
 

 

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr! 

 

Amint minden bizonnyal már értesült róla, Veszprém városa a régióval együtt nyerte el a 2023-

as Európa Kulturális Fővárosa címet.  

A címet Veszprém kétfordulós, nyílt pályázaton nyerte el, olyan városokat maga mögé sorolva, 

mint Debrecen és Győr. Már a pályázat előkészítése során számos régiós egyeztetés történt, 
amelynek eredményeképpen, a nyertes programunk is számos, a balatoni és bakonyi régiót 

érintő célkitűzést, és az azok elérését szolgáló projektötletet tartalmazott. 

 

A pályázat finisében Veszprém életre hívta a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-t, amelyben számos, 

a régióban meghatározó civil és önkormányzati szereplő tulajdonrésszel bír és amely az 

Európa Kulturális Fővárosa programjának előkészítő, koordináló és megvalósító szervezete. A 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. munkáját a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány 

és a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. munkája segíti. Ez előbbi többek 

között a civil kezdeményezések, régiós együttműködések egyik letéteményese, utóbbi pedig az 

EKF-hez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések koordinációjáért felelős. 

 

Számos korábbi Európai Kulturális Főváros példáját megvizsgálva állítottuk fel azt a régiós 

együttműködési modellt, amely egyenlő eséllyel képes bevonni azt a tág térséget, amellyel 

programunkkal lefedni tervezünk. A Veszprém-Balaton 2023 céljait szolgáló programokat a 

Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén, valamint a kelet-bakonyi térség településein 

szeretnénk partnereinkkel közösen megvalósítani. 

 

Jelen levelünkkel azzal a meghívással fordulunk Önhöz, hogy településével csatlakozzon a 

Veszprém-Balaton 2023 céljaihoz és a következő években együtt dolgozzunk azon, hogy a 

régiónk az európai kulturális színtér szerves részévé váljon. 

 

A Veszprém-Balaton 2023 programjához való csatlakozás az alábbi modell 

szerint történik. 

Minden, a csatlakozás mellett döntő település részéről egyrészt egy formális döntést és egy 

szimbolikus anyagi hozzájárulást várunk az alábbiak szerint: 

- Járásközpontokon kívüli település vonatkozásában: 1 Euro/lakos/év anyagi hozzájárulás 

2021-2023 között, azaz 3 éven keresztül. 

 

 

 



 

 

A fenti hozzájárulás az EKF programban és a fejlesztési forrásokban való részvétel feltétele. 

 

A 3 éven keresztül történő folyamatos hozzájárulás többek között az alábbiakra jogosítja fel a 

településeket és az ott tevékenykedő szervezeteket: 

- a Veszprém-Balaton 2023 programját érintő hazai, nemzetközi marketing és 

kommunikációs kampányba történő bevonás 

- a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány 

által kiírt pályázatokon történő indulás 

- Kommunikációs és marketing együttműködés a már egyébként is megvalósuló kulturális 

események kapcsán 

- Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által megvalósított EKF programok, produkciók lehetséges 

helyszíneiként szolgálhatnak 

- EKF-program indukálta egyedi beruházási támogatások jogosultjai lehetnek 

 

Levelünk mellékleteként csatoltan küldünk egy elektronikus kiadványt, amely a Veszprém-

Balaton 2023 koncepcióját, céljait mutatja be egyes, előkészítés alatt álló programokkal együtt.  

 

2020. július 23-án dr. Navracsics Tibor kormánybiztos, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú 

Város polgármestere és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezetősége ezúton invitálja Önt egy 

személyes találkozóra délután 14:00 – 16:00 között a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi 

Térszínháztermébe (8200 Veszprém, Brusznyai u. 2.).  

A találkozón személyesen szeretnénk konzultálni az EKF régió járásközpontjainak lehetséges 

szerepvállalásáról a következő a 2023-ig tartó kulturális programsorozatban.  

 

Reméljük számíthatunk Önre a fenti személyes találkozón! Kérjük, az alábbi linkre kattintva 

jelezze számunkra a részvételi szándékát! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1m2J7MYu6EtNIwib-

jF1VZn7hpSqR0MYHXmQv_mQhSBY/edit?ts=5f06fa2 

 

Tisztelettel kérjük, tanulmányozzák a mellékelt kiadványt és a jelen levélben foglalt 

ajánlatunkat. További kiegészítő információkat talál honlapunkon, a 

www.veszprembalaton2023.hu oldalon.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1m2J7MYu6EtNIwib-jF1VZn7hpSqR0MYHXmQv_mQhSBY/edit?ts=5f06fa2
https://docs.google.com/forms/d/1m2J7MYu6EtNIwib-jF1VZn7hpSqR0MYHXmQv_mQhSBY/edit?ts=5f06fa2
http://www.veszprembalaton2023.hu/


 

 

Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, illetve esetlegesen nem tud részt 

venni a találkozón, viszont szeretne csatlakozni a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 

Fővárosa programjához, a regio@veszprembalaton2023.hu e-mail címen is állunk 

rendelkezésre. 

 

Tisztelettel, 

 

 

dr. Navracsics Tibor 

kormánybiztos 

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 

 

 

Porga Gyula 

Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere 

 

 

Markovits Alíz  

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója 
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