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Budapest, 2017. április 25.

Fő tevékenységek
• Tanulmányok és fejlesztési tervek
• Projektmenedzsment – javaslatok kidolgozása
• Szakmai támogatás és együttműködés-fejlesztés

Tanulmányok és fejlesztési tervek
• A The function of the Via Carpatia transport corridor (A Via
Carpatia közlekedési folyosó funkciója) c. tanulmány (CESCI):
Egységes európai közlekedési térség, A folyosó várt hatásai,
Szakpolitikai ajánlások fejezetek
• Thematic tourist routes Via Carpatia (A Via Carpatia
tematikus turisztikai témaútjai) (a Via Carpatia ETT számára)
• Tornalja város fejlesztési programja
• Miglécnémeti község fejlesztési programja

INTERREG-projektek:
• Narrow gauge railways as attractions and gates to nature (Keskeny nyomtávú vasutak mint attrakciók és
kapuk a természethez): partnerek: Kassai Gyermekvasút, Északerdő Zrt., Miskolc
költségvetés: 582 142,98 €
HUSK, PA 1: Nature and culture
• Historic narrow gauge railways as thematic tourist attractions (Történelmi keskeny nyomtávú vasutak mint
tematikus turisztikai attrakciók): partnerek: 12 partner
költségvetés:
1,506 mil. €,
Danube TP, PA 1: Nature and culture
• Digitalization and renewal of historic buildings of archives in the city Budapest and Košice – restoration of
international cultural heritage (Digitalizáció és a budapesti és kassai levéltárak épületének felújítása – a
nemzetközi kulturális örökség restaurálása): partnerek: Kassa önkormányzata, Magyar Nemzeti Levéltár,
Kassai egyházmegyei levéltár;
költségvetés: 1, 524 mil. €
HUSK, PA 1: Nature and culture
• On the wings of culture without borders (A határtalan kultúra szárnyán): partnerek: Jósva önkormányzata,
Veresegyház önkormányzata;
költségvetés: 2,9 mil. €, consultations
HUSK, PA 1: Nature and culture
• Vallási néprajzi kulturális központ, Szepsi görög-katolikus egyház, Miskolci görög-katolikus egyház
HUSK, PA 1: Nature and culture
• Via Reginae, partnerek: 15 partner
költségvetés: 2,662 mil. €

PLSK, PA 1: Nature and culture

Egyéb projektek
• Expansion of the premises and capacity of the Church Primary School of Blessed
Imelda in Košice. Comprehensive renovation of the building and the surrounding area
with the provision of material and technical equipment (A kassai Boldog Imelda
egyházi általános iskola létesítményeinek és kapacitásainak fejlesztése. Az épület és
környezetének átfogó felújítása anyagok és technikai eszközök beszerzése): a
domonkos nővérek számára készítve, benyújtva a szlovák integrált regionális fejlesztési
OP-re,
költségvetés: 280 448,60 €
• Developing soft skills of employees in companies with an emphasis on labor market
competitiveness within the 21 st century trends (Vállalkozói alkalmazottak szoft
képességeinek fejlesztése – a XXI. századi trendek közötti munkaerő-piaci
versenyképességre fókuszálva): a kassai SUVKO kft. számára készítve, benyújtva a
szlovák humán erőforrás operatív programra,
költségvetés: 198 122,89 €
• INTERACTIVE EXHIBITION - The world of film and television (INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS – A
film és a televízió világa): a kassai CreativePro Rt. számára készítve, benyújtva a szlovák
integrált regionális fejlesztési OP-re;
költségvetés: 263 720,28 €

Szakmai támogatás és
együttműködés-fejlesztés
• Meghívott előadóként részvétel a legjobb ukrán önkormányzatok számára szervezett
konferencián, Turiiskban (Ukrajna) (szervező: Európa Tanács, 2016. június)
• Building capacities in Ukraine - transfer of experience from Slovakia (Kapacitásépítés
Ukrajnában – a szlovák tapasztalatok átadása): projektpartnerek: Ukrán Kisvárosok
Egyesülete, Igor Palitza Alapítvány (Ukrajna), Szlovák Városok Szövetsége, benyújtva a
szlovák külügyminisztériumba
• Aktív részvétel a Kárpátok Alapítvány Truly together 2.0 (Valóban együtt 2.0),
Decentralization and public administration reform in Slovakia (Decentralizáció és
közigazgatási reform Szlovákiában) projektekben, konferencián és kerekasztalon,
Ungváron
• Részvétel a Europe of the Carpathians konferencián (Lengyelország; szervező: Marek
Kuchcinski, a szejm elnöke)
• Részvétel a nagyszombati Smart cities (Okos városok) konferencián (2017, február 3-4.)

Szakmai támogatás és
együttműködés-fejlesztés
• Aktív részvétel az Önkormányzatok 2. Európai Kongresszusán,
Krakkóban (2016)
• A European neighbourhood policy and Eastern partnership beyond
2020 (Az európai szomszédsági politika és a keleti partnerség 2020
után) konferencia szervezése, 2016. október 3-4, Kassa
• Társszervezők: CESCI, AEBR, Kárpátok Alapítvány, Kassai kerület
• 60 résztvevő
• Szakértők Szlovákiából, Magyarországról, Németországból, Lengyelországból,
Romániából, Ukrajnából, Finnországból, Törökországból

Pénzügyek
• Bevételek:
•
•
•
•

17 474,31 €

CESCI-támogatás
Szlovák külügyi támogatás
Kassai kerület támogatása
Projektek

• Kiadások:

4 600
5 000
1 500
6 465

-13 701,37 €

• Keleti Partnerség konferencia
• Díjak
• Helyiségbérlet

7 479
3 265
1 145

• Bankszámla 2016.01.01.: 1 137,19 €
• Bankszámla 2016.12.31.: 4 910,13 €
• Bankszámla 2017.04.21.: 9 626,22 €

Thank you for your attention

