PRESS RELEASE – [May 2009]

Nemzetközi konferencia Nagykállóban
Kétnapos nemzetközi konferencián látta vendégül konzorciumi partnereit Nagykálló Város
Önkormányzata május 26-27-én, abból az apropóból, hogy nyertes URBSPACE projektjük soron
következő partnertalálkozója itt kerül megrendezésre.
Nagykálló ugyanis még az elmúlt évben több kelet-európai ország partnereként pályázatot nyújtott be (és
nyert) az Európai Unió által meghirdetett - zöld területek minél hatékonyabb kihasználására, fejlesztésére,
funkcióbővítésére kiírt - pályázaton.
Az Európai Unió Közép-európai Transznacionális program 2007-2013, közismertebb nevén INTERREG
(CES) megjelenését megelőzően Nagykálló Városa több lehetséges térségbeli konzorciumi partnerrel
felvette a kapcsolatot egy közös pályázat benyújtása tárgyában. A hosszú előzetes munka után 2008.
áprilisában a konzorcium benyújtotta pályázatát. A több ezer beadott pályázat közül harminc nyertes
projekt került kiválasztásra, köztük a nagykállói.
Nagykálló városa mellett projektpartnerek Brno városa Csehországból; Lengyelországból Sopot és Brzeg
Dolny városa; Ausztriából a Bécsi Műszaki Egyetem, Szlovéniából a Snezanai Fejlesztési Ügynökség,
Németországból a türingiai Erfurti Egyetem, Szlovákiából az Ekopolis alapítvány; továbbá három olasz
partner: a lombardiai Legambiente környezetvédelmi szervezet, a Torri di Quartesolói olasz kutatási intézet,
és piemontéból az Asti Fejlesztési Ügynökség. A projekt vezetője a REC környezetvédelmi ügynökség
Szlovákiából.
A transznacionális együttműködési program lényege, hogy területi egységként értelmezhető, több országból
álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. Az együttműködéseknek
tehát olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz
képest, mintha az adott problémára a résztvevő országok külön-külön, nemzeti szinten keresnének
megoldást.
A projekt teljes költségvetése 2 és fél millió euró, amelyből a fő partner után Nagykállóé a legnagyobb
költségvetés, 205 ezer euró. A projekt időtartama 3 év, mely időszak a tapasztalatcseréről, közös stratégia
készítésről, valamint egy beruházás megvalósításáról fog szólni. A meghirdetett programhoz illeszkedve
célunk a zöld területek minél hatékonyabb kihasználása, fejlesztése, funkcióbővítése. Ennek keretén belül
valósul meg Nagykálló-Harangodon egy már régóta tervezett fejlesztés, a völgyszínpad. A létesítmény
szabadidős és kulturális programok minél színvonalasabb megrendezéséhez nyújt segítséget.
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