri Egyetem

Összköltség

919 990,53 EUR

Norvég támogatás összege

873 899 EUR

A NORMA-projekt fő célkitűzése gazdaságfejlesztés
alapjainak
lerakása
önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és
tudástranszferrel, valamint az élethoszszig tartó tanulás (LLL), a távoktatás és
a nemek közötti egyenlőség támogatása
volt a résztvevő önkormányzatoknál.
A megvalósítás partneri együttműködésben Törökbálint önkormányzatának
gesztori szerepvállalásával történt, és
kiterjedt a Diósd, Pusztazámor, Sóskút,
Tárnok önkormányzataiból álló kistérségre. A donor partner a Lillehammeri
Egyetem volt.

A fő tevékenységek és azok eredményei
a következők voltak:
1. Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés
alapjainak lerakása. Eredmények: (a)
kistérségi gazdaságfejlesztési stratégiai
modellt megalapozó tanulmány (helyi
értékek felmérése); (b) kistérségi gazdaságfejlesztési modell; (c) Törökbálint
város településfejlesztési koncepciója
és stratégiája; (d) kistérségi befektetés-támogatási információs rendszer; (e)
Törökbálint többnyelvű városbrosúrája;
(f) három e-learning tananyag került
kialakításra a helyi KKV-k részére.

HU11-0001-A1-2013

3.
Önkormányzati
kapacitásfejlesztés HR-fejlesztéssel. Eredmények: (a)
e-learning tananyag (12 modul) fejlesztése polgármesteri hivatali munkatársak,
vezetők részére; (b) e-tananyagok oktatása öt település köztisztviselői részére;

(c) e-távmunka pilot négy polgármesteri hivatalban; (d) nemi esélyegyenlőség kézikönyv önkormányzati vezetők
részére.
4. Tudástranszfer a partnerek között.
Eredmények: (a) tanulmányút a Lillehammeri Egyetemen és az önkormányzatnál; (b) regionális konferencia és
workshopok a kistérségi gazdaságfejlesztésről; (c) workshopok a településfejlesztési stratégiaalkotás, e-learning, LLL,
e-távmunka és nemek közötti egyenlőség tárgykörében; (d) nemzetközi
konferencia a projekt eredményeiről, a
gazdaságfejlesztésről, e-learningről, távmunkáról stb.
5. Nyilvánossági tevékenység. Eredmények: (a) projektnyitó- és záró sajtótájékoztató; (b) regionális konferencia
és workshop a gazdaságfejlesztési
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2. Önkormányzati kapacitásfejlesztés
infrastruktúrafejlesztéssel. Eredmények:
(a) önkormányzati épületek átalakítása/
felújítása Törökbálinton; (b) informatikai infrastruktúra kiépítése az épületekben, ill. információs pontok létrehozása
négy középületben; (c) önkormányzati
döntés-előkészítő/támogató
információs rendszer telepítése a kistérség
önkormányzatainál; (d) kommunikációs
rendszer telepítése az önkormányzatnál
a lakosság felé történő kommunikáció
céljából; (e) oktatási szerver telepítése a
felújított önkormányzati épületbe.

modellről; (c) nemzetközi konferencia
a projekt eredményeiről; (d) lakossági
fórum a településfejlesztési koncepció és stratégia ismertetésére; (e) esélyegyenlőségi nap és workshopok a
nemek közötti egyenlőség bemutatására, megvitatására; (f) projekthirdető-, ill. emlékeztető tábla, roll up; (g)
projekt médiaterv; (h) projekthonlap
http://www.normaproject.hu/ és hírlevél, publikációk; (i) médiakampányok
(nemek közötti esélyegyenlőség, LLL és
e-learning).
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A partnerek közötti együttműködés
eredményei: (a) a projektgazdán kívül
négy kistérségi önkormányzat vett részt
a projekt megvalósításában és részesült
az eredményeiben; (b) Lillehammeri
Egyetem LLL Központja 3 db e-learning
tananyagot fejlesztett, ill. részt vett az
esélyegyenlőségi kézikönyv összeállításában; (c) a Telenor Magyarország Zrt.
és PMKIK részt vett a kistérségi gazdaságfejlesztési modell megalkotásában,
ill. a tudástranszferben; (d) a HUNAGI
részt vett a konferencia szervezésben és
a tudástranszferben. A partnerek között
együttműködési megállapodás került
megkötésre.

Néhány fontosabb projektindikátor, ill.
számszerűsített eredmény: elkészült
4 db stratégiadokumentum. A projekt
által – konferenciák, workshopok, fórum
– közvetlenül elért személyek száma
260 fő volt. A projekt magyar-norvég
döntéshozói részvételével 4 workshopot tartottak. Elkészült 15 db e-learning
modul és az oktatásukon 125 köztisztviselő vett részt. Felújítottak 2 db önkormányzati épületet Törökbálinton, 5
önkormányzatnál telepítettek döntéselőkészítő és támogató információs
rendszert, üzembe helyeztek egy kistérségi befektetés-támogatási információs
rendszert. Törökbálint településfejlesztési koncepciójának és stratégiájának
megvitatásában 115 személy vett részt.
A norvégiai tanulmányúton 9 fő vett
részt. A nemek közötti esélyegyenlőségi nap és az LLL-kampány 5 település
lakosságát érintette.

FOUNDATION OF LOCAL AND MICROREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT BY
LOCAL GOVERNMENTS CAPACITY-BUILDING
AND KNOWLEDGE TRANSFER
Project Promoter

Municipality of Törökbálint City

Implementation period

1/6/2016 – 30/4/2017

Project Partners

• Hungarian Association for Geo-Information
• Telenor Hungary Corporation.
• Chamber of Commerce and Industry
of Pest County and Érd County Town
(PMKIK)

Donor Project Partners

• Lillehammer University College

Total budget

919 990,53 €

Norwegian grant

873 899 €

The main goal of the NORMA project was
the foundation of local and micro-regional
economic development through capacitybuilding and knowledge transfer, as well
as the encouragement of Life Long Learning (LLL), e-learning and gender equality
at local governments. The Municipality of
Törökbálint coordinated the implementation of the project in strong partnership
with the settlements from the microregion: Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok. The donor partner was the University
of Lillehammer.

The main activities and their results were
the following
1. Results of the foundation of local and
micro-regional development: (a) preparatory study for micro-regional economic
development (assessing local values);
(b) micro-regional economic development model; (c) integrated urban development strategy and concept for the City
of Törökbálint; (d) investment supporting
information system for the micro-region;
(e) multilingual brochure of Törökbálint; (f)
three e-learning modules for local SMEs.
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2. Results of the capacity--building of
local governments through infrastructure development: (a) reconstruction of
the municipal buildings in Törökbálint; (b)
installing IT infrastructure in the building;
(c) installing local government decision
preparatory & supporting information
system at municipal members from the
micro-region; (d) installing communication in the City of Törökbálint and creating info-points in four public buildings to
communicate to the public; (e) installing
education server in the renovated building
in Törökbálint.
3. Results of the capacity-building of local
governments through HR development:
(a) developing 12 e-learning modules
for municipal co-workers and leaders;
(b) training of e-learning modules for
public servants of the 5 micro-regional
20

municipalities; (c) telework pilot for public
servant coming from 4 partner municipalities; (d) LLL campaign for the citizens
of the 5 partner settlements; (e) gender
equality hand book for municipal leaders.
4. Results of knowledge transfer between
the partners. (a) study tour to Lillehammer and visiting the University and the
local government; (b) regional conference & workshop about micro-regional
economic development; (c) joint workshops to prepare micro-regional economic
development strategy and actions related
to the topics of e-learning, LLL, telework
and gender equality; (d) international
conference about the results of the project (economic development, e-learning,
telework etc.).
5. Publicity activity. Results: (a) project
opening and closing press conference; (b)
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Results of cooperation between the partners: (a) the project promoter Törökbálint
collaborated with 4 municipalities during
the implementation of the project and
altogether 5 municipalities benefited from
the results; (b) the Lillehammer University
College Centre of LLL developed three
e-learning modules and participated in
the co-creation of the gender equality
handbook; (c) the Telenor Hungary Co.
and PMKIK were involved in the process
of creating the micro-regional economic
development model and knowledge
transfer; (d) HUNAGI participated in

the organization of the conference and
knowledge transfer. A cooperation agreement was signed between the partners.
Some of the major project indicators
and quantified results: 4 strategic documents were elaborated. The number of
the citizens directly reached by the project (conference, workshop, forum) was
260. 4 joint events were organized with
participation of Hungarian and Norwegian
stakeholders. 15 e-learning modules were
developed within the project and 125 civil
servants were trained to use the system.
2 local government’s buildings were renovated in Törökbálint. The decision preparatory & support information system was
installed in 5 local governments, and the
micro-regional investment-support information system was installed. Altogether
115 people were involved into the discussion about the integrated urban development strategy and concept for the city of
Törökbálint. 9 people attended a study trip
to Norway. The Gender Equality Day and
the LLL campaign were focusing on the
inhabitants of the 5 partner settlements.
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regional conference and workshop about
the micro-regional economic development model; (c) international conference
about the results of the project; (d) public
forum for presenting the integrated urban
development strategy and concept for the
citizens of Törökbálint; (e) Gender Equality Day and workshop for presenting and
discussing the gender equality; (f) project
billboard and rollup; (g) media plan for the
project; (h) project website: http://www.
normaproject.hu/ and newsletter, publications in local and regional media; (i)
media campaigns (gender equality, LLL,
e-learning).
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Projektgazda

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata

Megvalósítási időszak

2016. május 01. – 2017. április 30.

Projektpartnerek

• Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
• Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ HódmezővásárhelyMakó (EVP Egészségfejlesztési Iroda)
• Önkéntes Központ Alapítvány

Donor Projekt Partner

• Øvre-Eiker Önkormányzata

Összköltség

1 111 929,47 EUR

Norvég támogatás összege

1 056 333 EUR

Az Európai Unió más tagállamaihoz és
Norvégiához hasonlóan a magyarországi
önkormányzatok számára is nagy kihívást
jelent a lakosság elöregedése, amelynek
következtében egyre növekszik a szociális és az egészségügyi ellátást biztosító
intézményrendszer leterheltsége.

Az „Egészséges és aktív időskor” című
projekt erre dolgozott ki egy lehetséges
választ az önkéntesek által az időskorúak
számára nyújtott segítő tevékenységeket szervező, koordináló és felügyelő
intézményközi együttműködés megvalósításával, amely hozzájárulhat az
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A három magyarországi projektpartner
városban – Újbudán, Debrecenben és
Hódmezővásárhelyen (a „Gondoskodó
Városok”) – több mint 200 fő időskorú
részére nyújtottak segítséget a program
megvalósítása során kiválasztott és felkészített önkéntesek. A leggyakrabban
társalgáshoz, kíséret biztosításához, a
háztartási és házkörüli tevékenységek
végzéséhez igényeltek segítséget az
idősek, de számos alkalommal a közösséghez tartozást erősítő programokon
is részt vehettek, mint pl. az önkéntesek által tartott egészséges életmódot,
betegségmegelőzést elősegítő, vagy
informatikai ismereteket biztosító előadások. A norvégiai partnerszervezet,
Øvre-Eiker Önkormányzata elsősorban

a házi jelzőrendszeres segítségnyújtásban részesülő időskorúak otthoni életviteléhez biztosított segítséget a projekt
keretében önkéntesek közreműködésével. A norvég egészségügyi és szociális
ellátórendszer egymásra épülő, komplex
jellegű, s a házi jelzőrendszeres szolgáltatás egyike a legelső szinteknek. Így
az alapellátás szintjén kiegészítő szolgáltatásként nyújtott önkéntes segítő
tevékenység késleltetheti az időskorúak tartós bentlakást biztosító intézményekbe való bekerülését. Ez a helyi
egészségügyi és szociális intézményrendszer tehermentesítéséhez is hozzájárulhat hosszútávon.
A szervezési és koordinációs tevékenység hatékonyságát – az intézményközi együttműködés részeként – a helyi
önkormányzat, az egészségügyi és
23
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idősek otthoni életviteli feltételeinek
javításához.

szociális intézmények, valamint időskorúakat képviselő szervezetek által
delegált tagokból létrehozott ún. Helyi
Támogató Csoportok biztosították, akik a
munkájuk során Øvre-Eiker Önkormányzatának tapasztalatait is hasznosították (pl. az önkéntesek felkészítésében,
motiválásában). A projekt zárását megelőzően e szervezetek, intézmények
partnerségi megállapodásban rögzítették
a további együttműködési szándékukat.
A projekt eredményeiről folyamatosan
tájékoztattuk az érdeklődő szervezeteket. Az workshopokon, tréningeken és
konferenciákon résztvevő helyi önkormányzatok, szociális, illetve egészségügyi intézmények és önkéntes
centrumok képviselői felé az önkénteseknek az idősellátásba történő bevonását
hangsúlyoztuk, s ehhez prezentáltunk a
24

norvégiai partnerünktől kapott jó gyakorlatokat is. Örömmel tapasztaltuk, hogy
a résztvevők meglátták a személyes
segítségnyújtás újszerű lehetőségét az
idősellátás területén, valamint a projekt
megvalósításának
eredményeképpen
nemcsak az időskorúak és önkéntesek
közösségeinek összetartozása erősödött,
hanem a helyi egészségügyi és szociális intézmények, illetve civil szervezetek
között kialakult együttműködés is mintaértékű volt. Úgy véljük, hogy számos
érdeklődő tekint követendő példaként
a projekt keretében kidolgozott kísérleti
modellre, gyakorlati megvalósítására.
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HEALTHY AND ACTIVE AGEING
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Project Promoter

Local Government and Municipality of
District 11 of Budapest, Újbuda

Implementation period

01st May 2016 – 30th April 2017

Project Partners

• Municipality of the City of Debrecen
• Csongrád County Health Provider
Centre Hódmezővásárhely-Makó (The
Vásárhely Health Programme)
• National Volunteer Centre

Donor Project Partners

• Municipality of Øvre-Eiker

Total budget

1 111 929,47 EUR

Norwegian grant

1 056 333 EUR

Similar to the EU Member States and
Norway, the Hungarian local municipalities are also going to be confronted with
the challenges linked to the population
ageing. As result, it is expected in the
future that the health and social service
providers could not ensure all the needs
coming from the clients.

