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A „Smart Communities” Projekt – egy virtuális oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs hálózat a 

szlovák-magyar határ menti térségben, amely 2017 májusában kezdődött és 2019 április végéig 

folytatódik. A projekt fő célja a szellemi tulajdon erősítése a hátrányos helyzetű határ menti térségben 

Dél-Szlovákiában és Észak-Magyarországon az innovatív együttműködési struktúrák létrehozása és 

terjesztése a társadalmi és etnikai innováció gyakorlati megvalósításaként. A projekt valódi, valamint 

gyakorlati alternatívákat és motivációkat kínál a radikális innovációk végrehajtásához a helyi fejlesztés 

különböző területein - gazdasági, oktatási, közösségi, szakmai és környezeti szinten - a határmenti 

térség lakosságának marginalizált részéhez (Nitriansky, Banskobystrický, Košický region és Nográd 

megye). A koncepció azt feltételezi, hogy a régió az endogén fejlődésen és az intelligens közösségeken 

alapuló végrehajtási tevékenységeken keresztül elmozdulhat ebből a kedvezőtlen helyzetből. A projekt 

prioritásai közé tartoznak az oktatás és a kutatás, a fejlesztés és az innováció, amelyek középpontjában 

a fenntarthatóság és az információs és kommunikációs technológiák állnak. 

A projekt során építünk egy civil partnerségi hálózatot, oktatási és kutatási intézmények partnerségét 

erősítjük, belső szakmai programokat szervezünk, valamint képzéseket és mentori programokat 

valósítunk meg a célcsoportoknak (a határokon átnyúló régiók lakói a gyermekektől a nyugdíjasokig). 
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A projekt konzorcium 8 partnerből áll: 4 magyarországi intézmény (Interindustria Tudásközpont 

Alapítvány - Salgótarján, konzorciumvezető, Szent István Egyetem – Gödöllő, Magyar Tudományos 

Akadémia – Pécs, Közössége a Megújuló Vidékért Egyesület – Legénd) és 4 szlovák intézmény 

(eTalentum – Fil’akovo, Technical University of Košice, ASTRA - Association for Innovation and 

Development, Gymnazium - Fiľakovo). 

A projekt egyik fő tevékenysége a Motivációs és Karrier Napok szervezése. Célja terjeszteni az általános 

oktatási és munkahelyi alternatívákról szóló információkat, valamint különböző példákat és 

lehetőségeket mutatni valódi életpálya modellek bemutatásával. A 18 Motivációs és Karrier Napok 

sorozatának első állomását sikeresen megtartották Kassán (Szlovákia) a Lunik IX Közösségi Házban, 

ahol a közösséget olyan sikeres fiatalok segítségével inspirálták, akiknek sikerült kiemelkedő 

tudományos eredményeket elérni a nehéz életkörülmények ellenére. 

A második Motivációs és Karriernap következő helyszíne a Banskobystricky térségben található 

Gimnasium Filakovó. A 17-19 éves korú fiatal gimnazista hallgatókat szeretnék megközelíteni olyan két 

motiváló karrier modell (életrajz) bemutatásával, akik úgy döntöttek, hogy karrierjüket az egyetemen 

építik tovább; az oktatásban és a kutatásban. Elsőként a Kassai Műszaki Egyetem (Technical University 

of Kosice) munkatársa tart inspiráló előadást, Mgr. Ing. Tomas Malatinec PhD., aki 2 egyetemet végzett 

és sikeresen folytatja pályafutását, tudományos kutatása és tanítása terén, majd Ing. Zofia Sincakova, 

a Kassai Műszaki Egyetem hallgatója folytatja. 

 

Rendezvénnyel kapcsolatos további információ: 
 
Iveta Orbanova 
Head 
ASTRA - Zduženie pre inovácie a rozvoj  
Address: Letná 27, Košice, Slovakia 
Email: iveta.orbanova@gmail.com 
Web: www.astra-ngo.sk 

mailto:iveta.orbanova@gmail.com

