
 

 

Építkezés és lelki épülés 

konferencia 2014-2020-as támogatási időszak református egyházi fejlesztéseiről 

 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem konferenciát szervez a református egyház szervezetei, intézményei és közösségei 

fejlesztésekben érdekelt tagjai számára, országszerte, és a határokon túl. A rendezvény aktualitását adja, hogy jövőre 

indul az Európai Unió új, hét éves költségvetési időszaka (2014-2020), új támogatásokkal, pályázatokkal, amelyek 

közül az elsők 2014 elején fognak megjelenni. A konferencia lehetőséget ad a református egyházhoz kötődő 

pályázóknak a felkészülésre, a jövőbeli pályázók és a pályázatok kiíróinak találkozására, partnerkeresésre, 

tapasztalatcserére. A rendezvény szakmai partnere a Hétfa Kutatóintézet. 

 

Időpont: 2013. november 29. (péntek) 9:00-16:00 
Helyszín: Magyarországi Református Egyház zsinati ülésterme (Budapest, Abonyi utca 21.) 

9:00: Regisztráció 

9:45: Megnyitó és köszöntés (Dr. Balla Péter, rektor, Károli Gáspár Református Egyetem) 

10:00-12:00: Plenáris ülés (moderátor: Dr. Kovács Barnabás, stratégiai igazgató, Károli Gáspár Református Egyetem) 

 10:00: Magyar kormányzati elképzelések a 2014-2020-as fejlesztési időszakról (Csepreghy Nándor, helyettes 

államtitkár, Miniszterelnökség) 

 10:20: Emberi erőforrás-fejlesztési programok 2014-2020 (Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, miniszteri biztos, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

 10:40: Református fejlesztések 2014-2020 (Tarr Zoltán, zsinati tanácsos, Magyarországi Református Egyház) 

 11:00: Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai 

céljainak megvalósításában (Balás Gábor, igazgató, Hétfa Kutatóintézet) 

 11:20: Unió-kormányzat-pályázók: az együttműködés lehetőségei (Dr. Szabó Zsolt, egyetemi adjunktus, Károli 

Gáspár Református Egyetem) 

 11:30-12:00: Kérdések-válaszok  

 

12:00: Ebédszünet 

13:00-14:45: Szekcióülések (szakértő moderátorok vezetésével, az érintett pályázók és a kormányzati tervezők 

jelenlétével) 

 Befogadás, szociális ellátás, társadalmi felzárkóztatás, munkaerő-piaci (re)integráció 

 Oktatás, kultúra, ifjúság  

 Testi és lelki egészség 

 Települések közösségfejlesztése, vidékfejlesztés  

 Gazdaságfejlesztés: turizmus, energiahatékonyság 

 Regionalitás (testvérkapcsolatok Kárpát-medencei szinten a határon átnyúló fejlesztések kapcsán)  

 

14:45: Kávészünet 

15:00-16:00: Szekciók munkájának 10-10 perces bemutatása, kérdések-válaszok, zárszó 

Jelentkezni 2013. november 26-ig lehet a konferencia@kre.hu címen a név, képviselt szervezet, és választott délutáni 

szekció megjelölésével. A részvétel ingyenes, a résztvevők számára frissítőt és büféebédet biztosítunk. Az utazás és 

szállás önköltséges. Kérdéseivel forduljon a szakmai szervezőhöz, dr. Szabó Zsolthoz (szabo.zsolt@kre.hu). 
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