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Vásárolj az Agria Park bármely üzletében 2014. február 3. 
és március 7. között egy napon belül legalább 5.000 Ft 
értékben, hogy részt vehess a 2014. március 8-i nyere-
ménysorsoláson, ahol Tiéd lehet egy Vespa típusú robo-
gó, vagy a 4 db 10.000 és az 5 db 20.000 Ft értékű Agria 
Park Vásárlási utalvány egyike! Részletes információk 
és szabályzat az információs pultnál és a weboldalon!
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Pályázati felhívás
Az Egri Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Szala 
városrész szociális rehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében 
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támo-
gatására.
A pályázat célja: Jelen pályázat átfogó célja a helyi és a területen aktívan mű-
ködő non-profi t szervezetek bevonása, aktivizálása a helyi társadalom környe-
zettudatosságának, együttműködési készségének erősítése érdekében.
A pályázók köre: Nonprofi t jelleggel működő szervezetek, akik a település la-
kosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, 
vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).
Támogatható tevékenységek: A Programalapból meghirdetendő pályázati 
kiírás 4 fő pályázati témakörhöz kapcsolódik:
1.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-1. –Környezetállapot-javítására szervezett progra-

mok lebonyolítása a helyi közösség erősítése jegyében
2.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-2. – A helyi kötődést és büszkeséget elősegítő tarta-

lomfejlesztés
3.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-3. – A helyi közösség összekovácsolását elősegítő 

programok és rendezvények
4.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-4. – Családsegítő szolgáltatások fejlesztése, bővítése
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 100% intenzitás
Támogatás összege:  min. bruttó 500 000 Ft, max. bruttó 3 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 02. 01-től 2014. 03. 31-ig
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a www.eger.hu hon-
lapon, valamint nyomtatott formában az Egri Városfejlesztési Kft. (3300 
Eger, Dobó tér 8.) irodájában. 

Műemlékek és környezetük fenntartása, 
hasznosítása

A 2007-ben, a fenntartható európai városokról elfogadott Lipcsei 
Charta a városfejlesztési dokumentumok  fontos kiinduló pontja. A 
Charta megfogalmazása szerint „a helyi hatóságoknak el kell sajátí-
tani az integrált városfejlesztési politika végrehajtásához szükséges 
képességeket és a hatékonyságot, szem előtt tartva az épített kör-
nyezet minőségének és fenntarthatóságának szempontjait.” 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejleszté-
si Stratégia (IVS) című dokumentuma meghatározza Eger városának 
hosszú távú jövőképét. Ennek mottója hármas egységre épül: „Eger 
az együttműködésen alapuló város, mely az Eger-patak mentén kiala-
kult zöldfelületi hálózatra építve, történelmi, borászati és termé-
szeti adottságait komplex módon kihasználva minőséget hoz létre és 
hagyományait gazdagítja.” 
A mottót alkotó három elem területileg és szellemiségében is lefedi a 
teljes várost, a három egység kölcsönhatása folyamatos fejlődési poten-
ciált jelent és biztosítja a hosszú távú fejlesztést elősegítő aktivitásokat. 

A HerMan (Heritage Management) című, a kulturális örökség hasznosítá-
sát célzó projekt jól illeszthető a városfejlesztési stratégiában megfogal-
mazott fejlesztési célokhoz, amennyiben városfejlesztés alatt a városi 
szövet egy új vagy megújult darabjának „előállítását” értjük. 
A városi szövet ugyanis nem más, mint az épületek és az épületek által 
alkotott épített terek együttese, a helyi társadalom életének és működé-
sének fi zikai kerete — a városi élet anyagi hordozója.

MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE 
IN THE CENTRAL EUROPE AREA

A HerMan című projekt bemutatása


