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A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 7,9 millió Ft támogatásban részesült a „Sokszínű 

közösségek” című helyi felhívás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02075 azonosítószámú, „A 

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak kiterjesztése közösségi 

együttműködéseken keresztül” című projektje keretében. 

A projekt legfontosabb célkitűzése az volt, hogy az Egyesület munkája során elért közösségek 

közti szinergiát megerősítse. A projekt céljaként szerepelt, összhangban a felhívással a helyi 

közösségek részvételével feloldani a társadalmi betagozódás miatt elszeparált csoportok 

kapcsolódásában rejlő lehetőségeket. A tevékenységek révén nemcsak az egyesületi, hanem 

városi szinten is integrált és programalapú fejlesztéseket kívántuk megvalósítani.  

A projekt keretében sikeresen megvalósításra kerültek az alábbi rendezvények online és offline 

formában, amelyek során összesen közel 570 fő résztvevő került bevonásra.  

A SZE E-sport kupa online térben megrendezett bajnokság 2021 egyik kiemelkedő eseménye 

volt 2021.04.29 - 05.07. között a győri és Győr környéki fiatalok, valamint a város iránt 

elkötelezett egyetemisták számára. Az online térben rendezett bajnokság több különböző 

játékban is lehetőség biztosított a résztvevőknek, mit például a League of Legends, FIFA 21, 

Counter-Strike: Global Offensive vagy hazai versenyekben még gyengélkedő Call of Duty 

Warzone. Minden játékban több csapat/egyéni versenyző indult, aminek köszönhetően 

megfelelő bázis alakult ki az online közvetítések célközönségének aktiválásához, figyelmük 

fenntartásához és az e-sport iránt érdeklődő fiatalok megragadásához.  

A projekt másik két rendezvénye 2021.12.02-án került megrendezésre. A Széchenyi Egyetem 

Sportági bemutató során a résztvevőknek lehetőségük nyílt kipróbálni a Győr Sharks 

csapatának irányításával az amerikai futball egyes részeit, illetve a relaxációs szekcióban 

megismerkedhettek a jóga pozitív fizikai és szellemi hatásaival.  A Korosztályokat egyesítő 

átfogó pilot rendezvény sikeres volt a győri ifjúság és az egyetemi hallgatók körében. A 

Széchenyi István Egyetemen rendezett eseményen az érdeklődők kipróbálhattak számos 

virtuális játékos, mint a FIFA 21, autószimulátor és az Apex Legends. A programot színesítette 

és egyben nagy sikert aratott a Művészeti Kar élőzenei bemutatója, akik a fiatalok által 

legkedveltebb mozifilmek ikonikus dallamaival nyitották meg a rendezvényt. 

A projekt 12 hónap alatt valósult meg, a projekt időszaka: 2021.04.01. – 2022.03.31. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A projekt 100%-os támogatottságú, a 

megvalósításhoz igényelt összeg 7 937 098,-Ft volt. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap, valamint 

Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg. 


