
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt tartalma:  

 

A projekt célterülete Magyarországon, a Közép-dunántúli régióban található, 2.264 km2 

területű Komárom-Esztergom megye.  

A projekt átfogó célja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Program erőforrásaira építve a 

közösségfejlesztést, közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének, valamint 

azonosságtudatának fejlesztését szolgálja Komárom-Esztergom 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 folyamat-tanácsadást 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 tevékenységek a támogatást igénylő szintén megvalósítja. A 

projektben közlekedésbiztonsággal és bűnmegelőzéssel kapcsolatos elemeket nem tervezünk.   

Projekt tervezett befejezése: 2021.02.28. 

 

Projekt azonosítója: TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001 

 

http://kemertektar.hu/


Kérjük figyelje a hamarosan induló honlapunkat: 

www.mimegyenk.hu 

Frissítés (2019.05.03.) 

Az I. mérföldkőben (2018.09.01. – 2019.04.30.) megvalósult tevékenységeink: 

• Elindult a Megyejáró Hódító Túrasorozatunk, mely 9 állomásból áll. Az első túrára 

2019.04.14. napján került sor Lábatlanon. 

 

Frissítés (2019.07.03.) 

A II. mérföldkőben (2019.05.01. – 2019.06.30.) megvalósult tevékenységeink: 

• Létrehozásra került a megyei identitás honlap, mely a mimegyenk.hu oldalon elérhető. 

A honlapon a megyei identitás rendezvénye és programjai találhatóak meg illetve a 

megyei közösség hírei és programjai találhatóak meg. Az oldalon egy galéria is 

található. 

• Folytatódott a Megyejáró Hódító Túrasorozatunk, ahol újabb 3 túrára került sor. 

• A megyezászlók és a díszoklevek beszerzése után, elkezdődött a megyezászlók 

átadása a települések részére. Ebben az időszakban 18 település kapta meg a 

megyezászlót. 

• Sor került 2 Páros Tematikus Települési találkozóra is. 

 

Frissítés (2020.07.03.) 

A III. mérföldkőben (2019.07.01. – 2020.06.30.) megvalósult tevékenységeink: 

• Sikeresen lezajlott a megyei rendezvények beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás. 

• Elkészült a 4 kisfilmet és 100 kvíz kérdést magába foglaló E-Learning program. 

• 5 Megyejáró Hódító Túra valósult meg. A Megyejáró Hódító Túrasorozatunk 

2019.11.16.-án zárult Tatabányán.  

• 8 Páros Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 2 Megyenapot is megvalósítottunk. 

• 1 Tematikus Települési Találkozóra is sor került. 

• Folytatódott a megyezászlók átadása is, összesen 52 településen került sor az átadásra. 

• Elindult a Megyejáró Magazin Műsorunk és a megyei identitás rádióműsorunk.  

o 16 db Megyejáró Magazinműsor készült el és került leadásra (visszanézhető a 

mimegyenk.hu honlapon a galéria menüpont alatt) 

http://www.mimegyenk.hu/


o 14 db Rádióműsor készült el 

• 161 db Megyei értékről/panorámáról/kilátokról készült művészi fotó, melyek 

megtalálhatóak a kemertektar.hu oldalon. 

• Elkészítésre és kiadásra került a Megyejáró Újságunk I. száma, mely minden lakoshoz 

eljuttatásra került. 

• Elkészült a Megyei Értéktár Applikáció, mely letölthető a Play Áruházból és a App 

Store-ból 

 

Frissítés (2021.06.17.) 

A IV. mérföldkőben (2020.07.01. – 2021.06.15.) megvalósult tevékenységeink: 

• 9 Páros Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 1 Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 3 Smart Village rendezvény került megvalósításra. 

• 21 db Megyejáró Magazinműsor készült el és került leadásra. 

• 9 db Rádióműsor készült el. 

• 5 db Megyei értékről készült művészi fotó. 

• Elkészítésre és kiadásra került a Megyei Értéktár 2021. évi falinaptár 600 példányban, 

melyet eljuttatunk minden településre az értéktár népszerűsítése céljából. 

• Elkészült a megyei tervező honlap/applikáció a www.kempartnerseg.hu. 

 

Frissítés (2021.07.05.) 

Az V. mérföldkőben (2021.06.16. – 2021.06.30.) megvalósult tevékenységeink: 

• 6 Páros Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 1 Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 1 db Megyejáró Magazinműsor készült el és került leadásra. 

• 8 db Rádióműsor készült el. 

  

Frissítés (2021.08.03.) 

A VI. mérföldkőben (2021.07.01. – 2021.07.31.) megvalósult tevékenységeink: 

• 15 Páros Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 1 Megyenapra került sor. 

• 1 Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

http://www.kempartnerseg.hu/


• 2 db Megyejáró Magazinműsor készült el és került leadásra. 

• 16 db Rádióműsor készült el. 

• 1 településen került sor megyezászló átadására. 

 

Frissítés (2021.09.02.) 

A VII. mérföldkőben (2021.08.01. – 2021.08.31.) megvalósult tevékenységeink: 

• 2 Megyenapra került sor. 

• 2 Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 3 db Megyejáró Magazinműsor készült el és került leadásra. 

• 11 db Rádióműsor készült el. 

• 1 településen került sor megyezászló átadására. 

 

Frissítés (2021.10.01.) 