The “Healthy and Active Ageing” project has delivered a possible answer
to this challenge by creating an interinstitutional cooperation in charge of
organising, coordinating and supervising volunteers who are providing helping activities to the elderly. The aim
of the cooperation is to contribute to

improvement of the conditions of active
and independent life at home for the
elderly.
In the three Hungarian project cities –
Újbuda, Debrecen and Hódmezővásárhely
(“the Caring Cities”) -, more than 200
elderly people have received helping
activities ranging from conversation,
accompanying to doctor visit to reading newspapers or housework from the
volunteers selected and trained in the
programme. In several cases volunteers
have held thematic days on healthy
lifestyle and disease prevention for the
elderly. Meanwhile, our donor project
partner Øvre-Eiker Kommune ensured
the helping care of the volunteers particularly to preserve the independent
living at home of those elderly who are
involved into the safety-alarm service
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provision. The services of the Norwegian health and social service provision
system is a complex one, its services are
creating stairs following each other, and
the safety-alarm service is one of the
basic stairs. Consequently, the helping
activities from the volunteers provided
at this very low level of the service system are capable to postpone the date
when elderly will enter the residential
caring homes. Besides, this can also contribute to mitigation of the workload of
the health and social providers.
The organisation and coordination have
been ensured by the so-called Local
Supporting Groups consisting of professionals and members delegated by the
local municipalities, healthy and social
service provider institutions, and elderly’s communities. During their work,
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During the project implementation, we
have kept interested stakeholders from
outside the partnership well-informed
about the project results. We have highlighted among others the importance of
the involvement of volunteers into the
elderly care to representatives of health
and social care providers, and volunteers’ centres participating in the project
trainings, workshops and conferences,

and delivered to them evidence-based
good practices from Norway. We were
happy to experience that the stakeholders have seen new ways in the elderly
care, as well as not only the communities of elderly and volunteers have
become stronger, but the cooperation
among the health and social service providers, and NGOs has also been unique.
We think many stakeholders look at the
Healthy and Active Ageing project as a
good example to replicate.
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they have capitalised on the experience
of our donor state partner Øvre-Eiker
Kommune (for example: the best ways
to motivate and prepare the volunteers).
Before the project closure, the local
organisations delegating the members
for the Local Supporting Groups have
arranged partnership agreements in
each city declaring their intent to continue the cooperation.
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HAJDÚSÁGI NÉPI MESTERSÉGEK HÁZA ÉS
KÉPZÉSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
28

Projektgazda

Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata

Megvalósítási időszak

2016.06.01. – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• Civilek a Lakóhelyért Egyesület
• „Szabadhajdú” Közművelődési Média
és Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft.
• Zöld Kör – a Föld Barátai
Magyarország tagja

Donor Projekt Partner

• Rissa Község Önkormányzata

Összköltség

885 193,68 EUR

Norvég támogatás összege

840 934 EUR

A projekt célja Hajdúböszörmény város
kapacitásfejlesztése volt a közszolgáltatások hatékonyabb ellátása és a helyi
gazdaságfejlesztés segítése érdekében,
együttműködésben a város, a helyi civil
szervezetek és vállalkozások között. A
helyi fenntartható gazdasági fejlődés
mellett fontos eredményei a projektnek

a társadalmi kapacitások fejlesztése, a
helyi és regionális együttműködések és
gazdaság fejlesztése-erősítése, európai
jó gyakorlatok elterjesztése és átvétele.
A Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és
Képzési Központ épületének kialakítása
az egyik fő célja volt a projektnek. A
projekt egy másik fő célja felnőttképzési
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kommunikációs és nyelvi kompetenciákra is szert tehettek.
A projektnek szintén célja volt az önkormányzati
alkalmazottak
fejlesztése
sajátos képzési programokkal, javítva a
közszolgáltatások színvonalát. A norvég
partnerrel, Rissa-val való tapasztalatcsere segített új fejlesztési lehetőségekre
lelni és új irányokat mutatni, hogy hogyan
lehet a hajdúhagyományokra építeni a
jövőbeni turisztikai fejlesztések során.
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programok fejlesztése és működtetése,
amelyek új, helyi vagy regionális vállalkozások indítását segíthetik elő, így
növelve a túlnyomóan rurális célterület
foglalkoztatottságát. A képzési modulok a népi kézművességhez kötődnek,
kiemelve, hogy a népművészet remekei
nemcsak helyi termékek, de magukban hordozzák a célterület kulturális
örökségét is. A helyileg jelentős kézműves ismeretek megszerzésén túl a
résztvevők vállalkozási, marketing, PR/

ESTABLISHMENT OF THE HAJDÚ FOLK
HANDICRAFT AND TRAINING CENTRE
(FOLKCRAFT)
30

Project Promoter

Municipality of Hajdúböszörmény

Implementationperiod

01.06.2016- 30.04.2017

Project Partners

• Association of Civilians for Home
• “Szabadhajdú” Public Media and Event
Organizer Public Nonprofit Ltd.
• Green Group – member of the Friends
of the Earth Hungary

Donor Project Partner

• Rissa Kommune

Total budget

885 193,68 EUR

Norwegiangrant

840 934 EUR

The goal of the project was the capacity-building of the Municipality of
Hajdúböszörmény for enhancing quality of
public services and for promoting local economic development, along with the elaboration of cooperation between the local
NGOs and enterprises. Besides realizing
local economic sustainability, the enhancement of social capacities, the strengthening

of local and regional cooperation and economic development, and transfer of good
practices are also considered as important
results of the project.
Establishing the building of Hajdú Folk
Handicraft and Training Centre was one of
the specific goal of the project. Another
specific goal of the project was the elaboration and operation of an adult education
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The project intended to develop the
municipal staff members, provided specific
training programmes for a better service
provision. The exchange of experience
activities with the Norwegian partner,
Rissa helped to identify new opportunities
to capitalize Hajdú traditions in future tourism development.
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programme, which aims the launching of
new, local enterprises, thus the increase of
employment in the target area of mainly
rural features. The modules are related to
folk handicraft, highlighting that works of
folk art are not only local products but part
of the cultural heritage. Besides basics of
locally peculiar folk handicrafts, the attendees of the training programme get familiar
with basic knowledge of entrepreneurship, marketing, PR and develop language
competencies.

A BUDAPESTI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE
ÉPÜLVE A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
ÖSZTÖNZÉSE ÚJ MUNKAERŐPIACI
SZOLGÁLTATÁSOKKAL BUDAPEST
18. KERÜLETÉBEN ÉS VECSÉSEN
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Projektgazda

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata

Megvalósítási időszak

2016.05.01. – 2017. 04.30.

Projektpartnerek

• Vecsés Város Önkormányzata
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• Budapest Airport Zrt.
• Zsigmond Király Egyetem
• Felnőttképzők Szövetsége

Donor Projekt Partner

• Lillehammeri Egyetem

Összköltség

964 776 EUR

Norvég támogatás összege

916 537 EUR

A repülőtéri térség kiemelt gazdasági
jelentőségű Budapest XVIII. kerülete és
Vecsés számára, a területükön található tőkeerős nagyvállalatok is jórészt
a repülőtérhez kötődnek, amely közel
9000 fő számára biztosít munkalehetőséget. A projekt átfogó célja a helyi

gazdaságfejlesztés a reptéri gazdaság
potenciáljának eredményesebb kiaknázásával, ennek eszközeként pedig a
reptéri gazdasághoz kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új
és innovatív szolgáltatások bevezetésével. A pályázat 2013-as beadásakor
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A projekt során készült előkészítő tanulmányok szerint a helyi-reptéri munkáltatók jelentős részének komoly gondot
okoz a folyamatos munkaerőhiány és
fluktuáció, egyre több a speciális szaktudást igénylő hiányszakma. A munkakörök több mint a felének betöltéséhez IT
és/vagy nyelvismeret szükséges, ugyanakkor a vállalatok többsége nem szervez
ilyen képzéseket, sem az alapkompetenciák fejlesztését célzó tréningeket,
továbbá új munkaerő felvételéhez szükséges szakmai alapképzésekre, valamint
számos szakmai továbbképzésre is volna
kereslet. A megkérdezett kerületi lakosok napi átlag másfél órát töltenek az
otthonuk és munkahelyük közötti ingázással, és mindössze a válaszadók 15%-a
dolgozik lakóhelyéhez közel. A lakossági
kérdőívet kitöltők többsége nehezen
talál szakmájának megfelelő munkát,
ugyanakkor 92%-uk szívesen tanulna
tovább, jelenlegi munkahelyükön pedig
elsősorban a továbbképzési és előrejutási lehetőségeikkel elégedetlenek.
Mindezekre tekintettel a projekt fő célkitűzése a két – munkáltatói és munkavállalói – oldal részéről egyszerre jelentkező
képzési szükséglet kielégítése, a munkaerő-piaci szereplők egymásra találásának

elősegítése új, a gazdasági szereplők
igényeihez igazodó, innovatív szolgáltatások bevezetésével, az élethosszig
tartó tanulás és az esélyegyenlőség
elvével összhangban, köszönhetően a
norvég partnereknek.
A projekt legfőbb eredménye egy akár
45 fő befogadására is alkalmas képzéskoordinációs iroda létrehozása egy
önkormányzati tulajdonú épület földszinti helyiségének felújításával és
átalakításával, Samsung SmartSchool
interaktív oktatási technológiával felszerelve. A projekt során az épület több,
erre a célra speciálisan kifejlesztett kompetenciafejlesztő (IT-készségek, vezetői
kompetenciák,
projektmenedzsment,
konfliktus és stressz-kezelés, ügyfélkezelési technikák) és szakmai (targoncavezető) képzésnek is otthont adott,
melyekre a résztvevők online felületen
keresztül jelentkezhettek a tud18.hu
honlapon, továbbá kifejlesztésre került
egy egyedi, e-learning formában is elvégezhető, speciális áruk szállítmányozója
tananyag is. Csak a kompetenciafejlesztő
képzéseken több mint 150 fő (összesen
96 nő és 55 férfi) vett részt.
A képzések egy része speciális munkaerő-felvételként, állásinterjúként is
működött, illetve működhet a jövőben,
hiszen a képzésen sikeresen szereplő
résztvevőket az érdekelt reptéri vállalkozások a képzést követően akár alkalmazhatják is. A norvég szakemberek
pedig a magyar köztisztviselők részére
kettő napos innovációs tréninget tartottak az épületben 2017 januárjában,
amely hiánypótlónak számít a magyar
közigazgatásban. A felújított épület a
jövőben alkalmas lehet több – akár saját
fejlesztésű, akár más képzőszervezetekkel együttműködésben megvalósított
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megfogalmazott cél és fókusz (a MALÉV
csődje miatt hirtelen munkanélkülivé vált
emberek segítése) a megvalósítási időszak kezdetére (2016. május) a megváltozott körülmények – mint az országosan
tapasztalható munkaerőhiány vagy a
sok ingázó kerületi lakos – miatt némileg
módosult: elsősorban azt kívánja elősegíteni, hogy a lakosok képzettségükhöz
és képességeikhez illő, lakóhelyükhöz
minél közelebbi munkalehetőségeket
találhassanak, elhelyezkedési lehetőségeik javuljanak.

