AZ ARRABONA EGTC INTEGRÁLT TERÜLETI STRATÉGIÁJA / KOHÉZIÓVIZSGÁLAT (2. munkaváltozat)
Melléklet
A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Arrabona EGTC területén megvalósult projektek
Projekt címe

Projektleírás

Magyar partner

Szlovákiai partner

Prioritás

Vállalkozói inkubáció
határok nélkül

A program célja mentesíteni az induló
vállalkozásokat a magas bérleti díjak alól,
vállalkozásfejlesztési tanácsadás indítása,
virtuális inkubátorház elindítása, határ menti
vállalkozások közötti kooperáció kibővítése.

Mesto Veľký Meder
(Nagymegyer Város
Önkormányzata)

1.1 Határon átnyúló
üzleti együttműködés
támogatása

Funkcionális élelmiszerek
regionális forrásból

A projekt alapvető célja, hogy tudományos
alapot, objektív kritériumrendszert és optimális
technológiai jellemzőket biztosítson innovatív
élelmiszer termelési stratégiák fejlesztéshez,
annak érdekében, hogy lehetővé váljon
bizonyos szintű regionális önellátás. Ez egyrészt
hozzáadott értéket biztosít a termelőknek,
másrészt hozzájárul a térség lakosainak
jólétének növeléséhez. A célok eléréséhez a
kiválasztott növényekre és gabonafélékre,
valamint az azokhoz kapcsolódó feldolgozó
eljárásokra vonatkozó kutatásokat végeznek.

Kapuvár Város
Önkormányzata (LP),
Győr-Moson-Sopron
megyei Kereskedelmi és
Iparkamara FertőRábaköz Régiója
Nyugat-Magyarországi
Egyetem (NyME)
Mezőgazdaság- és
Élelmiszer-tudományi
Kara Mosonmagyaróvár

Výskumný ústav
potravinársky v
Bratislave (LP)

1.2 K+F és innováció
együttműködések
támogatása

Közösen Pozsony mellett

A régió idegenforgalmi potenciálját a korábbi
elemzések feltárták és hazai, illetve EU
forrásokból már kapacitások is létesültek.
Napjainkban az idegenforgalmi fejlesztés
körében az önkormányzatok és nonprofit
szervezetek részéről további beruházások
előkészítésén kívül marketingtámogatás is
szükséges. A projekt többnyire az utóbbi
szükségletet igyekszik kielégíteni study tour-ok
és bemutatók szervezésével.

Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata

Mesto Šamorín
(Somorja Város
Önkormányzata) (LP)

1.3 Közös turisztikai
projektek elősegítése
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Projekt címe

Projektleírás

Magyar partner

Szlovákiai partner

Prioritás

Marketingeszközök
létrehozása az AlsóCsallóköz és a Hanság
termálturizmusához

A projekt legfőbb célja Szlovákia és
Magyarország határ mellett fekvő régióban a
turizmus fejlesztése többnyelvű információs és
népszerűsítő kiadványok megjelentetésével a
két partnervárosban. Az elnyert ERFA
támogatást a partnerek többek között
különböző idegenforgalmi bemutatókra,
turisztikai kiállításokra költhetik, ahol a
termálturizmusra fókuszálva közösen
mutatkozna be a magyarországi Kapuvár és a
Nagymegyer. A budapesti, pozsonyi és győri
idegenforgalmi vásárokon közösen lépnek majd
fel, továbbá közös internetes honlap is készül,
ahol szlovákul és magyarul is információkat
lehet szerezni a projekttel kapcsolatban.
A projekt egyik eleme egy súlyos közlekedési
buszbalesetből adódó összetett életmentési,
műszaki-mentési, valamint vegyi kárelhárítási
feladatok, továbbá sérültekkel és áldozatokkal
való tevékenységek gyakoroltatását foglalja
magában „Katasztrófavédelmi szimuláció"
keretében. Emellett a projekt eredményeként
elkészült egy Tanulmány, mely bemutatja azon
jogi, pénzügyi és szakmai feltételrendszert,
amely ma jellemzi a két ország egészségügyi
ellátását, valamint egy egészségterv, melynek
hosszú távú célja a Hármas Duna Vidék
Eurorégió lakossága egészségi állapotának
javulását biztosító feltételrendszer kialakítása,
közös preventív és operatív programok
kidolgozása, megvalósítása a régió
lakosságának morbiditási és mortalitási
mutatóinak javítása érdekében. A projekt
keretében két darab mentőautó, valamint egy
inkubátor beszerzése vált lehetővé, illetve egy
konferencia és egy két napos képzés került
megrendezésre.

