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Közösségi identitást és kohéziót erősítő projekt Fejér megyében
2022. február 23.

A Fejér Megyei Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorciuma 100 millió Ft Európai
Uniós vissza nem térítendő támogatásból, „Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben”
címmel valósítja meg a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 számú, 2023. január 31-ig tartó, helyi
közösségfejlesztő projektet. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által támogatott
projekt célja a megyében lévő települések, térségek közösségi kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztése.

A projekt elsődleges célja a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság
bevonásával.
A közösségfejlesztés a települések, a térségek, a megye közösségi kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztését jelenti, melynek eredménye nemcsak adott közösségre hat, hanem
közvetve a közjót is gyarapítja - kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, a
településhez, térséghez, a megyéhez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió és a
társadalmi befogadás biztos alapja.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében fontos törekvés, hogy tudatosabbá
váljanak a helyi és térségi közösségek, elterjedjen az öngondoskodó képesség. A tudatos helyi és
térségi társadalmak hiányában ugyanis kihasználatlan marad az egyik legfontosabb fejlesztési
erőforrás, amely a közösségformálást és a gazdasági kibontakozást szolgálhatná: a helyi és területi
identitás. Ezek az identitásminták települési és megyei szinten kimutathatóan léteznek az országban,
amelyekre építeni szükséges. A célok elérése érdekében számos rendezvényre kerül sor, így többek
között „Szomszédünnep” rendezvényekre, „Fejér dallamok” zenei versenyre, „Albensis
Szabadegyetem” ismeretterjesztő előadássorozatra vagy Fejér megye hetére a köznevelési
intézményekben.
A Fejér Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető, és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú
Egyesület, mint konzorciumi tag által a Széchenyi 2020 program keretében megvalósítandó
közösségfejlesztő projekt részeként teljesen megújul Fejér megye honlapja, és „Otthonuk Fejér” címmel
újság is készül a megye lakosainak.
A 100%-os támogatási intenzitású, 2023. január 31-ig megvalósuló projekt összköltsége 100.000.000
forint.
A projektről bővebb információt a www.fejer.hu oldalon olvashatnak.
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