– lakossági tréning befogadására, illetve
a későbbiekben a lakosok számára egy
fontos önképző, tudástágító helyszínné,
közösségi térré válhat. A Budapest Airport Repülőtéri Képzési Központjával
együttműködésben emellett a jövőben
új, teljesen repülőtér igényeire szabott,
gyakorlati képzési programok is megvalósíthatók lesznek.

34

Maga az iroda pedig a munkaerőpiac
és a képzési igények folyamatos feltérképezésével és közvetítésével, tanácsadó szolgáltatásokkal és kapcsolatépítő
tevékenységével fontos láncszem lehet
a munkáltatók, munkavállalók és a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya,
valamint a partnerség közötti kapcsolat
elmélyítésében és koordinálásában, például a Kormányhivatal által rendszeresen szervezett állásbörzék alkalmával.
Ebben fontos szerephez juthat még a
XVIII. kerület családvédelmi központja,
valamint a néhány éve létrehozott, a
reptéri gazdaság szereplőit tömörítő

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdaság és Területfejlesztési Klaszter, amelyeken keresztül
alkalmas munkaerő és számtalan reptéri
vállalkozás elérhető. A projekt során a
partnerek és több helyi vállalkozás részvételével létrejött továbbá az ún. Helyi
Munkaerőpiaci Bizottság, amely egyfajta
tanácsadó szervezetként és szervezetközi egyeztető fórumként a projekt
hosszú távú fenntarthatóságának egyik
záloga, tagsága a későbbiekben tovább
bővíthető.
A fenti, jól működő együttműködési
modell megteremtésével így egy olyan
egyedülálló kapcsolatrendszer jött létre
a helyi munkaerőpiac szempontjából
fontos szereplők között, mely hosszútávon is biztosítja majd a kerület foglalkoztatási stabilitását és a reptéri gazdaság
folyamatos növekedését.

PROMOTION OF LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT BUILDING ON THE
BUDAPEST AIRPORT THROUGH NEW
LABOUR MARKET SERVICES OF
BUDAPEST DISTRICT 18 AND VECSÉS
Project Promoter

Municipality of 18th District of Budapest

Implementation period

01/05/2016 – 30/04/2017

Project Partners

• Municipality of Vecsés Town
• Government Office of the Capital City
Budapest
• Budapest Airport
• King Sigismund Business School
• Association of Adult Education
Providers

Donor Project Partners

o Lillehammer University

Total budget

964 776 EUR

Norwegian grant

916 537 EUR

The airport area has a particular economic significance for Budapest District
18 and Vecsés: the largest enterprises
located within their territory are mostly
related to the airport as well which provides jobs for almost 9,000 persons.
The project’s broad aim is to develop

local economy by exploiting the airport’s economic potential more successfully, and as a means, the project
aims to promote local employment
related to airport economy by introducing novel, innovative services. The goal
and focus of the project formulated
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during the submission of the application form in 2013, which was supporting people who suddenly lost their jobs
because of the bankruptcy of MALÉV,
has somewhat changed by the start of
the project implementation in May 2016
because of the different circumstances
like labour shortage all over Hungary or
the many commuting local residents:
now, the project wishes to help local
residents find job opportunities closer
to their homes and fitting their actual
skills and qualifications, i.e., to improve
their position on the job market.
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According to the preparatory studies
created within the project, the majority
of the local, airport-related employers
have serious problems with constant
labour shortage and fluctuation, there
are more vacancies for professions
requiring special competences. Appropriate IT and language skills are required
for more than half of the offered positions; however, the majority of companies does not organise such trainings,
nor courses for developing core competencies. Moreover, there is a need for
professional trainings required for job
admissions and for various advanced
professional trainings. Local residents
who filled in the questionnaire spend
about 1.5 hours a day commuting
between their home and workplace
and only 15% of respondents have a job
close to their homes. The majority find it
difficult to get a job which corresponds
to their qualifications, however, 92%
would gladly study further to be better qualified. At their current workplace,
they are the most unsatisfied with their
training and promotion opportunities.
To tackle all these issues, the project’s
aim is to satisfy the training demands

present at both employers and employees and to facilitate a better matching between the job market’s actors
through introducing novel and innovative services tailored to the needs of
the current economy, in line with the
concepts of lifelong learning and (gender) equality, thanks to the Norwegian
partners.
As the main success of the project, a
training coordination office was created
by refurbishing and transforming the
first floor of a municipality-owned building to a training facility suitable for up
to 45 persons, equipped with Samsung’s
Smart School interactive educational
technology. Throughout the project,
the office hosted various competency
development (e.g., IT skills, leadership
competencies, project management,
conflict and stress management, client
management) and professional (forklift
driver) trainings developed specifically
for the project’s purposes where already
more than 150 people (96 women, 55
men exactly) were trained just to mention the competency development
courses. Participants could apply for the
courses online, at tud18.hu.
A unique training material called transporter of special goods was also developed within the project which can be
completed as an e-learning course in
the future. Some trainings also served
and could serve as a special job interview and casting: after the course, the
most successful participants could get
instantly employed by the interested,
airport-related companies. In January, 2017, the Norwegian experts also
organised a special 2-days innovation
course for public servants within the
building which was completely unique
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The office itself, by constantly mapping
the local labour market and its current
training needs, by providing consultancy
services and by networking, will also
become a key actor in consolidating and
coordinating the relationship between
employers, employees, the Government Office’s Department for Employment and the whole partnership, for
example at job fairs organised regularly

by the Government Office. In this cooperation, the family care centre of District
18 and the recently established Budapest Liszt Ferenc International Airport
Region Economic and Regional Development Cluster could have a particular
role as well, through which available
workforce and enterprises in need can
be easily reached. During the project,
a Local Labour Committee was established from project partners and several
local companies as a consulting board
and an inter-organisational consultation
forum to guarantee the sustainability of
the project’s results; the membership
can be extended in the future.
By establishing the above described,
well-functioning cooperation model, a
unique network of the local labour market’s most important actors was created
which guarantees the district’s employment stability and the airport economy’s constant growth in the long term.
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for the Hungarian public administration.
In the future, the training centre could
be a venue for several self-developed
trainings for local residents, or for trainings realised in cooperation with other
training organisations, in addition, the
building could become an important
community space to share knowledge
and to self-study. In cooperation with
Budapest Airport’s Airport Training
Center there could be brand new practical training programmes implemented
as well which are designed to meet the
airport’s recruitment needs.

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI
IDŐSKORÉRT
38

Projektgazda

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Megvalósítási időszak

2016.05.02. – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• Alapítvány Alsómocsoládért

Donor Projekt Partner

• Norvég Felnőttoktatási Szövetség

Összköltség

1 368 750 EUR

Norvég támogatás összege

1 300 312 EUR

Alsómocsolád 329 lakosával egy különleges kistelepülés a dél-dunántúli régióban, amelyre a kistelepülések nagy
száma, az aprófalvas településszerkezet
jellemző. Alsómocsoládot sem kerülte el
az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, a
szolgáltatások hiánya stb. Az összefogás
és helyi innovációk révén a falu az elmúlt
25 évben teljesen megújult.
Alsómocsolád új fejlődési pályáját meghatározta az a vezetői és lakossági
összefogás, vezetői ambíció és stratégiai

gondolkodás, szakértői háttér, ami az
elmúlt 25 évben az önkormányzatnál
kialakult. Munkájukat sok hazai és nemzetközi elismerés kíséri.
A helyi összefogásra épült a „Minőségi időskor” mintaprojekt javaslat is az
elmúlt 20 év idősgondozási tapasztalatai alapján. Alsómocsoládon a kötelező
alapellátáson túl nappali és bentlakásos ellátást is teremtettek és sokféle
módon bevonják az időseket a helyi
közösség életébe. Az önkormányzat az
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fejlődés témában. 2-2 gondozó cserelátogatása, a nemzedékek közötti
szolidaritás akciói a fiatalok és idősek
kapcsolatának fejlesztésére.

A projekt átfogó célja: az idősgondozás
színvonalának emelése a vidéki Magyarország aprófalvas településein.

E tevékenységek fókuszában a kistelepülések polgármesterei, döntéshozói,
az újjászervezett járási közigazgatás
intézményeinek szociális területen dolgozó érintettjei és vezetői voltak. Az
idősotthonok vezetői, gondozói és ápolói, a szociális munkások, dietetikusok,
pszichológusok, civil vezetők és aktivisták, magyar és norvég egyetemi hallgatók szintén a projekt célcsoportjai közé
tartoztak.

Az első közvetlen cél: humán kapacitásépítés a közszférában és az idősgondozásban, amely lehetőséget teremtett
szemléletváltásra és tudatos cselekvésre, a kistelepüléseken lakó idősek
bevonására a helyi közösségi életbe és
a feltételek megteremtésére az aktív és
boldog időskorhoz.
Az első közvetlen cél elérését kilenc
tevékenységcsoport szolgálta. Többek
között 19 féle tréning, 4 tananyag elkészítése, 3 konferencia megrendezése, 1
kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába 15-15
fővel idősgondozás, esélyegyenlőség
és társadalmi nemek, valamint vidékfejlesztés és kistelepülések fenntartható

A második közvetlen cél a minőségi
szolgáltatások elérésére irányult az
idősgondozásban
Alsómocsoládon.
Ennek érdekében átalakításra került az
Őszi Fény Idősotthon, 6 db háromágyas
szobát kétágyassá alakítottak, a melegvíz-ellátást már napenergia biztosítja.
Berendeztek egy csoportszobát csoportos és egyéni terápiás célra, felszereltek
egy idősek számra tervezett tornatermet
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idősgondozás terén szerzett tapasztalatokat kívánta megosztani a régió kistelepüléseinek önkormányzataival és a
közszolgálatban dolgozókkal.

és kialakítottak egy menedzsment szobát, amely fokozatosan az Otthon módszertani és konzultációs központjává
válik. Kibővítették és felszerelték a konyhát, amely ennek révén alkalmas különleges és egyedi ételsorok elkészítésére
és az étterem is jelentősen kibővült.
Elkészültek olyan stratégiai dokumentumok, melyek az Otthon és az önkormányzat felkészítését támasztják alá a
következő időszakra.
A projekt a norvég Felnőttoktatási Szövetséggel és az Alapítvány Alsómocsoládért, mint partnerekkel, valamint a Pécsi
Tudományegyetemmel, mint együttműködő partnerrel valósult meg.
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A projekt eredményeként kialakult egy
felkészített humán erőforrás csoport a
régióban működő idősotthonok vezetői
és ápolói valamint a kistelepülések polgármesterei, alkalmazottjai körében. Ez
lehetővé teszi, hogy a mintatelepüléshez
hasonlóan más településeken is elinduljanak az aktív időskort támogató helyi
intézkedések.
A szakdolgozók az új ismeretek és norvég tapasztalatok birtokában magasabb
színvonalú vezetői és ápolói munkát
tudnak végezni. A tréningek és konferenciák eredménye egy új szemlélet – az
aktív időskorra készülés – meghonosodása a helyi döntéshozók körében. Fontos eredménye a projektnek a minőségi

szolgáltatások kialakítása, az idősek
elhelyezésének komfortosabbá tétele,
az ápolói tevékenységek gazdagodása.
A kutatási eredmények sokrétűen bemutatták az időskorra történő felkészülés és a női esélyegyenlőség helyzetét
Baranyában és a Hegyháton. Elkészült
stratégiai anyagok az önkormányzat
és az Idős Otthon felkészülését segítik
a következő időszakra. A nemzedékek
közötti szolidaritást jelképezte az Alapítvány Alsómocsoládért által szervezett
programsorozatot, amely az idős és fiatal nemzedék kapcsolatát tette lehetővé
87 módszertani programon keresztül.
A projekt fontos eredménye az a Módszertani és konzultációs központ, amely
az Őszi Fény Otthon keretein belül jött
létre. Szintén fontos eredménye a projektnek az a szakmai hálózat, amely a
Dél-Dunántúli idősotthonok között kialakult. Nem kevésbé fontos az a szemléletváltozás, amely az időskort nem
nyűgnek, hanem lehetőségének tekinti
mind az érintettek, mind a társadalom
szempontjából.
A projekt honlapján www.manorquality.
eu megosztásra került minden információ és új tudás, így a projekt iránt érdeklődők követhették a tevékenységeket és
eredményeket.

