SAJTÓANYAG
UNIÓS FEJLESZTÉSEK NYÍLT NAPJA
2016. november 13. közép-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 13-i állomása a közép-dunántúli régió, helyszíne az
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ.

Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ (Veszprém)
A fejlesztésről röviden: A projekt átfogó célja a térségi vonzáskörzeti szereppel bíró
Veszprém városának többfunkciós-multifunkcionális művelődési központjának a
fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli
különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén.
A nyílt nap programja:
10:45-11:15 MEGNYITÓ
1. LÁTVÁNYKONYHA PROGRAMJA
10:00-11:30
Német Zoltán karamellmester bemutatója
12:00-14:30
Kocsis Bálint mesterszakács – hidegtálkészítés és bemutató, egészséges ételek kóstolója
15:00-17:30
Kiss Podmaniczky Krisztina 2014 világbajnok cukrász airbrush bemutatója
2. ELŐCSARNOK PROGRAMJA
13:00
Fotózás Babják Tamás fotóssal
10:00-17:00
Kézműves bemutatók, játszóházak
3. KAMARATERERM PROGRAMJA
11:00
Ricsi bá játszóháza
17:00
Táncház a Veszprém-Bakony táncegyüttessel
4. SZÍNHÁZTERERM PROGRAMJA
10:00-12:00
Zűrbolygó – Kabóca Bábszínház előadása és betekintés a színpadi technika világába
13:30
Helyi csoportok bemutatkozása
18:00
Honeybeast koncert