Kapuvár Város
Önkormányzata (LP),
Győr-Moson-Sopron
megyei Kereskedelmi és
Iparkamara FertőRábaköz Régiója

Mesto Veľký Meder
(Nagymegyer Város
Önkormányzata)

1.3 Közös turisztikai
projektek elősegítése

104 000,00 €

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház (LP) Győr

Nemocnica s
poliklinikou Dunajská
Streda
a.s.(Dunaszerdahelyi

1.4 Egészségügy és
kockázat-megelőzés

402 780,00 €

´Hármas Duna-vidék´
sürgősségi ellátás
fejlesztése
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Interregionális Civil
Projektfejlesztési
Hálózatbővítés

A projekt célja a határ két oldalán működő nonprofit szervezetek projekttervezési és –
végrehajtási kapacitásának növelése. Globális
cél a különféle non-profit intézmények
határozottabb részvétele a határtérség
integrált fejlődésének előmozdításában. A
partnerek szeretnék, ha a program célterületén
levő non-profit szervezetek együttműködnének
részben a korábbi projekt eredményeképp már
elérhető eszközök használatával, részben pedig
a továbbfejlesztett oktatási csomag megfelelő
elememének alkalmazásával, kompetenciájuk
növelése, a rendelkezésükre álló humán
erőforrás fejlesztése érdekében.

Kisalföld
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (LP) - Győr

Regionálne poradenské
a informačné centrum
Dunajská Streda Dunajská Streda

1.5 Partnerségi,
program- és projekt
menedzsment
kapacitások fejlesztése

267 716,00 €

Interregionális Civil
Projektfejlesztési Hálózat

A projektpartnerek a hatékony, megfelelő
szakértelemmel rendelkező, naprakész nonprofit működés megteremtése érdekében
díjmentes projektmenedzsment, pályázatírás,
számítástechnika képzést szerveztek.
A JobComplex projekt, Magyarország és
Szlovákia határ menti együttműködésén
alapuló munkaerő-piaci kezdeményezés,
amelynek fő célkitűzése a munkavállalás
akadályainak elhárítása és a szakmai
képesítések átláthatóvá tétele, ezáltal pedig az
információáramlás javítása. A projekt egyik fő
eleme: a Job Point tanácsadó és közvetítő iroda
hálózat létrehozása volt, de létrehozták a
Jobguide online platformot is, mely többek
között a szakmaképekről, szakképzésekről, a
két ország oktatási rendszerének
sajátosságairól biztosít információt.

Kisalföldi
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (LP) - Győr

Regionálne poradenské
a informačné centrum
Dunajská Streda Dunajská Streda

1.5 Partnerségi,
program- és projekt
menedzsment
kapacitások fejlesztése

159 577,00 €

Sopron Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és
Iparkamara (LP)

Dunajskostredská
regionálna rozvojová
agentúra
(Dunaszerdahelyi
Régiófejlesztési
Ügynökség) - Dunajská
Streda

1.6 Humán erőforrások
közös használata és
fejlesztése

334 999,00 €

JobComplex
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Közös munkaerőpiaci
információs rendszer

A projekt célja, hogy Magyarországon és
Szlovákiában a támogatási program jogosult
célterületén, a határ mindkét oldalán
szolgáltató, munkaerő-piaci monitoring és
információs rendszert hozzon létre. A fejlesztett
szolgáltatás munkakeresők álláskeresését,
álláshoz jutását hivatott segíteni, illetve
munkaadók számára teszi lehetővé a megfelelő
munkaerő hatékony kiválasztását. Mindenki
számára naprakész információt szolgáltat a
határ két oldalán működő munkaerőpiacról és
az azzal kapcsolatos jogi szabályozásról. A
projekt eredményeképpen jött létre a
www.huskjobportal.eu.