PILOT PROJECT FOR QUALITY AGEING
Project Promoter

Alsómocsolád Local Government

Implementation period

02.05.2016-30.04.2017.

Project Partners

• Foundation for Alsómocsolád

Donor Project Partners

• Norwegian Association for Adult
Learning

Total budget

1.368.750 €

Norwegian grant

1.300.312 €

Alsómocsolád with its 329 inhabitants is a
distinctive small village in Hungary in the
Southern Transdanubia region, characterized by large number of small villages and
non-favourable economic and social conditions. Alsómocsolád similar to other small
villages could not escape from depopulation, ageing and migration of young people from the village. The renewal and new
development path of the village during the
past 25 years has been determined by the
local co-operation, innovative leadership,
an ambitious mayor, strategic thinking

and good expert team around the local
government. Their work has been highly
recognised by national and international
bodies.
The ’Quality ageing’ pilot project is based
on local cooperation and twenty years
experience of their established system in
elderly care. Beyond the minimum services required by law, the local leadership
has created daytime care and an Elderly
Home for their old people and they made
several efforts to engage old people into
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the life of the community. The local government intended to share its 20 years’
experience in elderly care with other local
governments in South Transdanubia and
also with employees in the public sector.

sustainable development. An exchange
visit of 2 caretakers both from Hungary
and Norway was organised. Special attention was given to the relationship of the
young and elderly generations.

The overall aim of the project was to
enhance the quality of care for ageing population in small villages in rural Hungary.

Priority target groups for such activities
were the main stakeholders in the public
sector, mayors of small villages, employees of the reorganized public administration, leaders and nurses in residential and
daytime elderly care institutions, social
workers, dietitians, psychologists and NGO
leaders and activists and Norwegian and
Hungarian university students study in
Pécs University.

The first direct objective was a human
capacity-building in the public sector and
elderly care to establish new attitudes
and conscious activities and to involve
older people living in small settlements
in the local community life. Nine groups
of activities contributed to attain the first
direct objective. Among others there were
19 different types of trainings, preparation
of 4 curriculum, organisation of 3 conferences plus a creative workshop, three field
researches, an intensive English language
course. Three study trips were organised to Norway with 15 participants each,
studying elderly care, equal opportunities
and gender issues and rural and community development from the perspective of

The second direct objective was an
improved quality care and services for
elderly people in Alsómocsolád. To achieve
these six triple rooms of the Autumn Light
Elderly Home were remodelled into a
more personalised double room. The hot
water supply is already provided by solar
energy. A consultation room was created
for individual and group therapy and private psychological consultation. A fitness
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and gender issues in public administration in Baranya county. The issues for the
preparation for elderly age in the Hegyhár
sub-region and the different attitudes to
elderly age by Hungarian and Norwegian
university students were explored.

Partners of the project have been the Norwegian Association for Adult Learning, the
Foundation for Alsómocsolád and a cooperative partner, the University of Pécs.

The prepared strategic documents help to
plan the future developments for the local
government and the Autumn Light Elderly
Home for the next period. The inter-generational solidarity was represented with
the 87 small methodology programmes
bringing together elderly and young people and managed by the Foundation for
Alsómocsolád.

The results of the project are enhanced
human capacity among care workers and
their leaders in the region and among the
mayors of local governments and public
sector employees in elderly care. Due to
the project other small settlements follow
the pattern of Alsómocsolád and initiate
new measures in elderly care.
The new knowledge and the Norwegian
experiences resulted higher level and selfassured leadership and care services in the
elderly homes. The skills and experience
of care workers enhanced through the
training programmes. An important result
of the project is quality service provision,
comfortable rooms, lounge, restaurant, fitness room and enhanced care activities.
As a result of trainings and conferences
the active age concept is widely spread
among local decision makers.
The new research results presented in
details the state of equal opportunities

Important result of the project is the established Methodology and Consultation Centre within the Autumn Light Elderly Home.
The professional network and exchange of
experiences among the elderly homes in
the region is also an important achievement. The change of attitudes towards
elderly age, which consider elderly as an
opportunity and not a problem is also an
important result from the viewpoint of
individuals and the society as well.
All the information and new knowledge
of the project (conferences, activities,
research results etc.) have been posted on
the project website www.manorquality.eu
to communicate with the wider and interested public.
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room (gym) was designed for the elderly
to prevent health decline and encourage
active ageing. Due to kitchen upgrade and
the extension of the restaurant it is possible now to provide less institutionalized
menu and individual dietary needs.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ
INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS AZ
ENERGIATUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS A MEGÚJULÓ
ENERGIÁK ELTERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
44

Projektgazda

Rácalmás Város Önkormányzat

Megvalósítási időszak

2016.04.06. – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
• Duna-Via Építőipari Kft.
• Energiaklub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ Egyesület

Donor Projekt Partner

• Municipality of Stor-Elvdal
• Municipality of Elverum

Összköltség

855 705,30 EUR

Norvég támogatás összege

812 920 EUR

A projekt fő céljainak, elért eredményeinek ismertetése

önkormányzatok, vállalkozások és a civil
szféra egyaránt aktív részesei.

A Greening Regions projektet Rácalmás
Város Önkormányzata hívta életre azzal
a céllal, hogy növelje az energiatudatosságot és ösztönözze a megújuló energiaforrások használatát a térségben. Ennek
érdekében példaértékű partnerség jött
létre, amelynek magyar és norvég helyi

A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, mintegy 855 000 euró költségvetésű
projekt keretében Rácalmás új, innovatív
szolgáltatásokat alakít ki norvég önkormányzatok legjobb gyakorlatait is figyelembe véve.
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Másrészt megvalósul egy mintaberuházás: hőszivattyú-rendszert építenek ki
egy helyi óvoda és bölcsőde geotermikus
energiával való fűtése érdekében.

Mindezeken túl képzések és gyakorlati
kézikönyvek teszik lehetővé, hogy a projektből származó eredmények minél szélesebb célközönséghez jussanak el. Bízunk
benne, hogy eredményeink példaként és
ösztönzésként szolgálhatnak más térségek lakosai, vállalkozásai és önkormányzatai számára is!
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INNOVATÍV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, ENERGIATUDATOSSÁG

Egyrészt felállításra kerül egy energiamenedzsment-ügynökség, amely a helyi
lakosság, vállalkozások és térségbeli
önkormányzatok részére nyújt széleskörű
információt az energiatudatos megoldások
kapcsán.

COOPERATION-BASED INNOVATIVE SERVICE
DEVELOPMENT TO ENHANCE ENERGY
CONSUMPTION CONSCIOUSNESS AND TO SPREAD
THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
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Project Promoter

Municipality of Rácalmás

Implementationperiod

06.04.2016-30.04.2017.

Project Partners

• Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
• Duna-Via Építőipari Kft.
• Energiaklub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ Egyesület

Donor Project Partner

• Municipality of Stor-Elvdal
• Municipality of Elverum

Total budget

855.705,30 EUR

Norwegiangrant

812.920 EUR

The Greening Regions project was initiated by the Municipality of Rácalmás in
order to enhance energy consumption
consciousness and to spread the use of
renewable energy sources in the region.
For this purpose an excellent partnership has been established with Hungarian and Norwegian municipalities,
local businesses and NGOs. The project

having a budget of 855.000 Euro is supported by the Norway Grants, and will
facilitate the development of innovative
services in Rácalmás, taking into consideration best practices of their Norwegian
counterparts.
First, an energy management agency
will be set-up to increase the knowledge
of the local population, local SMEs and
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Second, as a pilot investment, a geothermal heat pump will be installed in a
local kindergarten, in order to supply the
heating system with renewable energy.
Beyond these actions, trainings and
practical handbooks will be delivered
to ensure wide-scale dissemination of

project results. We hope that our project
will show example and give incentive
for people, companies and local governments in other regions as well!
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other municipalities regarding energy
conscious solutions.

PEER GYNT PROJEKT – A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS FENNTARTHATÓ
MÓDSZEREINEK KÍSÉRLETE PÉCSETT
48

Projektgazda

Pécs MJV Önkormányzata

Megvalósítási időszak

2016.04.15 – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• TÁMASZ Alapítvány Pécs
• Fonavita NKft
• Nevelők Háza Egyesület

Donor Projekt Partner

• Oslo és Akershus Alkalmazott
Tudományok Egyetem

Összköltség

982 805,26 EUR

Norvég támogatás összege

933 665 EUR

A Peer Gynt Projekt a városrészi civil
szervezetek és az önkormányzati intézmények között létrejött olyan, a szociális
és közösségi problémák egészét komplex módon érintő tudatos együttműködés-fejlesztés révén valósulhatott meg
Pécs városában, amely a helyi közösség
aktivizálásán keresztül közvetlenül épített
a közösségi kezdeményezések önfenntartó képességére. A humán fejlesztés

célja volt, hogy innovatív, a közösségi tervezés módszerét alkalmazó humán szolgáltatásfejlesztési programot valósítson
meg a célterületen, amelynek eredményeként a célterület humán szolgáltató
intézményeivel, szervezeteivel és a helyi
lakossággal kialakított, élő együttműködések bázisán, a városrész szolgáltató
szervezetei, intézményei és a lakossági
csoportok aktív módon tudjanak reagálni
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A FOLYAMAT EREDMÉNYEKÉNT:
- aktív együttműködések jöttek létre a
célterület humán szolgáltató intézményeivel, szervezeteivel (20 megállapodás);
- a norvég partner szakmai hozzájárulásával hazai és norvég tanulmányutak
során jó gyakorlatok kerültek bemutatásra a fejlesztett szolgáltatások tartalmába integrált módon;

- a fejlesztés eredményeként 27 humán
szolgáltatás (14 közösségi, 7 szociális és 6
kompetencia és kapacitásfejlesztő) került
kidolgozásra, amelyek kipróbálása a konzorciumi partnerek együttműködésében,
immár az új közösségi terek működtetése
érdekében kialakított szakmai teamek
koordinációja mellett történt;
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- 3 közösségi tér újult meg összesen több
mint 650 m2-en.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

az aktuális helyi szolgáltatási hiányokra,
igényekre, szükségletekre.

THE PEER GYNT PROJECT – PILOTING SUSTAINABLE
METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
SERVICES IN PÉCS
50

Project Promoter

Municipality of Pécs

Implementation period

15.04.2016 – 30.04.2017.

Project Partners

• TÁMASZ Foundation Pécs
• Fonavita Nonprofit Ltd.
• Educators’ Centre Association

Donor Project Partners

• Oslo & Akershus University College of
Applied Sciences

Total budget

982 805,26 EUR

Norwegian grant

933 665 EUR

In the course of Peer Gynt Project a conscious, long-term cooperation has been
achieved between the NGOs of the target
area and municipal authorities in the city of
Pécs. This cooperation was able to handle
social and community problems in a complex way. The aim of the development
was to implement an innovative human
service development program based on
community planning in the target area. A

development that will result in the active
involvement of determined local groups in
addressing local needs and shortcoming of
services based on cooperation between
service-provider organizations and institutions of the district.
The desired outcome of the experimental project was to generate and pilot
human service packages built on various
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AS A RESULT OF THE PROCESS:
- an active cooperation was achieved
between human service institutions, organizations of the target area (20 cooperation);
- With the professional cooperation of our
Norwegian partner good practices were
observed and adopted in the course of
national and Norwegian study tours;

- As a result of the development 27 human
services (14 community, 7 social and 6
competence and capacity building) were
outlined, the piloting of which was realized
by the cooperation of the consortium partners and coordinated by the professional
teams formed to manage the new community centres;
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- 3 community spaces were renewed on
more than 650 m2.

DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES

cooperation that will continue to exist in
the community centres established as
results of infrastructural developments of
this program.

KAPACITÁSFEJLESZTÉS AZ IDŐSKORI
ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSE
ÉRDEKÉBEN MÓRAHALMON
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Projektgazda

Mórahalom Városi Önkormányzat

Megvalósítási időszak

2016.05.01. – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• Geonardo Környezetvédelmi,
Térinformatikai és Regionális
Projektfejlesztő Kft.

