
Brüsszeli program - Szentesen is tesztelik a 
szoftvert 

Szentes - Mindössze 3 magyar város kapott lehetıséget egy új, a fejlesztések 
hatékonyságát vizsgáló szoftver kipróbálására. Szentes véleményére is kíváncsiak 
Brüsszelben. 

66 európai, ezen belül 3 magyar város tesztelheti azt 
a szoftvert, amely a beruházások hatását, a 
fenntartható településfejlesztést szolgálja. 
 
– A webes felület egy-egy pályázat kapcsán 
gazdasági, szociális, környezeti kérdésekre ad 
választ, és kiderül belıle, milyen hatása lehet a 
jövıre nézve – magyarázta Szántai Szilvia, az 
önkormányzat pályázati koordinátora. – Nyíregyháza 
és Szolnok mellett Szentes kapott arra lehetıséget, 
hogy március elején egy-egy szakértı Brüsszelbe 
utazzon, és ott bıvebb információkat kapjon a 
szoftver mőködésérıl. Szinte minden projektre kitölthetı, de természetesen vannak 
olyan elemei, amelyek a jellegüknél fogva nem értelmezhetık minden esetben.  
 
A program egy 100 kérdésbıl álló kérdıív. A hatékonyságot abból a szemszögbıl is 
vizsgálja, hogy a megvalósult pályázat milyen hatással lesz a bölcsıdés korúakra, 
vagy hogyan változik tıle a város megtartó ereje. 
 
– Egy pályázat benyújtása elıtt a kérdıív önkontrollként is használható nemcsak egy 
település, hanem akár egy régió esetében is. Egy önkormányzat válaszokat kaphat 
arra: a terv valóban illik-e a stratégiájába – folytatta Szántai Szilvia. – Ez még 
egyelıre a tesztelés fázisa. Brüsszelben nyárig várják az észrevételeinket, 
szeptemberben értékelik az eredményeket. Minden városnak 2–3 projektet kell 
megvizsgálnia. A tervek szerint körülbelül két év múlva kötelezı lesz a használata az 
Unió országaiban.  
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