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A következő részek
tartalmából

Az EKF típusú fejlesztéseket csak akkor gondolom hosszútávon is életképesnek,
ha azok összhangban vannak az ott élők elképzeléseivel. Programunknak a helyi
identitással összefonódva kell fejlődnie, hogy a 2023-ig elért eredményeket később
is kamatoztathassuk.
A program alapjait már lefektettük, és épp most lépünk a fejlesztés második szakaszába, ahol megmutatjuk első projektjeinket és eseményeinket. Ahogy telik az idő
az intenzitásunk is egyre növekszik majd, és egyre több közösséget, intézményt és
szervezetet vonunk be a közös munkába.
Fontos, hogy az EKF program eredményeit nem abban mérjük majd, hogy hány
koncertet, kiállítást, színházi előadást szervezünk majd 2023 decemberéig, hanem
sokkal inkább abban, hogy 2024 után is egy izgalmas, érdekes városként és régióként gondolnak-e majd ránk ország- és Európa-szerte.

Markovits Alíz

Vezérigazgató
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
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Az Európa Kulturális
Fővárosa programról

A Veszprém-Balaton 2023 program értékei
Közösségépítés

Innováció

Önkéntesség

Fenntarthatóság

Hozzájárul a széttöredezett és egymással nem kommunikáló társadalmi rétegek kapcsolódásához.

A közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit.

Hagyomány

Olyan projektek létrejöttét támogatja, melyek tudatában vannak a lokális értékeknek, és ezek mentén
tervez fejlesztéseket végrehajtani.
Az Európa Kulturális Fővárosa címet Veszprém
megyei jogú város nyerte meg 2018 decemberében, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit. A cím elnyerése után a Veszprém-Balaton
2023 Zrt. lett a nyertes pályázatban szereplő programok összehangolásáért és megvalósításáért felelős
koordináló szervezet, magában foglalva a projektfejlesztést, a nemzetközi kapcsolatok bővítését és a
kulturális-művészeti tartalmak kidolgozását.

Csapatunk már a pályázat benyújtásakor elhatározta, hogy három alapvető elvárásnak
minden programelem kapcsán meg fog felelni. Az
akadálymentesség, a fenntarthatóság és a gyermekbarát programfejlesztés számunkra nem csak
szempontok, hanem alapelvek, amelyek a saját és
partnereinkkel közös aktivitásainkban is komoly
szerepet kapnak.

Új piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti kulturális és gazdasági keresletet.

Olyan fejlesztéseket valósít meg, amik segítik a régió
modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hos�szú távon is a térség környezeti és gazdasági érdekeit
szolgálják.
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Összefogásban Veszprém
és a Bakony-Balaton régió

Veszprémet gazdag történelme és kedvező elhelyezkedése négyévszakos várossá alakította, így legyen tél, nyár,
tavasz vagy ősz, itt mindig találhatunk kikapcsolódási lehetőségeket. Veszprém kulturális kínálata a képzőművészetben, táncban és zenében is egyedülálló a vidéki városok között: például itt tartják országos szinten a legtöbb
élőzenei koncertet, 2019-ben pedig megkapta A zene városa címet is, ami az UNESCO egyik kulturális elismerése.
A VEB2023 EKF program infrastrukturális beruházásainak és programjainak többsége itt valósul meg a 2023-as
évig és Veszprém lesz majd az EKF év központja is.
Mivel Veszprém a Bakony-Balaton régióval közösen nyerte el 2023-ra az Európa Kulturális Fővárosa címet, a
térség települései szintén kiemelt színterei lesznek a felvezető éveknek és a programévnek is. A VEB2023 EKF
program célja, hogy a régió intézményei, szervezetei és civiljei közösen hozzanak létre olyan kulturális produktumokat, amelyek segítségével a térség kulturális és turisztikai szempontból is vonzóbbá válik és amelyeknek
köszönhetően egy új, kulturális-kreatív régió jöhet létre.

Fotó: Muraközy Péter
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Kapcsolódjunk!

A VEB2023 EKF program alapvető gondolata, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím kapcsán kitűzött célokat a
régió szereplőivel közösen érjük el. Éppen ezért, a program fejlesztése során hálózatos szerkezetben gondolkodunk: egy olyan partneri hálózatban, ami összeköti Veszprém és a régió piaci szereplőit, szolgáltatóit, kulturális,
művészeti és civil közösségeit, és partneri közösséget hoz létre a VEB2023 EKF szervezőivel, hazai és nemzetközi
stratégiai partnereivel, támogatói körével.
Fontosnak tartjuk, hogy partnereinkkel rendszeres legyen a kapcsolattartás, amit kifejezetten a számukra rendezett eseményekkel, workshopokkal, szakmai előadásokkal szeretnénk még színesebbé és intenzívebbé tenni.

