SAJTÓANYAG
UNIÓS FEJLESZTÉSEK NYÍLT NAPJA
2016. november 12. nyugat-dunántúli régió
Az elmúlt 12 évben több tízezer uniós fejlesztési projekt zárult sikerrel
Magyarországon. Fejlődött az ország, munkahelyek százezrei jöttek létre, cégek ezrei
tudtak sikeresen fejleszteni, számos városban és faluban épültek vagy újultak meg
intézmények, közterületek. Az uniós fejlesztések története ma már sikertörténet
Magyarországon. Bármerre járunk hazánkban, mindenütt találhatunk olyan
megvalósult projekteket, amelyek az uniós fejlesztési programoknak köszönhetik az
eredményeiket.
A siker közös és azt szeretnénk, ha a siker örömében minél többen osztozhatnának.
Idén immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja
című programsorozat, melynek keretében az európai uniós támogatásból megvalósult
több tízezer fejlesztés közül a legizgalmasabbak kulisszatitkaiba tekinthetnek be az
érdeklődők. Október 29. és november 20. közötti hétvégéken országszerte várják a
látogatókat.
Ebben az időszakban minden uniós fejlesztési régióban tartunk egy-egy nyílt napot. A
kiemelt helyszínek mellett az adott napon a régió más pontjain is érdekes és izgalmas
programok várják az érdeklődőket.
A hét régiós nyílt nap időpontja és kiemelt helyszínei:
RÉGIÓ
Közép-Magyarország
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Észak-Magyarország

DÁTUM
2016.10.29.
2016.11.05.
2016.11.06.
2016.11.12.
2016.11.13.
2016.11.19.

Észak-Alföld

2016.11.20.

KIEMELT HELYSZÍN
Liszt Ferenc Zeneakadémia, Budapest
Hírös Agóra, Kecskemét
Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ
AGRIA Térségi Integrált Szakképző Központ,
Eger
Agóra Tudományos Élményközpont, Debrecen

A részletes programokról a http://nyiltnap.szechenyi2020.hu/ oldalon tájékozódhatnak.
A rendezvénysorozat november 12-i állomása a nyugat-dunántúli régió, helyszíne a
győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ.

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (Győr)
A fejlesztésről röviden: Az Agóra PóLUS projekt az élményekre alapuló informális
tanulással, a műszaki természettudományos érdeklődés fokozásával, a felnőttkori
alkalmazkodóképesség erősítésével hozzájárul a munkaerő-piaci egyensúly
kialakításához. Ezen kívül a helyi és nemzetközi K+F+I eredmények bemutatásával, a
helyi pólus tematika beágyazódásának támogatásával kommunikációs felületet biztosít a
gazdasági eredmények számára. Mindemellett a projekt bővíti az egyéni, csoportos,
üzleti és családi idegenforgalmi kínálatot és növeli a társadalmi kohéziót. Mindezek
eredményeképpen a projekt hatásaként egy versenyképes, sikeres, a nyitott gazdasági
folyamatoknak úgy lakossági, mint vállalati szinten rugalmasan megfelelni képes város
születik meg.
A nyílt nap programja:

1. SPORT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY 10:00-16:00
10:30-11:00
Megnyitó
11:00-12:00
Az erő velünk van! – az erőemelés fizikája, Fekete László erősportoló közreműködésével
11:40 – 12:10:
Az olimpiai láng nyomában – Mobilis kísérleti bemutató
12:00-12:20 és 13:40-14:00
Szerencsekerék kvízjáték Kovács „Kokó” Istvánnal
14:00-15:00
Tornázz együtt Nao-val, a Humanoiddal és úszóinkkal! (EYOF kakassal)
Velünk mozognak olimpikonjaink és VB „A” szintű úszóink: Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén
Dalma, Balog Gábor, Takács Krisztián, Gyárfás Bence, Lobanovszkij Maxim
15:00-16:00
K.O. bemutató Kovács „Kokó” Istvánnal– Mobilis kísérleti bemutató

2. KULTÚRA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY 17:00-18:00
17:00 -17:15
Szerencsekerék kvízjáték Kovács „Kokó” Istvánnal
17:15-18:00
FREDDIE – élő koncert
Ezek mellett a látogatók a nap folyamán többek között interaktív bemutatókon is részt
vehetnek.