Donor Projekt Partner

• The SINTEF Foundation

Összköltség

1 209 000 EUR

Norvég támogatás összege

1 132 204 EUR

A projekt legfőbb célja az időskori ellátórendszer kapacitásainak növelése volt
Mórahalmon. Az önkormányzat az alapszolgáltatások megszervezésével ugyan
létfontosságú segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban
és tágabb lakókörnyezetükben az önálló
életvitel fenntartásához, valamint biztos
hátteret nyújt egészségi állapotukból,
mentális helyzetükből vagy más okból
származó problémáik megoldásában, de

a sajátos, a térségre jellemző, szórt-tanyás településszerkezet komoly kihívások elé állítja a helyi szociális- és
idősgondozói hálózatot kötelező feladatai elvégzésében.
A helyi szociális ellátóközpont a projekt kezdetén már teljesítőképessége
határán volt. Kapacitásuk igény szerinti
bővítésének anyagi korlátok mellett a
kiterjedt, szórt tanyás térség által generált nagy igény szabott határt.
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Két tanulmányút során először a
mórahalmi ellátórendszer képviselői
ismerkedtek norvég idősellátási jó gyakorlatokkal a Trondheimben és a térség
településein működő tagintézmények
példáin keresztül. Továbbá előadások
keretében tájékozódtak a szociális ellátás helyi működéséről, a mindennapi
gyakorlatok helyszínen való bemutatása
révén pedig kézzelfogható ismeretekkel
gazdagodtak a résztvevők a norvég ellátórendszer működéséről. Ezt követően a

norvég szakemberek látogattak el Mórahalomra, hogy közelebbről tanulmányozzák a magyar ellátórendszer jelenlegi,
elméleti és gyakorlati működését, főként
a tanyagondnoki szolgálatot, ezáltal kölcsönös helyzetfelmérés valósult meg,
amely alapjául szolgált a projekt partnerek által, közösen kidolgozott tanulmány
elkészítésének.
Az elkészült tanulmányok révén nemcsak
tisztább képet kapott a város a szociális
és időskori ellátás aktuális helyzetéről,
hanem egy cselekvési terv kidolgozásával célzottan tudja majd az elkövetkező
időszakban orvosolni a feltárt hiányosságokat. A tanulmányok kidolgozásának
legfőbb célja az volt, hogy a helyzetfelmérésen, esettanulmányok bemutatásán keresztül és ezek alapján, továbbá
a norvég példát megismerve, a hazai
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IDŐSKORI ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSE

A projekt keretében felépült egy közösségi ház, amely nem csak nappali
elfoglaltságra biztosít teret a célcsoport
számára, hanem közösségteremtő és
megtartó funkcióval is bír elsősorban a
külterületeken, többnyire magányosan
élő idős emberek társasági kapcsolatainak erősítése révén.
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szociális ellátórendszer fejlesztési irányainak elméleti koncepcióját felvázolja.
A közös tanulmány kidolgozása egyben a
norvég és a magyar intézmények közötti
együttműködés elmélyítésére is megfelelő alapul szolgált, illetve az intézményi
együttműködés keretei között a norvég
jó tapasztalatok átadása érdekében
képzés megszervezése is célszerűnek
mutatkozott. A tanulmány elkészítése,
a tapasztalatcsere és a szakember képzés révén – a magyar jogszabályok adta
keretek között – egy norvég mintán
alapuló „pilot action” alkalmazására is
lehetőség nyílt. Ezek a tényezők mind
hozzájárultak a helyi önkormányzat által
a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásainak kereteiben nyújtott szolgáltatás
portfólió fejlesztéséhez is, illetve a szolgáltatások körének bővítéséhez is ebben
a témakörben.

A projekt kiemelt figyelmet fordított
különféle képzésekre, amelyek nem
csak a hajlott korúak számára nyújtottak érdekes, új ismereteket (vízitorna,
keringésfrissítő gyakorlatok, táplálkozás)
hanem a helyi szakemberek továbbképzését is szolgálták elsősorban az idősekkel való kommunikáció terén. Ezen felül
az önkéntesség, mint időskori aktivitási
forma, valamint a férfi ápolók számának
növelésére tett erőfeszítések témája
is önálló alkalmakat töltött meg magas
színvonalú tartalommal.
A projekt révén felhalmozott tudás és
tapasztalat révén egy magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására nyílhat lehetőség Mórahalmon a helyi idős lakosság
számára.

CAPACITY BUILDING MEASURES IMPROVING
THE ELDERLY CARE POTENTIAL IN THE RURAL
AREAS OF MORAHALOM
Project Promoter

Municipality of Morahalom

Implementation period

01.05.2016-30.04.2017.

Project Partners

• Geonardo Környezetvédelmi,
Térinformatikai és Regionális
Projektfejlesztő Kft.

Donor Project Partners

• The SINTEF Foundation

Total budget

1 209 000 EUR

Norwegian grant

1 132 204 EUR

The main objective of the project was to
improve the various capacities of the local
social- and elderly care infrastructure in
Mórahalom. Even though the local government provides essential assistance by
delivering certain services to those with a
social impairment aiding them to conduct a
reasonably independent life at their homes
as well as granting a solid background to
deal with their various issues (social mental, health), but such capacities are finite

and the unique structure of the settlement,
with a huge area dominated by scattered
farms present significant challenges to the
local social care network to carry out these
mandatory and vital tasks
The primary institute coordinating these
efforts had already been at and over its
full operational capacity when the current
project commenced. Improving their HR
and other relevant capacities were constrained in the past not only by financial
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factors but they couldn’t be hoped to meet
the demand presented by the population
of the vast areas ruled by the above mentioned scattered farmsteads.
To ease these issues the project delivered
a community building, that not only will
serve as a day-care facility for the elderly
target group, but also will promote social
engagement for those who predominantly
live isolated in the outskirts, with minimal
or virtually no interaction with others.
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There were two study tours organised during the project. The first one saw Hungarian experts familiarising themselves with
the Norwegian best practices in the field
of elderly care by visiting relevant facilities
in and around Trondheim. In addition, there
were a series of presentations covering
the local aspects of social and elderly care
practices to put the visited infrastructure

into context. The second study tour was
organised by the project promoter in Hungary and it hosted Norwegian experts to
introduce them to the relevant Hungarian
practices with special attention to the farm
care-taker service and the many facets of
its activities.
The primary objective of the studies was
to draft a theoretical pathway for future
development strategies to be implemented in the Hungarian social and elderly
care system that are based on actual Norwegian examples and best practices. As a
result of these studies the Municipality not
only gained a much clearer picture about
the actual and local status of its social and
elderly care capacities and related infrastructure, but as a direct result of the action
plan, it will be able to manage and resolve
the identified issues in a targeted and
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Additional priorities within this current
action were focusing on a series of training activities that targeted not only the
elderly target group but also the experts of
the corresponding local institutional framework. The elderly managed to acquire a
wide range of new and interesting skills
and knowledge by attending these trainings covering the topics of dietetics, PE for
elderly etc. Also, the local professionals

were instructed by certified coaches primarily on the topics related to the field of
communication with the elderly. In addition, two seminars were conducted covering the topics of volunteering as a potential
realm of distinct types of activities for the
seniors and discussing the issues on how
to make healthcare sector carriers more
attractive for male workers, that happens
to be a major issue all over Europe including Norway too.
In short, the acquired knowledge and
experience that were gained by the various activities of this project had opened a
new opportunity to Morahalom to deliver
a much higher level and better organised
service to its senior citizens.
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focused manner. These mutually conceived
studies also facilitated bilateral and inter
institutional cooperation between partners
and institutions both from the donor country and from Hungary. As a direct result
of these activities the Hungarian partners
could draft a pilot action that is hoped to be
successfully implemented in other municipalities throughout the region and potentially the country.

ÖNKORMÁNYZATI KAPACITÁSÉPÍTÉS
NORVÉG-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL
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Projektgazda

Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ)

Megvalósítási időszak

2013. szeptember 25. – 2016. április 30.

Projektpartnerek

• Belügyminisztérium (BM)
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI)
• Miniszterelnökség (ME)
• Magyar Faluszövetség (MFSZ)
• Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)
• Szövetség az Életen át tartó
Tanulásért (SZETT)
• Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

Donor Projekt Partner

• Norvég Helyi és Regionális
Önkormányzatok Szövetsége (KS)
• Életen át tartó tanulásért Ügynökség
Norvégiában – VOX

Összköltség

1 408 962,53 EUR

Norvég támogatás összege

1 386 220 EUR

HU11-0005-HU11-PP1-2013

A TÖOSZ felismerte, hogy az önkormányzati választott vezetők képzése
1990 óta megoldatlan hazánkban: többször felmérte az önkormányzati vezetők
képzési igényeit és elkezdte kialakítani
saját átfogó képzési rendszerét. Ebben
jelentős változást hozott az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
által támogatott „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” projekt,
amelyben a TÖOSZ projektgazda volt:
létrejött a Polgármester Akadémia, meghonosítottuk a norvég Tapasztalatcsere-,
Képviselők Képzése programot. A szövetség szolgáltató tevékenységei közül
legmarkánsabb a tudásprogramunk
lett: az önkormányzati kapacitásépítés
kiemelt szerepet kapott.
Ezt követően a Norvég Alap lehetőséget biztosított a magyar országos
önkormányzati szövetségek számára,
hogy együttműködésüket és kapacitásaikat erősítsék. A TÖOSZ vezetésével

összesen kilenc hazai és norvég partner
széleskörű összefogással pályázott és
nyert.
A MANORKA projekt a helyi demokrácia
fejlesztését célozta az önkormányzati
szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje által; a nők szerepvállalásának erősítését a közéletben, a munka
és magánélet egyensúlyának elősegítését; az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítését a
közigazgatási reform során; az önkormányzati érdekképviseleti tevékenység
hatékonyságának növelését, és a szakmai párbeszéd intézményrendszerének
megújítását a kormányzat és az önkormányzatok között.
Eredményeink a kitűzött indikátorokat több esetben túlszárnyalva, így
összegezhetők:
Mivel az önkormányzati együttműködések jelentősek a társadalmi, gazdasági
együttműködések terén, projektünkkel a
norvég-magyar helyi kapcsolatokat fejlesztettük. A Norvég Alap számos önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztési
célt támogat. Projektünkkel az önkormányzatokat kívántuk hozzásegíteni a
fejlesztési lehetőségek jobb kiaknázásához, e cél elérését több sikeres közös
pályázat bizonyítja magyar és norvég
önkormányzatok részvételével.
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A helyi önkormányzatok a demokrácia
alapkövei: a polgárokhoz legközelebbi
közigazgatási szint jelentős közösség-fejlesztési, közszolgáltatás-nyújtási szereppel bír. Az önkormányzati szövetségek az
önkormányzati feladatok magas színvonalon való ellátását ösztönzik hazánkban
és Norvégiában.

A tapasztalatcsere és a tanulás a hatékony fejlesztések záloga. A vezetés minősége befolyásolja a helyi
közszolgáltatások és a közösségi élet
színvonalát. A projektben továbbfejlesztettük a Képviselők Képzése programot,
új módszert fejlesztettünk ki a járások
és önkormányzatok együttműködésének javítására, 101 járásban valósult meg
együttműködés tréningek keretében.
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Az életen át tartó tanulás ösztönzésére
képeztük az önkormányzati vezetőket,
szakembereket. Az idősellátás és a falvak helyzetének javítása témában bilaterális és hazai tapasztalatcsere-program
valósult meg. Összesen 3626 fő vett
részt képzésen, tapasztalatcserében a
projektben; több mint 700 intézményt
képviselve. Tíz tanulmányútra került
sor Norvégiában, norvég partnereink az
összes fontos projekteseményre eljöttek
hazánkba.
A helyi önkormányzatok a helyi demokrácia letéteményesei. A helyi önkormányzati érdekvédelmet erősítettük
norvég szakértelemmel. Példaképünk,

partnerünk, a KS Norvégia egyetlen
önkormányzati szövetsége, saját székházzal, 220 alkalmazottal számos szolgáltatást nyújt tagjainak.
Létrehoztuk az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot, amely
ingyenes rendezvény- és tárgyalási
helyszínt, bázist biztosít a magyar önkormányzatoknak Budapesten.
Az érdekvédelmet norvég módszerre
támaszkodva a hazai kormány-önkormányzatok párbeszédét újítottuk meg,
új rendszer demokratikusabb alapjait
letéve: 2015-ben az országos szövetségek stratégiai megállapodást írtak alá a
Belügyminisztériummal, így növelve az
ÖNET és az önkormányzati szövetségek
súlyát.
A partnerség, együttműködés és párbeszéd kultúráját erősítve célcsoportunk,
a magyar önkormányzatok képviselői
többször is kifejezették a norvég-magyar
együttműködés folytatásának igényét.