Kisalföldi
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány - Győr

Centrum pokročilých
technológií Bratislava
n.o. (LP)

1.6 Humán erőforrások
közös használata és
fejlesztése

101 199,00 €

Bolyai János Általános
Iskola, Informatikai és
Közgazdasági
Szakközépiskola (LP) Mosonmagyaróvár
Dunakiliti Község
Önkormányzata

Stredná Priemyselná
Škola Komárno Ipari
Szakközépiskola
Komárom)

1.6 Humán erőforrások
közös használata és
fejlesztése

149 646,00 €

Fórum centrum pre
regionálny rozvoj
(Fórum Régiófejlesztési
Központ) (LP) - Šamorín

1.7 Kisprojekt alap Emberek közötti
kapcsolatépítés

78 555,00 €

Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár - Győr

Fórum inštitút pre
výskum menšín (Fórum
Kisebbségkutató
Intézet) (LP) - Šamorín

1.7 Kisprojekt alap Emberek közötti
kapcsolatépítés

17 312,00 €

Számítógépes grafikus
oktatás

Dunamenti faluszigetek

A projekt célja az egykori dunamenti faluk és
faluszigetek összetartozásának erősítése a fiatal
generáció tagjai közötti kapcsolatok elmélyítése
révén, valamint a helyi hagyományoknak a
fenntartható falusi idegenforgalomban való
felhasználási módjainak közös keresése.

Könyvtárak közötti
együttműködés

A projekt célja olyan határ menti kulturális
együttműködés kialakítása, amely hosszú távon
biztosítja a két ország kulturális
szakembereinek, különösen a könyvtárosok
szakmai együttműködésének feltételeit. A
program lehetőséget teremt egymás
kultúrájának jobb megismerésére, a kultúrkincs
szétsugárzására.
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Közösen egy csónakban

A projekt célja közös rendezvények szervezése
a két város polgárai (2 napos vízitúrák a Mosoni
Dunán és a Kis Dunán), valamint fiatalság
számára (1 hetes vízi táborok a két városban). A
projekt a két nép békés egymás mellett élési
igényének hangsúlyozása céljából megbékélési
vízitúrát szervez Pozsony-Budapest között.

Mosonmagyaróvár
Vízisport Egyesület Mosonmagyaróvár

Kajak canoe klub
Šamorín (LP) - Šamorín

1.7 Kisprojekt alap Emberek közötti
kapcsolatépítés

95 985,00 €

Az árterületek
rehabilitációja a Duna
Szap-Szob közötti
szakaszán az
árvízvédelem
megerősítése és a folyó
ökológiai értékeinek
növelése érdekében

A Szap és Szob közötti folyószakasz
árvízvédelmének javítását célzó kutatáshoz
elsőként geodéziai felméréseket végeztek; a
korábbi felmérésekből és projektekből
származó adatok és a frissfelmérések
eredményeinek feldolgozásából egy közös, a
magyar és a szlovák területeket egységesen
tartalmazó geodéziai adatbázis és digitális
alaptérkép készül.
A projekt célja a vízrajzi távmérő rendszerek
bővítése, hatékonyabbá és magasabb műszaki
színvonalúvá tétele a Duna határ menti
régiójában, valamint a vízrajzi adatokhoz való
gyors hozzáférés biztosítása a nyilvánosság és a
szakmai felhasználók (előrejelzők, védekezést
irányítók, hajózási szervezetek, stb.) számára az
interneten keresztül.

Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság (LP) - Győr

Slovenský
Vodohospodársky
Podnik,Výskumný ústav
vodného hospodárstva

2.1 Határon átnyúló
környezetvédelem

399 998,95 €

Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság - Győr

Slovenský
Vodohospodársky
Podnik (LP)

2.1 Határon átnyúló
környezetvédelem

557 388,00 €

A projekt célja a határ mentén olyan
együttműködés kialakítása a fabrikett gyártó
eszközök/gépek beszerzésével és
beüzemelésével, mely a természetben
megtermelhető erőforrásokat hasznosítja
annak érdekében, hogy a szociálisan rászorulók
helyzetén javítani tudjanak a projektben
résztvevő partnerek. A versenyképesség
növelésével az információáramlás is felgyorsul,
így a határ menti kapcsolat még jobban
erősödik.

Mosonmagyaróvár
Önkormányzata (LP)

Mesto Nové Zámky
(Érsekújvár Város
Önkormányzata)

2.1 Határon átnyúló
környezetvédelem

753 015,00 €

Szlovák-magyar vízrajzi
információs rendszer a
Dunán és mellékfolyóin
(TELEDAN)

Közösen a természetért
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GREEN FUTURE felhasználhatósági
tanulmány a megújuló
energiaforrások eszközés technológia
felhasználásáról
középületek
energiaszükségleteinek
biztosítására

A projekt koncepcionális célkitűzése
tanulmányok kidolgozása, melyek a megújuló
energiaforrások középületeken való
alkalmazását célzó beruházások megvalósítását
segítik elő. Felismerve az érintett kérdés
környezetvédelemi hozadékát, a projekt nem
egyetlen szubjektum számára kínál megoldást,
hanem regionális szintű beruházások
koncepcióját adja. A projekt kimeneteit
összehasonlító tanulmányok képezik - a
rendelkezésre álló technológiák, az
energiaforrás, teljesítmény és a beruházás
költségei szempontjából - az épületek egyes
típusai szerint (az objektum materiális
összetétele, nagysága, fűtésre és melegvíz
előállítására vonatkozó éves
energiaszükséglete) az érintett régióban.
A projektcélja a természeti értékek és
környezeti elemek védelme, a
környezetszennyezés megelőzése és
csökkentése, a lakosság környezeti
tudatformálása, a táj esztétikusabb
megjelenésének biztosítása. A szemlélet
formálás egy kiadvány megjelentetése,
valamint egy konferencia és diáktábor
megvalósítása segítségével történik.

Kisalföldi
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány - Győr

Regionálna rozvojová
agentúra Južný región

2.1 Határon átnyúló
környezetvédelem

111 617,00 €

Szigetközi
Természetvédelmi
Egyesület (LP) Mosonmagyaróvár

Mesto Šamorín
(Somorja Város
Önkormányzata) Šamorín

2.2 Természetvédelmi
együttműködés

488 044,00 €

Szigetek-közösen:
hulladékmentesen
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Összehangolt határon
átnyúló természetvédelmi
tevékenységek a magyarszlovák Duna-szakasz
mentén

A projekt célja a természeti értékek
védelmének fejlesztése a Szigetközben és a
Csallóközben. A projekt a Szigetköz és a
Csallóköz határ menti természetvédelmi
területein a látogatókat kiszolgáló eszközpark
fejlesztésére irányul oly módon, hogy az minél
jobban lehetővé tegye a természeti értékek
bemutatását, de ne károsítsa a védett területek
élővilágát. A projekt részeként a partnerek két
szolárhajó és két öko-mobil flotta beszerzését
vállalták, amelyek segítségével lehetőség nyílik
a Szigetköz és a Mosoni-Duna vizes
élőhelyeinek, és természeti értékeinek
bemutatására.
A projekt célja az Ereč /Erecs/ patakmeder
funkciójának helyreállítása, a zöldövezetében a
növény- és állatvilág megóvása; a falu
belterületén természeti kikapcsolódási
lehetőség biztosítása, a felnövő generáció
bevonása a környezetszennyezés mértékének
megfigyelésére, illetve a környezetkárosodás
globális jellegének bemutatása.

Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság (LP)

Štátna ochrana prírody
Slovenskej Republiky
(Szlovák Állami
Természetvédelem),
Regionálna rozvojová
agentúra Šamorín
(Somorjai
Régiófejlesztési
Ügynökség) - Šamorín

2.2 Természetvédelmi
együttműködés

563 936,00 €

Jánossomorja Város
Önkormányzata

Obec Veľké Úľany (LP)
(Nagyfödémes Község)

2.2 Természetvédelmi
együttműködés

311 715,00 €

A projekt célja, hogy megteremtődjön a
lehetősége a menetrend szerinti NagymegyerGyőr-Nagymegyer buszjárat beindításának. A
partnerek feladata az ehhez szükséges 2 db
autóbusz beszerzése, megfelelő útvonal és
menetrend kialakítása, valamint az új buszjárat
népszerűsítése.
Az együttműködés célja a megyei határátkelők
sűrűségének növelése, a Szigetköz és a
Csallóköz összekapcsolása. A projekt keretében
elkészült a gyalogos és kerékpáros hídra
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány.

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Mesto Veľký Meder (LP)
(Nagymegyer Város
Önkormányzata)

2.3 Kisléptékű
közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése, utak,
kerékpárutak, közösségi
közlekedés fejlesztése

440 487,00 €

Dunakiliti Község
Önkormányzata

Vodohospodárska
výstavba,štátny podnik
- žiadateľ o nenávratný
finančný príspevok (LP)

2.4 Folyókon való jobb
határátkelési
lehetőségek elősegítése

1 000 000,00 €

Környezetvédelem

Nagymegyer-Győr
menetrendszerű retúr
buszjárat kialakítása az
idegenforgalom és a
foglalkoztatottság
támogatása céljából
Gyalogos- és kerékpáros
híd Doborgaz - Dunakiliti
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Támogatás összege

AZ ARRABONA EGTC INTEGRÁLT TERÜLETI STRATÉGIÁJA / KOHÉZIÓVIZSGÁLAT (2. munkaváltozat)
Melléklet
Projekt címe

Projektleírás

Magyar partner

Szlovákiai partner

Prioritás

Fiatalok a határrégió
népszerűsítésért

A partnerek egy filmes versenyt hirdetett
amatőr filmes csapatoknak, legfeljebb 3 fős
csapatok részére, akik 1-5 perces rövid filmeket
készítettek, szabad stílusban (Szigetköz és
Csallóköz) természeti, építészeti, művészeti és
turisztikai értékeiről, a hétköznapi élet
jelenségeiről. A beérkezett filmek segítenek
bemutatni és népszerűsíteni a határ menti
települések értékeit és attrakcióit a két
országban. A filmeket szakértőből álló zsűri
bírálta el, és a legjobb műveket készítő
csapatok egy közös megrendezésű nyári tábor
keretén belül szakmai találkozón és
továbbképzésen vehettek részt, ahol
előadásokat hallhattak meg a szakma
újdonságaival kapcsolatban.

Halászi Község
Önkormányzata (LP)

Obec Tomášov (Fél
Község Önkormányzata)

2.5
Információtechnológiai
fejlesztések

206.

Támogatás összege
100 181,00 €

AZ ARRABONA EGTC INTEGRÁLT TERÜLETI STRATÉGIÁJA / KOHÉZIÓVIZSGÁLAT (2. munkaváltozat)
Melléklet
A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Arrabona EGTC területén megvalósult,
önkormányzati részvételű projektek
Projekt címe

Projektleírás

Magyar partner

Szlovákiai partner

Prioritás

Vállalkozói inkubáció
határok nélkül

A program cálja mentesíteni az induló
vállalkozásokat a magas bérleti díjak alól,
vállalkozásfejlesztési tanácsadás indítása,
virtuális inkubátorház elindítása, határmenti
vállalkozások közötti kooperáció kibővítése.

