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A pécsi székhelyű, országos hírportál-hálózatot működtető Lexum-Invest Kft.
nemrégiben pályázatot nyert, melynek célja, hogy tájékoztasson az Európai Unió
kohéziós politikájával kapcsolatos hírekről és bemutassa az uniós támogatással
megvalósult fejlesztéseket.

  

  

A több mint tíz éves saját fejlesztésű online napilap „Az Európai Unió kohéziós politikájával
kapcsolatos tájékoztatási intézkedések támogatása” címen kezdte meg a pályázat
megvalósítását az elmúlt időszakban. Célcsoportja a szélesebb olvasóközönség, a civil és
vállalkozói partnerek, melyekkel őszinte és nyílt diskurzust valósít majd meg az európai uniós
fejlesztési forrásokról és magáról az Európai Unióról.

  

Bár az Európai Unió támogatottsága Magyarországon még mindig magas, sokan érezhetik úgy,
hogy mára inkább semlegessé és megosztottá vált, ezért a megvalósítás során a csatlakozás
óta beteljesült fejlesztésekről és hírekről fog beszámolni a hírportál-hálózat, valamint minden
megyében konferenciát, fórumot, kerekasztal-beszélgetést fog szervezni, hogy az Európai Unió
kohéziós politikájának a megértésére ösztönözze az embereket.
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– Talán nem vagyok egyedül, aki az elmúlt években azt tapasztalta, hogy Európa és az unió
megítélése meglehetősen vegyes lett, miközben az Euróbarométer kutatásai szerint is a 27
uniós tagállam közül Magyarországon tartósan magas azoknak az aránya, akik országunkat
Európához tartozónak vallják. Projektünkkel ezt a kettősséget szeretnénk megvizsgálni,
érthetőbbé tenni. Ezzel együtt nem kívánunk belemenni semmilyen politikai diskurzusba – fejtet
te ki Zámbori Bíró Tamás, a projekt szakmai vezetője.

  

– A program során, várhatóan ősszel 19 megyeszékhelyen Európai Unióval kapcsolatos
konferenciát, fórumot fog szervezni a projekt gazda Lexum-Invest Kft. Ezenkívül a
Napilapcsoport oldalain egyre több Európai Unióval, uniós fejlesztésekkel kapcsolatos cikkek
fognak megjelenni, valamint uniós szakértőkkel megvalósított podcast beszélgetések is
elérhetőek lesznek. Mindehhez fontosnak tartjuk, hogy minél több regionális szinten elérhető
civil- és forprofit partner csatlakozzon a programhoz – tette hozzá Zámbori Bíró Tamás.
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