CAPACITY-BUILDING IN MUNICIPALITIES
THROUGH NORWEGIAN-HUNGARIAN
COOPERATION

Project Promoter

Hungarian National Association of Local
Authorities

Implementation eriod

25th of September 2013 – 30th of April 2016

Projektpartnerek

• Ministry of Interior
• Ministry of Human Resources
• Prime Minister’ Office
• Hungarian Village Association
• National Association of Small Cities
• Association for Life Long Learning
• Trade Union of Hungarian Civil
Servants and Public Employees

Donor Projekt Partner

• Norwegian Association of Local and
Regional Authorities (KS)
• Agency for Lifelong Learning– VOX

Total budget

€ 1.408.962,53

Norwegian Grant

€ 1.386.220
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Local governments are the cornerstones
of local democracy: the administrative
level closest to the citizens has communal-development and public-service-providing roles. The national local
government associations stimulate localgovernment service provision at a good
level in Hungary and Norway.
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TÖOSZ recognized that the education of
local government elected representatives had not been solved since 1990: it
assessed the needs of local government
leaders and started to create its own unified training system. The „Local Government capacity building program based
on Norwegian experiences 2009-2010”,
with the support of the EEA and Norway
Financial Mechanisms, where TÖOSZ
was the project-promoter, brought about
a change in this: the Academy of Mayors was established, the Norwegian
Experience-Exchange- and the Councilor
Training Programs were adopted. Our
knowledge-program became predominant among our services: local-government capacity-building became a priority.
Then, the Norway Grant provided the
opportunity for the Hungarian national
local government associations for
strengthening their cooperation and
capacities. With TÖOSZ as project-promoter, 9 national and Norwegian partners

handed in a proposal in extensive cooperation and won.
MANORKA project aimed at developing
local democracy through strengthening
the experience exchange of HungarianNorwegian local government associations, the role of women in public life; the
promotion of work-life balance; the support of the cooperation of local government and township offices through the
public administrative reform; increasing
the efficiency of local government interest-representation, the renewal of the
system of professional dialogue between
the state and the local governments.
Our results that extended in many
cases the indicators may be summed as
follows:
As local government cooperation is significant in the field of social, economic
cooperation, we developed NorwegianHungarian local cooperation through our
project. Norway Grant supports several
development goals belonging to the
sphere of interests of local governments.
We supported local governments with
the aim to make better use of development sources, the attaining of this goal
is proved by the many successful project
applications of Hungarian-Norwegian
local governments.
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We trained local government leaders and
experts to incite lifelong learning activities. Bilateral and national experienceexchange programs were undertaken to
improve elderly care and the situation of
villages. In total, 3626 people representing
more than 700 organizations participated
in trainings and experience-exchanges in
the project. 10 study-trips to Norway took
place and our Norwegian partners participated in every important project-event in
Hungary.
Local governments are the depositors of
local democracy. We strengthened local

government interest-representation with
Norwegian expertise. Our role-model and
partner, KS is the only local government
association in Norway, with its own headquarters and 220 employees it provides
various services to its members.
We created the Local Government Information and Coordination Center that
provides local governments with free
event- and meeting place in Budapest.
We renewed the dialogue of local governments and the state in Hungary, we
established the more democratic basis
of a new system: the local government
associations signed a strategic agreement with the Ministry of Interior, thereby
increasing the weight of ÖNET and local
government associations.
Strengthening the culture of partnership, cooperation and dialogue, our target
group, the representatives of local governments gave voice to their wish to continue Norwegian-Hungarian cooperation
on several occasions.
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Experience-exchange and learning are
the key paths to efficient developments.
The quality of leadership influences the
quality of local government public services and communal life. In our project, we
further developed the Councilor Training
Program, we developed a new method
for the improvement of the cooperation
of township and local government offices,
cooperation was started in 101 townships
in the framework of trainings (the venues
are shown in the figure below).

A KATASZTRÓFAVÉDELMI
INTÉZMÉNYRENDSZER HELYI SZINTŰ
KAPACITÁSFEJLESZTÉSE
64

Projektgazda

Belügyminisztérium - Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Megvalósítási időszak

2013.09.15. – 2017.04.30.

Projektpartnerek

• BM Vezetőképzési, Továbbképzési és
Tudományszervezési Főosztály
• Magyar Polgári Védelmi Szövetség

Donor Projekt Partner

• Norvég Királyság Polgári Védelmi
Igazgatósága
• Norvég Vízforrások és Energetikai
Igazgatóság

Összköltség

1 027 328,00 EUR

Norvég támogatás összege

973 085,08 EUR

„A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése”
című projektet a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztési
és
Intézményközi
Együttműködési programjának támogatásával, a BM Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság által vezetett konzorcium
valósította meg 2013 és 2017 között.
Norvégiát a Norvég Vízgazdálkodási és
Energia Igazgatóság és a Norvég Polgári Védelmi és Veszélyhelyzet Tervezési Igazgatóság képviselte a projektben,
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A projekt a katasztrófavédelmi helyi erők
szervezetszintű erősítését, állományának felkészítését, valamint a különböző
civil szervezetekkel történő együttműködés fejlesztését támogatta kiemelten.
Ennek érdekében katasztrófavédelmi
szakmai képzések, nemi esélyegyenlőségi és helyi együttműködési tréningek,
fórumok, szervezetfejlesztés, a norvég
partnerekkel folytatott tapasztalatcserék, valamint eszközbeszerzések valósultak meg, amelyekkel a projekt jelentős
segítséget nyújtott a katasztrófavédelem helyi szinten jelentkező feladatainak
hatékonyabb ellátásához.
A tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi
szervek 2012-es integrációjának egyik
legfőbb célja a védelmi képességek egységessé tétele volt, mind tudásban, mind
felszereltségben, mind lokalizációban.
Ennek érdekében került kidolgozásra
a helyi szintű erők rövid- és középtávú

fejlesztési programja, hiszen a katasztrófák hatósági megelőzése, és a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a
mentés végrehajtása olyan katasztrófavédelmi feladatok, melyek végrehajtásának sikeressége nagyban függ az őket
végrehajtó erők lokációjától, nagyságától
és felkészültségétől.
A katasztrófavédelem vezetőinek évekre
visszamenőleg az egyik legfontosabb
törekvése a helyi szintű erők mennyiségi és minőségi fejlesztése. Ezen törekvés egyik markáns példája az ún. „fehér
foltok” felszámolását, azaz a saját helyi
beavatkozó egységgel rendelkező települések számának a növelését célzó
fejlesztések végrehajtása, amelyet a projekt jelentősen megtámogatott.
A helyi szintű katasztrófavédelem jelentősen csökkenti a hivatásos egységek,
valamint a lakosság közötti távolságot, egyszerűbbé, hatékonyabbá teszi
a lakosság és a katasztrófavédelem
kapcsolattartását.
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Ezen célokkal összhangban, annak támogatására, képzésekre, felkészítésekre,
a szükséges eszközök beszerzésére és
KATASZTRÓFAVÉDELMI KAPACITÁSFEJLESZTÉS

amelyben további projektpartnerekként
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség,
valamint a BM Vezetőképzési Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály vett részt.

helyi hálózatok kialakítására nyújtott
kiváló lehetőséget a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati konstrukciója, hiszen az abban megfogalmazott
lehetséges tevékenységtípusok kifejezetten a Katasztrófavédelem ez irányú
igényeivel voltak összhangban.
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A hatékony beavatkozás feltételezi az
„egyéb” helyi szervek (pl. önkormányzatok), valamint a lakosság minimális
szakmai tájékozottságát, hogy a káresetek és a beavatkozások időtartama alatt
a szükséges mértékben tudják támogatni
a végrehajtást, ezért a szervezeti keretek
kialakítását és a képzések megkezdését követően – talán a projekt leginkább
innovatív elemeként – sor került helyi
együttműködési fórumok megszervezésére, a helyi szereplők közötti formális
és informális kapcsolatrendszer kialakításának fejlesztésére is. A helyi fórumok
során a különböző típusú veszélyhelyzetek kezelésében érintett helyi szereplők

megismerhették egymás tevékenységét,
konzultálhattak arról, hogy adott veszélyhelyzetben kinek, mi a szerepe, melyek
az összefogás leghatékonyabb módjai, ki
és mivel tud hozzájárulni a katasztrófahelyzetek kezeléséhez.
A helyi fórumokon a hivatásos állomány és a különböző hatósági funkciókat betöltő személyek mellett a köz- és
önkormányzati szféra képviselői, az oktatási intézmények, a civil szervezetek és a
lakosság is aktívan részt vettek. A fórumok a helyi szereplők munkájának, attitűdjének egymás általi megismerésén
túl várhatóan nem csak a hatékonyabb
és gyorsabb kárelhárítást, de akár a más
területeken lehetséges együttműködések kialakulását is elősegítették, így ezek
a rendezvények reményeink szerint hozzájárultak a helyi kisközösségek fejlesztéséhez is.
A szakmai vonal mentén a projekt másik
fő célja a nemi esélyegyenlőség elősegítése volt, amelynek alapját a gender stratégia és akcióterv kidolgozása jelentette,
lehetővé téve a katasztrófavédelmen
belül a nemi esélyegyenlőség fejlesztését. A stratégia 2020-ig szól, célcsoportja
döntően a hatósági és funkcionális feladatokat ellátó mintegy 3200 fő. A nemi
esélyegyenlőség gyakorlati fejlesztése
érdekében, nemi egyenlőség és gender
mainstreaming témakörben tréningek
kerültek megtartásra a BM OKF központi
állománya, a helyi szervek állománya,
illetve a velük szorosan együttműködő
közbiztonsági referensek részére.
A norvég fél a projekt teljes időszakában
aktívan részt vett a helyi szintű kapcsolatok és együttműködések fejlesztését
célzó projektelemek kidolgozásában is.

A CAPACITY BUILDING OF THE DISASTER
MANAGEMENT SYSTEM AT LOCAL LEVEL
Project Promoter

Ministry of Interior (MoI) - National
Directorate General for Disaster
Management

Implementation period

2013.09.15. – 2017.04.30.

Project Partners

• Ministry of Interior – Directorate for
Education, Training and Science
Organization
• Hungarian Civil Protection Association

Donor Project Partners

• Directorate for Civil Protection and
Emergency Planning
• Norwegian Water Resources and
Energy Directorate

Total budget

1.027.328,00 EUR

Norwegian grant

973 085,08 EUR

The „Capacity Building of the disaster
management system at local level” project was completed between 2013 and
2017, with the support of the Norwegian
Financing Mechanism 2009-2014 Capacity Building and Institutional Cooperation
Programme by a consortium lead by the

MoI - National Directorate General for
Disaster Management.
Norway was represented in the project
by the Norwegian Water Resources and
Energy Directorate, and the Norwegian
Civil Protection and Emergency Planning
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Directorate, in which, as further project
partners, the Hungarian Civil Protection
Association, and the MoI – Directorate for
Education, Training and Science Organization participated.
The project especially supported the
development of the organizational
strengthening of the local forces of disaster management, the preparation of their
staff, and cooperation with local organizations. According to this interest professional disaster management trainings,
gender courses, local cooperation trainings and forums, organizational development activities, furthermore exchanges
of experiences with Norwegian partners,
and equipment purchasing were realized,
with which the project provided significant help to disaster management to do
more effectively the tasks at local level.
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One of the main goals of the integration
of fire brigades and organs of disaster
management in 2012 was to uniform
defense capabilities, both in knowledge,
in equipment and in localization. For this
reason have been worked out the shortand medium-term development program

of local level forces, since the official
prevention of disasters and the implementation of rescue operations in case of
emergencies, that kind of disaster management tasks, which success greatly
depend on the location, magnitude and
preparedness of implementing forces.
One of the most important endeavour of
the leaders of disaster management in
the past years the development of the
quantity and quality of local level forces.
One of the strongest examples of this
endeavour is the elimination of the so
called „white spots”, i.e. implementation
of developments to increase the number of settlements having their own local
intervention units, which was greatly supported by the project.
The local level disaster management significantly reduces the distance between
the professional units and the citizens,
makes easier, more effective the connection between population and disaster
management.
In accordance with the realization of
these goals, to support it, to trainings, to
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The effective intervention presupposes
the minimum level of professional knowledge of „other” local organizations (e.g.
local governments), and population to
support the activities in the necessary
extent during incidents and interventions. Therefore, after the organizational
frames had established and the trainings
had started – maybe as the most innovative element of the project – there were
organized local cooperation forums, to
improve the formal and informal contact links between local actors. On local
forums, local actors responsible for the
managing of different emergencies could
learn each other’s activities, could consult

about in emergencies who has which
role, which are the most efficient methods of common work, who with what can
support managing disaster situations.
On local forums, besides professional
staff and persons with different administrative official functions, representatives
from public and local governments, educational institutions, non-governmental
organizations and from the population
also were actively involved. Forums
expected to had an added value in addition of learning each other’s work and
attitude, which help not only to provide
more effective and faster intervention,
but also to establish possible cooperation
on other areas, so these events hopefully
contributed to the development of local
small-communities as well.
Alongside the professional direction, the
other main objective of the project was to
help the gender equality, which base was
the working out of the gender strategy
and action plan, to develop gender equality within disaster management. The
strategy lasts for 2020, its target group
mostly those 3200 persons, who have
official and functional tasks. In the interest to develop gender equality in practice,
there were trainings in the topics of gender equality and mainstreaming, for the
central staff of NDGDM, for the staff of
local organs, and for the public safety rapporteurs closely cooperating with them.
The Norwegian party also actively took
part in the whole term of the project in
the formulating of elements of the project
aiming the improvement of relations and
cooperations at local level.
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preparations, to the acquire of necessary
equipment, and to develop local networks ,the call for proposals of the Norwegian Financial Mechanism offered an
excellent opportunity, because the types
of formulated possible activities have met
the needs of disaster management.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG GAZDASÁGI ÉS
TÁRSADALMI HATÁSAINAK FELTÁRÁSA
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Projektgazda

Miniszterelnökség – Társadalmi és
örökségvédelmi ügyekért,
valamint kiemelt kulturális
beruházásokért felelős
helyettes államtitkárság

Megvalósítási időszak

2014.01.01. – 2017.03.31.

