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„Érték-határ: Innovatív határon átnyúló

Érték-határ: Innovatív határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer
kialakítása

Újfehértó, Székelyhíd, Nyíradony és Kiskereki a hatékony változtatás lehetőségeként közösen nyújtott be pályázatot „Érték-határ: Innovatív
határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása” címmel a Magyar - Román Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.
keretében. A pályázat sikeres volt, a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósult meg 2011. április - 2012 március
közötti időszakban.
Az „Alapító Négyek” egy egyedülálló, határon átnyúló együttműködésen alapuló szolgáltatási rendszert hoztak létre a civil és a vállalkozói
szféra aktív bevonásával.
A projekt első lépéseként különböző felmérések, átvilágítások történtek, amelyek révén átfogó kép készült a partner önkormányzatok és
intézményeik által ellátott közfeladatokról, ezek anyagi hátteréről, szervezeti keretéről, valamint azokról a jogi-finanszírozási keretekről,
amelyekben a közös hálózatépítő munka megkezdődhetett. Elkészült továbbá az érintett határtérség civil szervezeteinek adatbázisa
(katasztere).
A felmérések alapján intenzív stratégiai tervezési munka kezdődött. A partner önkormányzatok, valamint az érintett határtérség településeinek
vezetői külön-külön, ugyanakkor egymás eredményeit, tapasztalatait felhasználva tíz stratégiaalkotó műhelymunka keretében olyan
értékgazdálkodás alapú helyi településmenedzsment stratégiákat alakítottak ki, amelyek nemcsak a pénzügyi szempontokat helyezik előtérbe.
A hatékonyságot és eredményességet ugyanis nagymértékben az határozza meg, hogy mennyire tudják a közszolgáltatásokat a térség
lakosságának valódi igényeire szabni a települési értékek megőrzésével, a helyi civil és vállalkozói szféra mozgósításával. A partnerek kiemelt
feladatként kezelték a helyi stratégiák térségi szemléletűvé bővítését azon közfeladatok, szolgáltatások körének kijelölésével, amelyek térségi
szinten szervezhetőek és egy térségi önkormányzati szervezet vagy a civil szektor menedzselésébe adhatóak az erőforrások még
hatékonyabb felhasználásával. Így nyílik lehetőség arra, hogy az önkormányzatok az elképzeléseikből többet valósíthassanak meg polgáraik
elégedettségére, mint amennyit a jelenlegi feltételeik megengednek számukra. Ebben a munkafázisban készültek el a létrehozni kívánt
önkormányzati szervezet és a civil klaszter fejlesztési stratégiái, és az egész szolgáltató térség részére a közös arculatterv és
marketingstratégia.
A projekt megvalósítása során, a partner önkormányzatok és a térség településeinek, civil szervezeteinek, valamint a vállalkozói szféra
képviselőinek szoros együttműködésének eredményeként létrejött az Európa-kapu Európai Területi Társulás, valamint az ÉRMELÁNC
Klaszter, valamint ezek honlapjai (www.ertekhatar.eu, www.ermelanc.hu). A projekt keretében mindkét szervezet alapító ülései megrendezésre
kerültek és megkezdték működésüket.
Az „Alapító Négyek” célja, hogy az érték-szemléletű települési stratégiákra épülő határon átnyúló együttműködési modell fenntartható
fejlődését biztosítsák, mely amellett, hogy a térség lakóinak elégedettségét szolgálja, követendő példa lehet az Európai Unióban is.
Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
www.hungary-romania-cbc.eu www.huro-cbc.eu
Nagy Sándor
polgármester
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