Folyamatban 2021

Rovaniemi

Bodø
Tartu

Kaunas

Nemzetközi kapcsolatok

Tarnów

Gladsaxe

x VEB2023 EKF

Tirat-Carmel
Nyitra

Temesvár

Chemnitz

Bottrop

Passau
Bad Ischl

Ottignies-Louvain-La-Neuve

A program sikerességéhez nemzetközi partnereink is
hozzájárulnak: Veszprém testvérvárosaival és a korábbi vagy jövőbeni EKF-címet elnyert városok csapataival
is aktív párbeszédben állunk, hiszen programunk nem
csak a hazaiaknak szól, hanem az egész világnak.
Fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolódás nemzetközi
hálózatunkkal ne csak rövid, hanem hosszú távú
együttműködéseket is eredményezzen és ez a kapcsolati tőke 2023 után is megmaradhasson Veszprém és a
régió számára.

Sepsiszentgyörgy

A korábbi és jövőbeni EKF-városokon és Veszprém
testvérvárosain kívül a magyarországi EUNIC klaszterrel és az országban működő külföldi intézetekkel is
aktív kapcsolatot ápolunk, csak úgy, mint a hazánkban
található külföldi nagykövetségekkel és konzulátusokkal is. Fontos számunkra az is, hogy lehetőség
szerint Veszprém és a régió településeinek vagy azok
szervezeteinek nemzetközi partnereit is bekapcsoljuk
programunkba, így szélesítve együttműködési hálózatunkat Európa-és világszinten egyaránt.

Galway

EKF városok
Veszprém testvérvárosai

Esch-sur-Alzette

Újvidék
Veszprém
Fiume

Nova Gorica
Eleusis
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VEB2023 régiós csatlakozás
A régió szereplőivel való minél hatékonyabb együttműködés érdekében
létrehoztuk régiós csatlakozási programunkat, amelynek célja, hogy a Bakony-Balaton régió települései saját projektekkel, eseményekkel tudjanak
részt venni a VEB2023 EKF programban – mindezt a Veszprém-Balaton
2023 Zrt. szakmai segítségével.
A csatlakozás a települések számára számos, sok
esetben vissza nem térő lehetőséget rejt magában. A
csatlakozó településeknek, és az általuk megvalósított
projekteknek folyamatos szakmai hátteret biztosítunk,
érintve a projektmenedzsment, a rendezvényszervezés, valamint a kiegészítő pályázati források bevonásának területeit.
A különböző pályázati konstrukciókhoz meghatározott
összegkeretek is tartoznak, amelyekhez a csatlakozó
régiós önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, vagy akár gazdasági szervezetek is elbírálás
után juthatnak hozzá és amelyekből a településeken
megvalósuló, VEB2023-hoz kapcsolódó programokat

finanszírozhatják. A régiós települések saját projektjeinek támogatásán felül a Zrt. saját szervezésben vagy
koprodukcióban is szervez programokat, melyeknek a
csatlakozó települések adnak helyet.
A programhoz jelenleg több mint nyolcvan település
csatlakozott és reményeink szerint ez a szám hónapról hónapra növekedni fog majd. A minél hatékonyabb
bevonás érdekében, 2021 májusában elindítottuk a
régiós roadshow-t, amelynek keretében a csatlakozott
vagy csatlakozni kívánó települések számára szakmai
előadásokat és tanácsadást tartunk a Bakony-Balaton
régióban kiválasztott helyszíneken.
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Fotó: Hölvényi Kristóf

VEB2023 x Pályázatok
A VEB2023 EKF program egyik fő célja, hogy a Veszprém-Balaton régió szereplői, szervezetei, intézményei
közös erővel fejlesszék és alakítsák a térséget, ehhez
pedig pályázati konstrukcióink nyújtanak segítséget.
Első pályázati támogatásunkat 2021 márciusában írtuk
ki: ez a konstrukció 2021. október 31-ig megvalósuló
kulturális-művészeti programokat támogat, úgy mint
kiállítás, fesztivál, koncert, művészeti vagy kulturális
témájú előadássorozat vagy akár felolvasóest, workshop, alkotótábor, helytörténetet feldolgozó program,
illetve kulturális örökségvédelmi esemény.
A tavasz folyamán kiírtuk még a Kultúrpont program
megvalósítására irányuló régiós pályázati lehetőségünket is, amelynek célja, hogy olyan dinamikus és

