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PROGRAM 

Szakmai műhelytalálkozó  
 a MURABA ETT stratégiájának elkészítéséhez  

2020. január 28. |Lendva, városháza (Glavna ul. 12.) 

 

A MURABA ETT 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Lendva 
Község Önkormányzata és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a 
magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott területek együttműködése 
és fejlesztése érdekében tartós együttműködésre lépve alapította meg a MURABA 
Európai Területi Társulást, melynek feladata együttműködési programok kidolgozása és 
megvalósítása a határtérségben. 

A stratégia 

A stratégia elkészítésével célunk a Tagok közös elképzeléseit tükröző, más térségi 
szereplők céljaival és elképzeléseivel összhangban lévő hosszú- és középtávú célok 
kijelölése, és ezekre építve olyan fejlesztési javaslatok kidolgozása, melyek a térségi 
szereplők együttműködésében a 2020 utáni EU-s támogatásokból és hazai forrásokból 
és határon átnyúló együttműködésben megvalósíthatók lesznek. 

A műhelytalálkozó célja 

A szlovén Rába-vidéken és Muravidéken működő szakmai szervezetek és intézmények 
részvételével a MURABA ETT tagjai által elfogadott tématerületek megvitatása, közös 
gondolkodás; információcsere. 

Tématerületenként válaszokat keresünk az alábbi kérdésekre: 

• Az adott terület lehetőségei, kihívásai. A problémák súlyossága – van-e reális igény a 

beavatkozásra? 

• Milyen jó helyi megoldások, gyakorlatok léteznek? 

• Megoldási javaslatok. Milyen tevékenységeket érdemes a szlovéniai és magyarországi 
partnerek együttműködésével a jövőben EU-s, vagy állami támogatással 
megvalósítani? 
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8.45 -  

Regisztráció 
 

9.00 - 9.10 

Megnyitó 
 

9.10 – 10.10 

Gondoskodó térség, generációk 
együttműködése 

minőségi időskor, 

fiatalok helyben tartása, 

generációk együttműködése 

10.25 -11.25 művészettámogatás,  

alkotó közösségek Kulturális együttműködés 

11.35 – 12.10 kölcsönös tájékoztatás, 

tapasztalatmegosztás Információmegosztás a határtérségben 

12.10 – 12.45 

Szendvicsebéd 
 

12.45 - 14.00 vállalkozásfejleszés, 

 turizmus, 

 mezőgazdaság 
Vállalkozások közti együttműködések, 
gazdaságfejlesztés 

14.10 - 15.10 környezetvédelem,  

közlekedés Minőségi és tiszta környezetet biztosító 
alapinfrastruktúra 

 

 

Az esemény kétnyelvű, tolmácsolást biztosítunk. 
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