Projekt tartalma:
A projekt célterülete Magyarországon, a Közép-dunántúli régióban található, 2.264 km2 területű KomáromEsztergom megye.
A projekt átfogó célja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Program erőforrásaira építve a közösségfejlesztést,
közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének, valamint azonosságtudatának fejlesztését szolgálja KomáromEsztergom megye teljes területén, annak érdekében, hogy a két vármegye történelmi öröksége, az ipari és a
történelmi várostípusok különbözősége és a regionális pozíció kettőssége eredőjeként azonosítható társadalmi,
gazdasági, identitásbéli törésvonalak megszűnjenek vagy nagy mértékben csökkenjenek.
A projektet a támogatást igénylő Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, konzorciumi együttműködésben a
kizárólagos tulajdonában álló Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel valósítja meg. A projekt
megalapozása körében sor került a Komárom – Esztergom Megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív
Programjának, valamint hatályos, Integrált Területi Programjának vizsgálata. Az elemzések során a projekt
illeszkedése egyértelműen kimutatható volt. Ezen túl a felhívás támogatható tevékenységei alapján specifikált
online kérdőív segítségével gyűjtöttük a célcsoporti igényeket. Másodlagos felhasználóként a vizsgálatba oktatási,
illetve kulturális intézményi vezetőket vontunk be, velük folytattunk le egy részletes interjút. A helyzetelemzés és
az igényfelmérés, továbbá a támogatást igénylő közösségfejlesztési elképzelései alapján az alábbi támogatható
költségeket emeltük a projekt szakmai megvalósítási tevékenységei közé. A projektben a megvalósítás első
lépcsőjeként sor kerül egy cselekvési terv összeállítására, mely a felhívás szerinti tartalommal és formai
előírásoknak megfelelően egy on-line és off line rendezvénynaptárral kibővítve határozza meg a projektvégrehajtás
pontos menetrendjét. A projektben sor kerül egy központi honlap fejlesztésére illetve működtetésére.

Megvalósul egy Megyei Értéktár Applikáció, mely részletes adatlapokon mutatja be az értékeket és a hozzájuk
kapcsolódó eseményeket. A tervezett Partnerség a Megyénkért Tervező Applikáció (PMTA) célja, hogy olyan
digitális felületként szolgáljon, melynek révén a partnerségi együttműködés módszerén alapuló információs
kampányt, lakossági tervpályázatot vagy közösségi tervező műhelyt lehet lebonyolítani. További immateriális
fejlesztés a Megyei Tudásmegosztó Applikáció létrehozása, mely a teljes projekt minden rendezvényéről,
kapcsolódó közösségi eseményeiről informálja a célcsoportot, közvetlen kommunikációs csatornát biztosítva. Mivel
egy térség jövőképe ma már elképzelhetetlen digitális megoldások nélkül, ezért 3 db kiválasztásra kerülő megyei
község részére szakértői javaslatok kerülnek kidolgozásra egy közösségi tervező műhely keretében a „smart village”
témakörben. Megvalósítunk egy Megyei Tudástár E-learning Programot, melynek célja a megyei értékek,
különlegességek bemutatása, előadások megvalósítása korszerű infotainment eszközökkel. A program összetett
kommunikációs tevékenységet valósít majd meg: kiadásra kerül a Megyejáró Újság, elkészül egy Megyei Identitás
rádióműsor-sorozat, megvalósul egy Megyei Érték-Naptár kiadvány is.
A támogatást igénylő a közösségszervezési és kommunikációs feladatok összehangolása érdekében folyamattanácsadást is igénybe fog venni. Sor kerül a Megyei Értéktár fejlesztésére (kemertektar.hu), szakértői
szolgáltatások igénybevétele révén. A projekt nagy hangsúlyt helyez a rendezvényekre, mint közösségszervező
eseményekre. A végrehajtás során nagyobb léptékű megyenapok, valamint közösségfejlesztési találkozók
megszervezését tervezzük, melyek révén 6600 fő akciókba bevont résztvevőt kívánunk elérni. A projektben 80 db
megyezászló kerül beszerzésre, mint az identitást meghatározó eszköz. A kötelező nyilvánossági és tájékoztatási
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Frissítés (2019.09.02.)
A rendezvények lebonyolítására közbeszerzési eljárásra került sor, a közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés
2019. augusztus 28-án megkötésre került a nyertes ajánlat adóval.
A rendezvényeinkről készült beszámolókat, fotókat és a további rendezvényeinket megtalálhatják a mimegyenk.hu
oldalon.
Frissítés (2021.08.26.)
A projekt a világjárványra tekintettel meghosszabbításra került 2021.09.30-ig.