fejlődni képes mikroközösségi alkalmak jöhessenek
létre, amelyek a magasművészet, a helyi kézművesipar
és a civil szféra összekapcsolásán keresztül kínálnak
fenntartható alternatívát a tömegturizmussal szemben.
Elindítottuk továbbá a veszprémi utcakép fejlesztésére
irányuló programunkat is, amellyel a belváros üresen
álló üzlethelyiségeit kívánjuk élettel megtölteni.
Pályázati rendszerünk kategóriái folyamatosan bővülnek. 2023-ig folyamatosan jelennek meg kiírásaink,
többek között olyan témákban, mint a kreatív ipar és
a régiós értékek, vagy a sport és rekreáció, közösségi
kezdeményezések és a gasztronómia.
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A VEB2023 programja
A VEB2023 programcsomagjainak kialakításakor elsődleges szempont
volt, hogy olyan tématerületeket gyűjtsünk össze, amelyek között mindenki
megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet és amelyek segíthetnek abban,
hogy megmutathassuk régiónk kulturális sokszínűségét.
Főbb projektterületeink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zenei fesztiválok, koncertek, zenei oktatás
Filmes programok
Gasztronómia és bor
Irodalmi programok
Közösségfejlesztés és közösségépítés
Képzőművészeti és vizuális művészeti programok
Kultúrtáj programcsomag
Színház- és táncművészet
Urbanisztikai és dizájn projektek
Horizontális célkitűzéseink (látogatóbarát rendezvények, környezetileg fenntartható programok, gyerekbarát
megoldások)
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Programkonstrukciók:

01

03

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által előkészített és megvalósított programok

Pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek

•

A hazai jogszabályoknak megfelelően a Veszprém-Balaton 2023 programja keretében támogatás továbbadására
pályázati keretek között kerülhet sor. Az elkövetkező években, 2023-mal bezárólag többféle pályázati konstrukciót tervezünk elindítani:

Az EKF program egyes elemeinek előkészítéséért, koordinációjáért és lebonyolításáért teljes mértékig a Zrt.
felel. Ilyen projektek például a 2023-as EKF év nyitó- és zárórendezvényei, vagy számos, a nyertes pályázatban felvázolt programelem, mint például a kulturális intézményeket megcélzó kapacitásfejlesztési program,
önkéntes program, egyes művészeti programsorozatok.

02
Koprodukciós projektek
•
•

A VEB2023 Zrt. és – projektenként változó - partneri köre által szoros együttműködésben előkészített, koordinált és megvalósított programokat soroljuk ide.
A koprodukciós projektek megvalósulásában a VEB2023 Zrt. szakemberei a partnerek szaktudásával, helyismeretével, szervező erejével támogatva dolgoznak együtt a projekteken. A koprodukciós projektek kapcsán
célunk, hogy a lehető legmegfelelőbb együttműködő-kört alakítsuk ki, ennek érdekében folyamatosan egyeztetünk a lehetséges partnerekkel.

a)

Kisléptékű közösségi pályázatok:
Célunk, a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt Veszprémben és a régióban megvalósuló kisebb projektek támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy akár piaci szereplőket támogatunk, előreláthatólag kb. 300 ezer forintos összeghatárig.
A felvezető évek során e programok célja az EKF-ről való gondolkodás elindítása, a helyi közösség erősítése,
hiánypótló helyi programok támogatása, akár hagyományteremtő szándékkal.

b)

Nyílt pályázati konstrukciók:
Ezzel a pályázati konstrukcióval a célunk egyrészt a Veszprém-Balaton 2023 kulturális programjának színesítése úgy, hogy új helyi vagy régiós kezdeményezéseknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget és/vagy
nagyobb láthatóságot, de emellett az is, hogy a már meglévő rendezvények, kezdeményezések az EKF keretében minőségi szintet tudjanak lépni.
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Néhány, a 2021-es év első
felében megvalósuló projekt,
program
Közösségi tervezés a Jutasi úti lakótelepen
A közösségi alapú tervezés a VEB2023 program egyik
alapgondolata, célja, hogy az érintettek maguk fogalmazzák meg, hogy milyen jövőképet képzelnek el
közösségük számára és aktívan részt vegyenek környezetük alakításában. Ez az a koncepció, ami alapján
most a Jutasi úti lakótelep infrastrukturális fejlesztései
is megkezdődnek.
A közösségi tervezés segítségével létrejövő fejlesztés
célja, hogy már meglévő és újonnan beépülő elemekkel
egy olyan közösségi teret hozzon létre, ami számtalan

