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A Norvég Alap és az EGT Alap révén Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági
különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú
kapcsolatok erősítéséhez Európában. Norvégia az Európai Gazdasági Térségről (EGT)
szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.
A 2009-2014 közötti időszakra Norvégia hozzájárulása 1,7 milliárd euró. A támogatásból
a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a közés magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint
Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a
donor állam szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2017. április 30-ig
megvalósítják.
Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és
ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti
esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség.
A Norvég Alap támogatásával Hajdúböszörményben egy mintegy egy éves átfogó projekt
valósul meg „Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása”
címmel,hazai partnerszervezetek és egy norvég önkormányzattal együttműködésben. A
projekt partnersége:
Projektgazda:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Projektpartnerek:
• Civilek a Lakóhelyért Egyesület
• "Szabadhajdú" Közművelődési Média és Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit Kft.
• Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja
• Rissakommune (Rissa Község Önkormányzata, Norvégia)

A projekt céljai között szerepel Hajdúböszörmény város kapacitás-fejlesztése a
közszolgáltatások hatékonyabb ellátása és a helyi gazdaságfejlesztés segítése az
önkormányzat, a helyi civil szervezetek és a vállalkozások közötti együttműködés
erősítésével.A helyi fenntartható gazdasági fejlődés mellett a társadalmi kapacitások
fejlesztése, a helyi és regionális együttműködések és gazdaságfejlesztése erősítése,
norvég partner szakértői bevonásával a donor országbeli jó gyakorlatok átvétele és minél
szélesebb körű terjesztése ugyancsakfontos eredményei lehetnek a projektnek.A projekt
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kifejezett célja, hogy segítse a hajdú hagyományok megőrzését és bemutatását nem
csak helyi, hanem a nemzetközi színtéren is.
A projekt központi beruházási eleme a Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési
Központ kialakítása a Hajdúböszörményi Tájházak területén, míg szintén kulcsfontosságú
szoft-típusú projektelem a képzési programok fejlesztése és működtetése.
A képzések egyrészt az intézményi kapacitás megerősítését szolgálják, ennek érdekében
az önkormányzat és intézményei alkalmazottai és a hazai projekt partnerek
részéreszakmai és pénzügyi menedzsment területen humánerőforrás fejlesztési képzés,
valamint kifejezetten az önkormányzat és intézményei alkalmazottai számára kialakított
speciális esélyegyenlőségi képzés valósul meg a projektben.
A projekt keretében felépülő Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ
lehetőséget biztosít gyakorlatorientált kézműves képzések szervezésére, melynek célja a
hagyományos népi és kézműves mesterségek megtartása, megőrzése, a fiatalok
bevonása ezen tevékenységekbe, fiatal kézművesek vállalkozóvá válásának segítése.
A projekt hosszútávú, közvetett célja a helyi kézműves vállalkozók képzése, ösztönzése,
erősítése, ezzel az önfoglalkoztatás támogatása, a népességmegtartás és a turizmus
fejlesztése. A turizmus fejlesztése nem csupán a tájházaknál megvalósuló fejlesztést
foglalja magában, hanem a jövőbeli kézműveseknek akár látványműhelyek
létrehozásával, tevékenységük bemutatásával, a város turisztikai attrakcióinak bővítése.
A kézműves képzések megvalósítása elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásával
történik. A kötelező elméleti kurzusok („A”) valamennyi szakmacsoport tanulói részére
együttesen,
közösen
kerülnek
megtartásra
péntek
délutánonként,
míg
a
szakmaspecifikus kurzusok („B”, szakmai elmélet és gyakorlat) szombatonként kerülnek
megtartásra (nemzeti ünnepek kivételével).Az elméleti és szakmai kurzusok mellett
választható kurzusokkal kívánjuk a képzésre jelentkezők számára biztosítani, hogy a
projekt átfogó célkitűzéseivel összhangban ismereteket szerezzenek, ezzel bővítve
látókörüket.
A képzések megvalósítására a projektgazda közbeszerzési eljárás keretében választja ki
a nyertes ajánlattevőt. A képzéseket az önkormányzat és konzorciumi partnerei fogják
hirdetni, a jelentkezési lapokat a képzést végrehajtó intézménybe kell majd a közreadott
információ alapján eljuttatni.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Municipality of Hajdúböszörmény

Supported by a grant from Norway

Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása
Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre (FolkCraft)
HU11-0003-A1-2013
A projekt adatai
Kapcsolattartó a projektgazda részéről:
Név: Gajdán Viktor
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Telefonszám: +36 52 563 219
Fax szám: +52 563 296
E-mail: gajdan.viktor@hajduboszormeny.hu
A projekt megnevezése magyarul: Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ
kialakítása
A projekt megnevezése angolul: Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training
Centre
A projekt akroníma: FolkCraft
Pályázati azonosító: HU11-0003-A1-2013
A pályázat finanszírozása:
A projekt teljes kötlségvetése: 885.193,68 EUR
Az elnyert támogatás összege:840.934 EUR
Az önerő mértéke: 44.259,68 EUR
Támogatási intenzitás: 95%
A pályázat megvalósításának ideje:2016. június 1. – 2017. április 30.
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