Projektpartnerek

• Balatoncsicsói Római Katolikus
Plébánia
• Nivegy-Völgyi Borút Egyesület
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
• Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi
Kar, Turizmus Intézeti Tanszék
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Nemzetgazdasági Minisztérium

Donor Projekt Partner

• Norvég Környezetvédelmi
Minisztérium, Kulturális Örökség
Menedzsment Főosztály
• Riksantikvaren Kulturális Örökség
Igazgatósága

Összköltség

995 821 EUR

Norvég támogatás összege

995 821 EUR

KUTATÁSAINK
KIMUTATTÁK,
MAGYARORSZÁGON:

HOGY

- Az épített örökség jelentősen hozzájárul a nemzetgazdasági termeléshez és a
munkahelyteremtéshez

• A négy hatásterületen 2012-ben az épített örökség 85,51 ezer fő foglalkoztatását biztosította

- Az emberek szeretnek történeti környezetben élni és dolgozni, és ezért hajlandók
magasabb árat fizetni

• A számítások szerint a turizmusban
45120 fő, az ingatlanpiacon 5420 fő, az
építőiparban 23200 fő, a kulturális és kreatív iparban pedig 11770 fő köszönheti
munkáját közvetve a műemlék és helyi
védett épületeknek.

- A helyi közösség bevonása és az integrált megközelítés kulcsfontosságú egy
örökség-alapú fejlesztés hosszútávú
sikeréhez

• Az épített örökség és történeti környezet pénzügyi támogatása kimutatható
pozitív hatással van a helyi gazdaságra
és az ott élők helyzetére.

HATÁSOS ÖRÖKSÉG
AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG JELENTŐSEN HOZZÁJÁRUL A NEMZETGAZDASÁGI TERMELÉSHEZ ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ
• Elemzésünk szerint, a hazai épített
örökség 3,64%-kal járul hozzá Magyarország GDP-jének megtermeléséhez
Az épített örökség négy fő területen járul
hozzá a nemzetgazdasági termeléshez:
turizmus, ingatlanpiac, építőipar, kulturális
és kreatív ipar.
• A becslések szerint 2012-ben az épített örökség 875,73 milliárd forinttal járul
hozzá a nemzetgazdasági termeléshez az
alábbi megoszlásban:
- turizmushoz való hozzájárulás:
186,36 milliárd forint
- ingatlanpiaci tranzakciók:
407,81 milliárd forint
- építőiparon belüli felújítási,
karbantartási munkákon keresztül:
192,62 milliárd forint
- kulturális és kreatív iparhoz
való hozzájárulás:
88,94 milliárd forint

• A Forster Központ a Norvég Alap finanszírozásával valósított meg egy olyan,
közösségi bevonásra és térségi kisvállalkozás fejlesztésre alapuló beruházást,
amely során megújult a balatoncsicsói
plébánia műemléképülete, nőtt a helyi
termelők közötti együttműködés és ez
idáig 3 új munkahely jött létre a faluban.
AZ EMBEREK SZERETNEK TÖRTÉNETI
KÖRNYEZETBEN ÉLNI ÉS DOLGOZNI, ÉS
EZÉRT HAJLANDÓK MAGASABB ÁRAT
FIZETNI
• Ingatlanpiaci kutatásaink szerint az
örökségi épületekben és műemléki környezetekben levő ingatlanok drágábban
kelnek el a lakáspiacon.
• A magyarországi lakáspiacon az országos és helyi védelem alatt álló épületek
átlagosan 1,9%-os árprémiummal forognak, míg a műemléki környezetekben
található lakások 8,2%-kal drágábbak.
• Budapesten a műemlék-lakások 2,1%kal drágábban adhatók el, míg a műemléki környezetben található ingatlanok ára
19,8%-kal magasabb.
• A történelmi belvárosokban található
lakások, pl. a Budai várban vagy Eger történeti városrészében 30-40%-kal érnek
többet.
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• A Gozsdu udvarban végzett esettanulmány rávilágított arra, hogy a történeti
épületekben található lakások speciális
célközönséget vonzanak, akik jellemzően
már laktak műemlék épületben, becsülik az építészeti és történeti értékeket
és kifejezetten ilyen jellegű ingatlanokat
keresnek.
• Az örökségi épületek a szálláshelyek
piacán is árprémiumot hordoznak.
A vizsgálat kimutatta, hogy a többi
szálláshellyel minden egyéb lényeges
tulajdonságában azonos, építészeti örökségként azonosított szálláshely szobaárának prémiuma 12%.
• A műemlék-épületek időben értéktartóbbak a nem műemlék épületeknél.
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A válság idején, pl. a Budai várban és Eger
történeti városrészében is stabilan tartották magukat az ingatlanárak a városok
többi részeihez képest.
• Az elemzés kimutatta, hogy a történelmi városközpontokban magasabbak
az ingatlanárak.

Az öt hazai régióközpontban (Debrecen,
Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) a történelmi
városközpont árprémiuma 6 és 46%
között változik.
• Egy felmérés szerint a Budapestre látogató külföldiek utazásának fő motivációja a városnézés és a kultúra.
A Budapestre érkező külföldiek 86%-a fő
motivációként többek között a városlátogatást, míg 56%-uk a kultúrát is megjelölte. A válaszadók nagy része (82%)
szerint Budapest egyik fő vonzereje a
kulturális- és világörökségi helyszínek
jelenléte, 40% külön kiemelte az épített
örökséget is.
• Egy Balatonfüreden végzett felmérés
kimutatta, hogy a lakosok fontosnak
tartják a történeti épületek jelenlétét és
gondozását és erre hajlandók is költeni.
• A lakosság azon részéből, amely más
helyre szeretne költözni a városban, 25%
a szebb épületek miatt mozdulna.
• A történelmi városrészt a lakosság
nagyra értékeli, 84%-uk rendszeresen

HU11-0008 -PP4-2013

• A történeti épületek karbantartását
nagyon fontosnak tartják a lakosok, 100as skálán 88-ra téve a fontosságát.
• A fürediek 57%-a áldozna a történeti
épületek karbantartására anyagilag, akár
évi 5000 Ft-ot is.
A HELYI KÖZÖSSÉG BEVONÁSA ÉS AZ
INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS KULCSFONTOSSÁGÚ EGY ÖRÖKSÉG-ALAPÚ FEJLESZTÉS HOSSZÚ TÁVÚ SIKERÉHEZ
Esettanulmányaink feltárták, hogy az
épített örökség és az örökségi beruházások hatásai megsokszorozódnak, ha a
folyamatba a kulcsszereplők és a helyi
közösség bevonásra kerülnek.
• A Nivegy-völgyi pilot projekt során egy
olyan módszertani útmutató készült, ami
hasonló helyzetű közösségeket készít fel

épített örökségük hosszú távú megőrzésére és fenntartható működtetésére. A
projekt célja egy egykori műemlék plébániaépület közösségi központtá való felújítása közösségfejlesztésen keresztül. A
megújulás lehetőségeit a helyi lakossággal együtt alakítottuk ki közösségi tervezés során. Az új funkciók és az épülethez
kötődő társadalmi vállalkozás szakértők,
helyi vállalkozók, civil szerveztek, polgármesterek és lakosok aktív részvételével
kristályosodott ki. A folyamatot egy képzéssorozat kísérte, elsősorban az épület
fenntartását biztosító helyi szereplők és
vállalkozók tudásának, képességének fejlesztésével. A cél egy vállalkozói közösség
kialakítása volt, akik aktív szerepet vállalnak a megújult plébániaépület működtetésében és fenntartásában.
MEGÉRI AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGBE FEKTETNI!
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látogatja és a lakosság több mint fele vesz
részt a történelmi belvárosban megrendezett kulturális eseményeken.

REVEALING THE ECONOMIC AND SOCIAL
POTENTIALS OF CULTURAL HERITAGE
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Project Promoter

Prime Minister’s Office – Deputy
State Secretary for Social and
Hertiage Affairs
and Priority Cultural Investments

Implementation period

01.01.2014 – 31. 03. 2017

Project Partners

• Balatoncsicsó Roman Catholic Parish
• Wine path Association of Nivegy Valley
• Hungarian National Asset Management Inc
• Pannon University, Economics
Department, Institute of Tourism
• Ministry of Human Resources
• Ministry of National Economy

Donor Project Partners

• Norwegian Ministry of Environment,
Department for Cultural Heritage
• Riksantikvaren Directorate for
Cultural Heritage

Total budget

995 821 €

Norwegian grant

995 821 €

OUR RESEARCH HAS SHOWN THAT IN
HUNGARY:
- Built heritage significantly contributes to
GDP and creates jobs
- People want to live and work in historic
areas and are willing to pay a higher price
to do so
- Engaging the local community and an
integrated approach are key factors for
the long-term success of heritage-led
regeneration
HERITAGE IMPACTS
BUILT HERITAGE SIGNIFICANTLY CONTRIBUTES TO GDP AND CREATES JOBS
• Our research has shown that historic
buildings contribute to Hungary’s gross
domestic production (GDP) by 3.64%.
The four main areas in which built heritage contributes to domestic production
are tourism, real estate, construction
industry, cultural and creative industries.
• It is estimated that historic buildings
accounted for 875.73 billion HUF (2.91 billion EUR) of gross value added to domestic production in 2012.
• Calculations show that in 2012
• historic buildings contributed to tourism
production by 186.36 billion HUF
• real estate transactions related to historic buildings produced 407.81billion HUF
• repair and maintenance of historic
buildings contributed to the construction
industry by 192.62 billion HUF
• the contribution of historic buildings to
cultural and creative industries was 88.94
billion HUF
• Considering the four impact sectors,
listed historic buildings provided 85.51
thousand jobs in 2012

• It is estimated that 45,120 jobs in the
tourism sector, 5,420 jobs in the real
estate market, 23,200 jobs in the construction industry and 11,770 jobs in the
cultural and creative industry can be
attributed to listed built heritage.
• Public investment in built heritage and
heritage environments have positive
impact on the local economy and contribute to the strengthening of the social
fabric.
• The investment made by the Forster
Centre through a Norwegian Grant in the
community-based rehabilitation of the
parish house of Balatoncsicsó, combined
with the small business development of
the wider area intensified cooperation
between local producers and so far created 3 new work places in the village.
PEOPLE WANT TO VISIT, LIVE AND WORK
IN HISTORIC AREAS AND ARE WILLING TO
PAY A HIGHER PRICE TO DO SO
• Our research has shown that properties
found in historic environments and heritage buildings carry a price premium on
the residential market.
• In the Hungarian residential property
market listed historic buildings have a
1.9% price premium, while heritage environments have 8.2%.
• In Budapest listed buildings are sold at a
2.1% higher rate, while real estate located
in heritage environments are 19.8% more
expensive.
• Properties located in historic centres,
such as the Buda castle or the historic town of Eger have a 30-40% price
premium.
• The case study of Gozsdu court demonstrated that historic flats attract a special
target group, who lived in historic buildings before, appreciate architectural and
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historic values and specifically look for
such dwellings.
• Heritage buildings also carry a price
premium on the hotel accommodation
market.
Room rates in hotels in listed historic
buildings are 12% higher compared to
other accommodations with similar
features.
• Listed historic buildings hold their value
in time more than non-listed buildings.
During the crisis for instance, both in the
Buda castle area and in the historic town
of Eger property prices stayed at a stable
level compared to other parts of these
cities.
• We have demonstrated that historic
town centres have higher property
values.
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Properties located in the 5 largest historic
town centres in Hungary (Pécs, Szeged,
Debrecen, Miskolc, Győr) have price premiums varying between 6 and 46%.