Mesto Veľký Meder
(Nagymegyer Város
Önkormányzata)

1.1 Határon átnyúló
üzleti együttműködés
támogatása

433 400,00 €

Közösen Pozsony mellett

A régió idegenforgalmi potenciálját a korábbi
elemzések feltárták és hazai, illetve EU
forrásokból már kapacitások is létesültek.
Napjainkban az idegenforgalmi fejlesztés
körében az önkormányzatok és nonprofit
szervezetek részéről további beruházások
előkészítésén kívül marketingtámogatás is
szükséges. A projekt többnyire az utóbbi
szükségletet igyekszik kielégíteni study tour-ok
és bemutatók szervezésével.

Kapuvár Város
Önkormányzata (LP),
Győr-Moson-Sopron
megyei Kereskedelmi és
Iparkamara FertőRábaköz Régiója
Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata

Mesto Šamorín
(Somorja Város
Önkormányzata) (LP)

1.3 Közös turisztikai
projektek elősegítése

91 291,00 €

Marketingeszközök
létrehozása az AlsóCsallóköz és a Hanság
termálturizmusához

A projekt legfőbb célja Szlovákia és
Magyarország határ mellett fekvő régióban a
turizmus fejlesztése többnyelvű információs és
népszerűsítő kiadványok megjelentetésével a
két partnervárosban. Az elnyert ERFA
támogatást a partnerek többek között
különböző idegenforgalmi bemutatókra,
turisztikai kiállításokra költhetik, ahol a
termálturizmusra fókuszálva közösen
mutatkozna be a magyarországi Kapuvár és a
Nagymegyer. A budapesti, pozsonyi és győri
idegenforgalmi vásárokon közösen lépnek majd
fel, továbbá közös internetes honlap is készül,
ahol szlovákul és magyarul is információkat
lehet szerezni a projekttel kapcsolatban.

Kapuvár Város
Önkormányzata (LP),
Győr-Moson-Sopron
megyei Kereskedelmi és
Iparkamara FertőRábaköz Régiója

Mesto Veľký Meder
(Nagymegyer Város
Önkormányzata)

1.3 Közös turisztikai
projektek elősegítése

104 000,00 €
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Támogatás összege

AZ ARRABONA EGTC INTEGRÁLT TERÜLETI STRATÉGIÁJA / KOHÉZIÓVIZSGÁLAT (2. munkaváltozat)
Melléklet
Projekt címe

Projektleírás

Magyar partner

Szlovákiai partner

Prioritás

Dunamenti faluszigetek

A projekt célja az egykori dunamenti faluk és
faluszigetek összetartozásának erősítése a fiatal
generáció tagjai közötti kapcsolatok elmélyítése
révén, valamint a helyi hagyományoknak a
fenntartható falusi idegenforgalomban való
felhasználási módjainak közös keresése.

Dunakiliti Község
Önkormányzata

Fórum centrum pre
regionálny rozvoj
(Fórum Régiófejlesztési
Központ) (LP) - Šamorín

1.7 Kisprojekt alap Emberek közötti
kapcsolatépítés

78 555,00 €

Közösen a természetért

A projekt célja a határ mentén olyan
együttműködés kialakítása a fabrikett gyártó
eszközök/gépek beszerzésével és
beüzemelésével, mely a természetben
megtermelhető erőforrásokat hasznosítja
annak érdekében, hogy a szociálisan rászorulók
helyzetén javítani tudjanak a projektben
résztvevő partnerek. A versenyképesség
növelésével az információáramlás is felgyorsul,
így a határ menti kapcsolat még jobban
erősödik.
A projektcélja a természeti értékek és
környezeti elemek védelme, a
környezetszennyezés megelőzése és
csökkentése, a lakosság környezeti
tudatformálása, a táj esztétikusabb
megjelenésének biztosítása. A személlet
formálás egy kiadvány megjelentetése,
valamint egy konferencia és diáktábor
megvalósítása segítségével történik.
A projekt célja az Ereč /Erecs/ patakmeder
funkciójának helyreállítása, a zöldövezetében a
növény- és állatvilág megóvása; a falu
belterületén természeti kikapcsolódási
lehetőség biztosítása, a felnövő generáció
bevonása a környezetszennyezés mértékének
megfigyelésére, illetve a környezetkárosodás
globális jellegének bemutatása.