lehetőséget ad a városrész lakóinak a kapcsolódásra
és a kikapcsolódásra, ezáltal javítva életminőségüket
és a városhasználat minőségét is.
A fejlesztés keretében a lakótelepen egy hosszanti,
teljes városrész területét átfogó, önmagába záródó
futópálya és gyalogos útvonal kerül majd kialakításra,
a 3500 méteres gyűrű által közre fogott térben pedig
sporteszközök, játékok, padok és asztalok kapnak
majd helyet, ahol kicsik és nagyok egyaránt eltölthetik
szabadidejüket.
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Kultúrtáj | Kultúrpontok
A Kultúrpontok program célja olyan mikroregionális
művészeti és kreatív-ipari alkotóközösségek támogatása, amelyek képesek tevékenységükkel megszólítani,
aktivizálni és integrálni a helyi civil társadalom legszélesebb rétegeit, összekötni a kulturális értékteremtés
lokális és európai horizontjait. Terveink szerint a régió
kultúrpontjai egy aktív és együttműködő hálózatot
alkotnak, amely önálló arculattal és kiemelt kommunikációval bíró platformként a VEB2023 egyik saját
brandje is lesz.
Az alulról építkező, önszerveződő alkotóközösségek
egy sajátos, csak az adott helyre jellemző balatoni
identitás eddig ismeretlen dimenzióit nyitják meg és
teszik átélhetővé.

A művészet megtapasztalása a kultúrpontokon a részvétel, az együtt gondolkodás és a kooperáció társadalmi gyakorlatainak meghonosítására törekszik. Az
összművészeti jellegű eseménysorozatok, workshopok
és fórumok kapcsolódásokat, átjárókat és összefüggéseket kínálnak fel egymástól látszólag távoli szereplők,
helyi és nagyvárosi közegek, hagyományok és műfajok,
a nemzeti és az európai önmeghatározás koncentrikus
körei között.
A program legfontosabb feladata a már létező alkotóközösségek kezdeményezéseinek továbbfejlesztése,
valamint a törekvéseik nyomán létrejövő tágabb közösségi integráció gazdaságilag és ökológiailag is fenntartható modelljeinek kidolgozása.

Pajta Program
A Pajta Program legfontosabb célja a kistelepülések
helyi közösségei számára fontos és releváns kulturális
szolgáltatások elérésének segítése, a kulturális kínálat
bővítése. A projekt a helyi kulturális intézmények, civil
szervezetek kezdeményező, a kulturális kapacitásokat
érdemben fejleszteni képes törekvéseit támogatja.
Terveink szerint a program keretében olyan multifunkcionális közösségi terek működését szeretnénk
támogatni, amelyek a legkülönbözőbb kulturális
eseményeknek adhatnak otthont: egyaránt válhatnak

koncertek és kiállítások, klubok és táncházak, borkóstolók és közösségi ünnepek, oktatási képzések és
szabadidős tevékenységek színhelyévé – bármivé, ami
a programszervezők és a közönség számára fontos.
A turizmus zajától távol, az év 365 napján át ezek a
„pajták” a kulturális élet dinamizálásának helyi központjai lesznek, amik az ízlésformálás, az eleven hagyomány és az innováció otthonaiként a kortárs kultúra
értékeit a hely szellemével kötik össze, és közvetítik az
ott élők felé.
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Magyar Mozgókép Fesztivál
A Nemzeti Filmintézettel közösen újragondoltuk a
magyar film ünnepét, amit idén június 23. és 26.
között rendezünk meg Veszprémben, Balatonfüreden
és Balatonalmádiban. Célunk, hogy a legújabb hazai
alkotásokat és a már jól ismert klasszikusokat bemutassuk a nagyközönségnek és a magyar filmes-televíziós szakma számára találkozási pontot alakítsunk ki. A
Magyar Mozgókép Fesztiválon szabadtéri vetítésekkel,

a legújabb magyar filmek premierjével, nemzetközi
fesztiváldíjasokkal, sztárokkal, közönségtalálkozókkal,
gyermek- és ifjúsági programokkal, felújított klasszikusokkal, kiállításokkal, koncertekkel és gasztronómiai
programokkal várjuk a filmek és alkotóik iránt érdeklődőket. Az esemény záróakkordjaként június 26-án
átadásra kerülnek a Magyar Mozgókép Díjak is.

Balatoni Borok Versenye
Nemcsak az irodalom, a zene, a film vagy a képzőművészetet, hanem a gasztronómia és a borkultúra
is része annak a kulturális sokszínűségnek, amit a
VEB2023 program szeretne megmutatni a régióban
és az azon túl élőknek is. 2021-ben a Balatoni Szövetség a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa program támogatásával rendezi meg a régió

legnagyobb borversenyét, immáron 18. alkalommal.
A megmérettetésen a Balatoni borrégió mind a hat
borvidékének legjobb borai képviseltetik magukat,
széles fajtaválasztékkal. A borversenyen a legjobban
szerepelt tételek közül kiválasztásra kerül a VEB2023
EKF bora, illetve Veszprém város bora is.

Web / veszprembalaton2023.hu
Facebook / veszprembalaton2023
Instagram / veszprembalaton2023
Iroda / 8200 Veszprém, Óváros tér 26.

