Projektleírás

A „Kulturális együttműködés a Nagyszalonta-Gyula határon átnyúló térség lakossága között”(ROHU280, Cocultured) elnevezésű pályázatot a romániai Nagyszalonta város önkormányzata kezdeményezte, mint vezető
partner, kapcsolatban állva a magyarországi Gyula városával, az Európai Unió, Európai Regionális Fejlesztési
Alap finanszírozásával és a két kormány támogatásával, az Interreg V-A Román-Magyar Program keretein
belül (- a 6. prioritási tengely - konkrét célkitűzés 6.1: a fenntartható határon átnyúló együttműködés fokozása
intézmények és közösségek között).
A projekt célja, hogy összehozza a közösségeket a román - magyar határ menti térségben. A civil társadalom
befolyását a régió-szintű döntéshozatali folyamatokba hosszú távon szükséges tovább fejleszteni. Egy erős
civil társadalom megerősíti a társadalmi-gazdasági fejlődést, a regionális együttműködés és az interkulturális
párbeszéd stabilizálásával, mialatt biztosítja a fenntarthatóságot és a közös tevékenységeket. A célterületen
élő embereknek közös az örökségük (történelem és hagyomány, kultúra és művészetek). A kulturális és a civil
társadalom regionális és helyi szintű együttműködését elő kell mozdítani a határ menti területek és polgáraik
integrálásával. Ez az együttműködési projekt egy innovatív megközelítést képvisel a határon átnyúló
együttműködés területén. A művészeten keresztül közvetített, változatos interkulturális megközelítés (filmek,
színház, kézművesség stb…) fokozza a régió vonzerejét a helyi lakosság és a turisták számára egyaránt.
A projekt fő célkitűzése, hogy kiépüljön egy fenntartható, határon átnyúló együttműködés a NagyszalontaGyula határ menti területen élő közösségek között, a kulturális örökség kiépítése által. A projekt a művészetek
révén új alapot teremt a fenntartható határon átnyúló közösségek közötti együttműködésre.
Projekt tevékenységek kerültek meghatározásra:
-

Különböző kulturális tevékenységek Nagyszalontán: Múzeumok Hosszú Éjszakája, színház fesztivál,
hagyományos összejövetel a helyiekkel, éneklésekkel és művészfilm vetítésekkel.
Toldi határon átnyúló filmkészítés és vetítés Gyulán.

A projekt 2018. november 1-jén indult, a megvalósítása 12 hónapon át tart. A projekt teljes költségvetése
80.000 euró, ebből 85% az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 13%, illetve 10% a két kormány támogatása,
a fennmaradó rész pedig a két partner saját hozzájárulását képezi.
Nagyszalonta és Gyula (RO-HU határon átnyúló terület) lakossága számára hasznos lesz a projekt, melynek
eredményeként a polgárok közelebb kerülnek egymáshoz. Várható, hogy minimum 1.500 ember vesz részt
majd a határokon átnyúló programokon Nagyszalontán és minimum 500 ember vesz részt a film vetítésén
Gyulán, amiből 50-en tagjai a Toldi határon átnyúló film forgatói stábjának.