• A survey found that sightseeing and
culture are the main motivation of travel
for foreign visitors to Budapest.
The majority of respondents (86%) said
that the main attraction of Budapest is
the presence of cultural heritage and
World Heritage, 40% singled out built
heritage.
• A survey in Balatonfüred has shown
that people consider the existence and
maintenance of historic buildings important and are willing to pay for it.
• 25% of those who would like to move
to another part of town would do so
because they wish to be in an environment with nicer historic buildings.
• 84% of the inhabitants visit the historic
downtown regularly and more than half
of the inhabitants participate in cultural
events in the historic downtown.
• The inhabitants of Balatonfüred consider
the maintenance of historic buildings very
important, rating it 88 on a scale of 100.
• 57% of the inhabitants of Balatonfüred

HU11-0008 -PP4-2013

ENGAGING THE LOCAL COMMUNITY
AND AN INTEGRATED APPROACH ARE
KEY FACTORS FOR THE LONG-TERM SUCCESS OF HERITAGE-LED REGENERATION
PROJECTS
Our case studies have shown that the
impacts of built heritage and restoration
projects are multiplied if key stakeholders and the community are involved.
• Through the pilot project in the Nivegyvalley in upper lake Balaton a methodological guide was produced that will help
similar communities prepare for the longterm protection and sustainable management of their built heritage. The goal of
the pilot project was to revitalize a former
parish building into a community centre
through a wider community development
approach. The revitalization concept of

the derelict national monument has been
formulated together with the local inhabitants through community planning. The
new functions and the social enterprise
linked to the building were designed during planning workshops with the active
participation of experts, local entrepreneurs, civil organizations, mayors and
inhabitants. This process was accompanied by a series of capacity building trainings, providing local stakeholders with all
the necessary knowledge to sustain the
building and their own businesses. The
goal was to establish an entrepreneur
community, who would actively take part
in the operation and upkeep of the parish
house.

IT IS WORTH INVESTING IN HERITAGE!
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are willing to pay up to 5000 HUF per year
for the maintenance of historic buildings.

A HU11 PROGRAM KÉTOLDALÚ
KAPCSOLATAI
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A program megvalósítása során általános
célkitűzés volt a kétoldalú kapcsolatok erősítése Norvégia és Magyarország között.
A program Donor Program Partnerével
– Helyi és Regionális Hatóságok Norvég
Szövetsége (KS) – folytatott közös munka,
a projektgazdák és donor projekt partnereik közötti ismeretek átadása, valamint
az együtt elért eredmények mind hozzájárultak ezen célkitűzés megvalósításához és jó alapot teremtettek a jövőbeni
együttműködéshez.
E területen külön fontos megemlíteni a
2016 novemberében, Budapesten szervezett bilaterális konferenciát, amelyen
a Donor Program Partner mellett, egy
kivételével az összes donor projekt partner részt vett. Az esemény rávilágított a
tudástranszfer kétirányúságának fontosságára: a norvég tapasztalatok mellett a
magyar gyakorlatok bemutatása is kíváncsi
fülekre találtak.
Következtetésként elmondható, hogy a

résztvevők egyöntetűen szorgalmazták
további bilaterális találkozók szervezését.
Az őszi eseményre építve, a Program
operátor 2017 tavaszán szervezett donor
projekt partnerkereső rendezvényt. A
visegrádi találkozó eredményeként több
magyar önkormányzat is talált norvég
partnert a jövőbeni együttműködéshez.
Egyes önkormányzatok, alapozva az
eddigi munkára, testvérvárosi szövetséget terveznek a projektmegvalósítás során
partnerként közreműködő norvég önkormányzattal. Elmondható, hogy programszinten több mint félszáz olyan esemény
(workshop, tanulmányút, konferencia
stb.) került megrendezésre, amelyen egyaránt részt vettek norvég és magyar
döntéshozók.
A program keretében 2017 őszén – a Program operátor és a Donor Program Partner szervezésében – hazai önkormányzati
szövetségek, minisztériumi szintű szakmai
szervek, valamint a közszolgálati képzés

PARTNERKERESŐ RENDEZVÉNY, VISEGRÁD 2017. MÁRCIUS 20-21.
képviselői két norvégiai tanulmányút keretében, szakmai programokon keresztül ismerhették meg a donor ország jó
gyakorlatait.
A programterülethez kapcsolódóan a kétoldalú kapcsolatok erősítésének céljából közzétett pályázati felhíváson 7 pályázó nyert
támogatást. A felhívás célcsoportjaként

nevesített 30 000 főnél kisebb lélekszámú
települések a norvég partnerintézményekkel együttműködve, tapasztalatcserére
alapozva a közszolgáltatások jobb minőségű nyújtásának megoldásait kutatják
különböző területeken (pl. önkormányzati idősgondozás, energiatakarékossági
megoldások).

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ BILATERÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK:
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• Kemecse Város Önkormányzata
Partnerség kiépítése a demencia valamilyen formájában szenvedő időskorúakat
gondozó családtagok digitális megoldásokkal történő támogatása érdekében

• Abasár Község Önkormányzata
Összefogással helyi szinten az idősek jobb életéért
• Szamossályi Község Önkormányzata
Szamossályi és Elverum az idősekért
• Rácalmás Város Önkormányzata
Helyi és mikrotérségi okos energiafelhasználási és energiatakarékossági
megoldások
• Böhönye Község Önkormányzata
Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért
kulturális tapasztalatcserén keresztül
• Törökbálint Város Önkormányzata
Tudástranszfer az e-learningről és az e-kormányzásról/digitalizációról helyi
önkormányzati szinten

A HU11 PROGRAM KÉTOLDALÚ KAPCSOLATAI

• Alsómocsolád Község Önkormányzata
Minőségi élet 50+

BILATERAL RELATIONS OF THE HU11
PROGRAMME
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During the implementation of the programme, the general objective was to
strengthen bilateral relations between
Norway and Hungary. The joint work with
the Donor Programme Partner – the Norwegian Association of Local and Regional
Authorities (KS) – the transfer of knowledge between the project promoters
and donor project partners, as well as
the results achieved together, contribute
to achieving this objective and provide a
good basis for future cooperation.
In this area, it is important to mention the
bilateral conference organized in Budapest
in November 2016, with the participation
of almost all the donor project partners
and the Donor Programme Partner. The
event highlighted the importance of twoway transfer of knowledge: beside the
Norwegian experiences, the Hungarian
practices were also shown to curious ears.
As a conclusion, the participants have
unanimously urged the organization of
further bilateral meetings.

Building on the autumn conference, the
Programme Operator organized a “Matchmaking” event in the spring of 2017. As
a result of this event, several Hungarian municipalities have found Norwegian
partners for future cooperation.
Some of the municipalities, based on their
work so far, are planning twin-city partnership with the Norwegian municipality
involved in project implementation.
It can be said, that at programme level
more than 50 events (workshops, study
tours, conferences, etc.) were organized
with the participation of Norwegian and
Hungarian stakeholders.
In the autumn of 2017, within the framework of the programme, representatives
of local governments, professional representatives of ministerial bodies and representatives of public service training could
learn the good practices of the donor
country through two study visits in Norway. The study visits were organized by

MATCHMAKING EVENT, 20-21 MARCH, 2017, VISEGRÁD
the Programme Operator and the Donor
Programme Partner.
Related to the programme area, in the
call for proposals for strengthening bilateral relations 7 applicants received funding. The target group of the call were
municipalities with a population of less
than 30.000 people. In cooperation with

Norwegian partner institutions they seek
to find solutions for better quality public
services in different areas (e.g.: solutions
for better local governmental elderly care
systems, energy saving solutions, etc.)

GRANTED BILATERAL INITIATIVES:
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• Local Government of Kemecse
Partnership to investigate future cooperation on digital solutions for relatives
and families looking after people living with Dementia of all kinds

• Local Government of Abasár Municipality
Joining forces for better life of elderly on local level
• Local Government of Szamossályi
Szamossályi and Elverum for the elderly
• Local Government of Rácalmás
Smart energy uses and energy saving in the local and (micro) regional context
• Local Government of Böhönye
Böhönye and Culture Break Borders for strengthening civil society through
cultural exchanges
• Municipality of Törökbálint City
Knowledge transfer about e-learning and e-government/digitalization at
municipal level

BILATERAL RELATIONS OF THE HU11 PROGRAMME

• Local Government of Alsómocsolád
Quality life 50+

FÜGGELÉK - APPENDIX

PROJEKTEK HIVATALOS HONLAPJAI/
OFFICIAL WEBSITES OF THE PROJECTS:
HU11-0005-HU11-PP1-2013
Önkormányzati kapacitásépítés norvégmagyar együttműködéssel

Foundation of local and micro-regional
economic development by local governments capacity-building and knowledge
transfer

http://www.normaproject.hu/

Capacity-building in municipalities through
Norwegian-Hungarian cooperation

HU11-0002-A1-2013

www.manorka.net

Healthy and Active Ageing
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HU11-0006-PP3-2013

Egészséges és Aktív Időskor

http://idosbarat.ujbuda.hu/
egeszseges-es-aktiv-idoskor

A katasztrófavédelmi intézményrendszer
helyi szintű kapacitásfejlesztése

HU11-0003-A1-2013

A Capacity Building of the disaster management system at local level

Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és
Képzési Központ kialakítása

http://norveg-projekt.mpvsz.hu/

Establishment of the Hajdú Folk Handicraft
and Training Centre (FolkCraft)

HU11-0008-PP4-2013
A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása
Revealing the Economic and Social
Impacts of Cultural Heritage

https://oroksegkalauz.wixsite.com/
website

HU11-0001-A1-2013
Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés
alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel

www.hajdufolkcraft.com

HU11-0004-A1-2013
A budapesti nemzetközi repülőtérre
épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerőpiaci szolgáltatásokkal
Bp. 18. kerületében és Vecsésen
Promotion of local economic development
building on the Budapest airport through
new labour market services of Budapest
district 18. and Vecsés

http://www.tud18.hu/hu-hu

HU11-0005-A1-2013
Mintaprogram a minőségi időskorért

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK/
MORE CONTACTS

Pilot project for Quality Ageing

http://www.manorquality.eu/

HU11-0006-A1-2013
Együttműködésen alapuló innovatív
szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák
elterjesztése érdekében
Cooperation-based innovative service
development to enhance energy consumption consciousness and to spread the
use of renewable energy sources

http://greeningregions.eu

EGT és Norvég Alap hivatalos angol
nyelvű honlapja/Official English website
of EEA and Norway Grants:

https://eeagrants.org/

Facebook oldal/Facebook page:

https://www.facebook.com/
NorwayGrantsHungary/

EGT és Norvég Alap hivatalos magyar
nyelvű honlapja/Official Hungarian website of EEA and Norway Grants

http://www.norvegalap.hu
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HU11-0009-A1-2013
PEER GYNT PROJEKT – a szociális szolgáltatásfejlesztés fenntartható módszereinek
kísérlete Pécsett
THE PEER GYNT PROJECT – Piloting sustainable methods for the development of
social services in Pécs

www.peergynt.hu

Kapacitásfejlesztés az időskori ellátásbiztonság növelése érdekében Mórahalmon
Capacity building measures improving the
elderly care potential in the rural areas of
Morahalom

http://www.morahalom.hu/norway_grant

FÜGGELÉK - APPENDIX

HU11-0016-A1-2013

BILATERÁLIS KONFERENCIA – KÉSZÜLŐDÉS / BILATERAL CONFERENCE - PREPARING
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OLAV BERSTAD NORVÉG NAGYKÖVET / MR OLAV BERSTAD, AMBASSADOR OF NORWAY

TANULMÁNYÚT NITTEDALBA / STUDY VISIT TO NITTEDAL
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BILATERÁLIS KONFERENCIA – WORKSHOP / BILATERAL CONFERENCE - WORKSHOP

TANULMÁNYÚT NORVÉGIÁBA / STUDY VISIT TO NORWAY
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TANULMÁNYÚT NORVÉGIÁBA / STUDY VISIT TO NORWAY
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