Mosonmagyaróvár
Önkormányzata (LP)

Mesto Nové Zámky
(Érsekújvár Város
Önkormányzata)

2.1 Határon átnyúló
környezetvédelem

753 015,00 €

Szigetközi
Természetvédelmi
Egyesület (LP) Mosonmagyaróvár

Mesto Šamorín
(Somorja Város
Önkormányzata) Šamorín

2.2 Természetvédelmi
együttműködés

488 044,00 €

Jánossomorja Város
Önkormányzata

Obec Veľké Úľany (LP)
(Nagyfödémes Község)

2.2 Természetvédelmi
együttműködés

311 715,00 €

Szigetek-közösen:
hulladékmentesen

Környezetvédelem
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AZ ARRABONA EGTC INTEGRÁLT TERÜLETI STRATÉGIÁJA / KOHÉZIÓVIZSGÁLAT (2. munkaváltozat)
Melléklet
Projekt címe

Projektleírás

Magyar partner

Szlovákiai partner

Prioritás

Nagymegyer-Győr
menetrendszerű retúr
buszjárat kialakítása az
idegenforgalom és a
foglalkoztatottság
támogatása céljából

A projekt célja, hogy megteremtődjön a
lehetősége a menetrend szerinti NagymegyerGyőr-Nagymegyer buszjárat beindításának. A
partnerek feladata az ehhez szükséges 2 db
autóbusz beszerzése, megfelelő útvonal és
menetrend kialakítása, valamint az új buszjárat
népszerűsítése.
Az együttműködés célja a megyei határátkelők
sűrűségének növelése, a Szigetköz és a
Csallóköz összekapcsolása. A projekt keretében
elkészült a gyalogos és kerékpáros hídra
vonatkozó megvílósíthatósági tanulmány.

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Mesto Veľký Meder (LP)
(Nagymegyer Város
Önkormányzata)

2.3 Kisléptékű
közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése, utak,
kerékpárutak, közösségi
közlekedés fejlesztése

440 487,00 €

Dunakiliti Község
Önkormányzata

Vodohospodárska
výstavba,štátny podnik
- žiadateľ o nenávratný
finančný príspevok (LP)

2.4 Folyókon való jobb
határátkelési
lehetőségek elősegítése

1 000 000,00 €

A partnerek egy filmes versenyt hirdetett
amatőr filmes csapatoknak, legfeljebb 3 fős
csapatok részére, akik 1-5 perces rövid filmeket
készítettek, szabad stílusban (Szigetköz és
Csallóköz) természeti, építészeti, művészeti és
turisztikai értékeiről, a hétköznapi élet
jelenségeiről. A beérkezett filmek segítenek
bemutatni és népszerűsíteni a határmenti
települések értékeit és attrakcióit a két
országban. A filmeket szakértőből álló zsűri
bírálta el, és a legjobb műveket készítő
csapatok egy közös megrendezésű nyári tábor
keretén belül szakmai találkozón és
továbbképzésen vehettek részt, ahol
előadásokat hallhattak meg a szakma
újdonságaival kapcsolatban.

Halászi Község
Önkormányzata (LP)

Obec Tomášov (Fél
Község Önkormányzata)

2.5
Információtechnológiai
fejlesztések

Gyalogos- és kerékpáros
híd Doborgaz - Dunakiliti

Fiatalok a határrégió
népszerűsítésért

209.

Támogatás összege

100 181,00 €