A VIII. mérföldkőben (2021.09.01. – 2021.09.31.) megvalósult tevékenységeink: 

• 1 Megyenapra került sor. 

• 6 Tematikus Települési Találkozóra került sor. 

• 4 településen került sor megyezászló átadására, ezzel mind a 76 településen átadásra 

került a megyezászló. 

• Elkészítésre és kiadásra került a Megyejáró Újságunk II. száma, mely minden lakoshoz 

eljuttatásra került. 

 

LEZÁRULT A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ 

PÁLYÁZATA 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében (TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001) 167,16 millió Ft európai uniós forrás 

segítségével a megye területén olyan közösségépítő és fejlesztő programokat valósított meg, 

melyek hozzájárultak a megyei identitás erősítéséhez, a ma észlelhető társadalmi, gazdasági és 

identitásbeli törésvonalak csökkentéséhez. Megközelíti a kilencezret azok száma, aki 

személyesen vettek részt az eseményekben. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat sikeres uniós pályázatának köszönhetően azon 

munkálkodott, hogy az egykori Komárom és Esztergom vármegyék távoli pontjain 



elhelyezkedő településeknek és az ott élő közösségeknek lehetőséget adjon az ismerkedésre, az 

új kapcsolatok építésére vagy a régi ismeretségek megszilárdítására. A célkitűzés 

megvalósításában a konzorciumi együttműködő partner a Komárom-Esztergom Megyei 

Területfejlesztési Kft. volt. 

A megye településein sor került páros találkozókra, különböző témákat zászlóra tűző tematikus 

napokra és nagyszabású megyenapokra, Megyejáró Hódító Túrákra, valamint számos kisebb 

közösségfejlesztő találkozóra. A könyvtárosoknak, a horgászoknak, sport-, zene és 

borkedvelőkhöz is szólt egy-egy program, és a megyében élő nemzetiségekről sem feledkeztek 

meg – a szlovák, német és roma közösség számára is lehetőség volt az ismerkedésre. Számokkal 

összegezve: a programban 40 páros települési találkozó, 13 tematikus nap, 6 megyenap, 9 

Megyejáró hódító túra, és több kisebb esemény is megvalósult, valamint megyezászlót kapott 

a megye 76 települése. 

Mindezek mellett létrejött egy híreket, programokat, videófilmeket közzé tevő megyei identitás 

honlap, ami a mimegyenk.hu címen érhető el. Itt megtalálhatók a Komárom-Esztergom Megyei 

magazinműsorok adásai is, amik elsőként a megye nagy elérésű televízióiban jutottak a 

közönség elé. E műsorok azért készültek, hogy a személyes látogatókon kívül minél többen 

„részesei lehessenek” rendezvényeknek, bemutatva a megye aktív közösségeit, értékeit. A 

Megyei Értéktárban szereplő megyei értékekről, valamint kilátókról és táji értéket képviselő 

panorámákról 166 művészi fotó készült. Ezek láthatók a 2021-es megyei értéktár naptárban, és 

a kemertektar.hu oldalon is. Okos telefonos alkalmazásként Megyei Értéktári Applikáció is 

készült, hogy segítségével a fiatalabbak is megismerjék megyei értékeinket modern és 

színvonalas felületeken át.  

Két alkalommal Megyejáró című újság jelent meg, a második szám az elmúlt napokban jutott 

el a megye lakóihoz. Az eseményekről szóló filmes tudósításokra, továbbá a megyei értékekről 

készített kisfilmekre közel 300 ezren kattintottak rá a megyei önkormányzat Facebook oldalán. 

Az ugyanitt közzétett szöveges, fényképes beszámolók olvasottsága, nézettsége is megnyerő, 

meghaladja a 150 ezret! A programokat időről időre ajánlotta a megyei elérésű Forrás rádió, 

ahol helyszíni tudósítások is készültek, ugyancsak több tízezer emberhez jutva el. 

Összességében a program médiaelérése jelentős, a megye lakóinak nagy része több csatornán 

értesülhetett az eseményekről.  



A fejlesztés végrehajtása során 2020. áprilisában egy E-learning program is megvalósult, 

melynek keretében négy ismeretterjesztő kisfilm is készült, melyek témája az esztergomi 

bazilika építése, a komáromi fegyverletétel, a megye bányász hagyományai és a táji környezete. 

A kisfilmeket jól kiegészítette a Megyei Tudástár, amely online kvíz formájában a 6-14 éves 

korosztályt célozta meg. A fejlesztéspolitika újra és újra a kistelepülések felé fordul, ezért tűzte 

ki célul a megye az okos települések, Smart Village téma feldolgozását, az arról szóló 

társadalmi gondolkodást, közösségi tervezést a 15-18 éves generációt megszólító online 

workshop sorozat keretében 2021 tavaszán. A megyei önkormányzat kiemelt közfeladata a 

területfejlesztés, ezért rendkívül fontos számára, hogy naprakész információkkal rendelkezzen 

a települések, civil szervezetek, vállalkozások fejlesztési elképzeléseiről. Ezért, a 2014-2020-

as költségvetési időszak tapasztalatai alapján az elképzelések becsatornázására online felület 

készült, ami egy partnerségi, véleményező online felületet is tartalmaz., és elérhető a 

kempartnerseg.hu linken. 

 

 

 


