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Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 

Pályázati Felhívása 2. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt 

összefoglalója 

 

A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 4. Monitoring 
Bizottsági ülésen került jóváhagyásra (2017. január 16.). A projekt összefoglalóját a pályázók 
készítették a benyújtott pályázat alapján. 

 

2. Prioritási Tengely – Együttműködő Régió (A hatóságok és az érdekelt felek 

intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és 

közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények 

közötti együttműködés támogatása révén)  

 

A projekt rövidcíme: Right Profession II (349 829,11 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Pomurska gospodarska zbornica 

 

Projektpartnerek: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 

Razvojni center Murska Sobota, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Pannon 

Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft., Center Idej, Zavod za promocijo in 

pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 

 

Projekt összefoglaló: A határon átnyúló térség sok közös kihívással szembesül. Projektünk az 

intézményi együttműködés határon átnyúló kihívására kíván megoldást nyújtani. Az említett 

együttműködés segíti a munkaerőpiaci kihívások jobb kezelését, a szakmák munkaerőpiaci 

keresletének és kínálatának jobb összehangolását. A projekt átfogó célja hozzájárulni a határtérség 

munkaerőpiaci aránytalanságainak csökkentéséhez és munkaerőigényeinek jobb kielégítéséhez a 

térség oktatási intézményei közötti együttműködések növelése által. Az egyes régiók hozzáállása eltér 

a munkaerőpiaci aránytalanságok megoldására vonatkozóan, így a problémához is különféle módon 

közelítenek: Magyarországon, rendszerszinten kezelik, amihez a törvényi alapok is adottak, míg a 

szlovén oldalon az egyes régióbeli intézmények a probléma enyhítésére törekszenek és kísérletet 

tesznek a megoldására. Azáltal, hogy a két ország eltérő szinten áll a probléma megoldását illetően, 

adott minden feltétel a tudás és a tapasztalatok határon történő átadásához. A projekttel hatni 

kívánunk a helyi releváns szereplőkre és hatóságokra, amelyek hozzájárulhatnak a probléma 

megoldásához, másrészt pedig növelni szeretnénk az oktatási intézmények szakmai alkalmazottainak 

készségét a határon átnyúló együttműködésekben való részvételre. Az érdekelt felek aktív 

együttműködését feltételező tevékenységeket terveztünk: tapasztalatcserék, jó gyakorlatok 

megtekintése, szakmai konferenciák és kerekasztalok; mindezek jó alapot teremtenek a határon 

átnyúló párbeszédhez és hozzáadott értéket a közös kihívások megoldásához. A program átfogó célja, 

hogy a régió olyan területté váljon, amely vonzó élethelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget 

biztosít. A projekt hozzájárul a határ menti régióban a munkaerőigények jobb összehangolásához, ezzel 

is növelve a beruházási lehetőségeket, amelyek elősegítik új munkahelyek létrehozását a közös 

régióban a jobb élet és munkakörülmények megteremtése érdekében.  



Utolsó frissítés: 2020. május 26. 

 

 

 

Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 

Pályázati Felhívása 3. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében az 5. 
Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2017. július 5-6.). A projektek összefoglalóit a 
pályázók készítették a benyújtott pályázatok alapján. 

 

2. Prioritási Tengely – Együttműködő Régió (A hatóságok és az érdekelt felek 

intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és 

közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények 

közötti együttműködés támogatása révén)  

 

A projekt rövidcíme: e-documenta Pannonica (349.745,84 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Pomurski muzej Murska Sobota 

 

Projektpartnerek: Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Savaria Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár  

 

Projekt összefoglaló: Az e-documenta Pannonica projekt a partnerség térségében lévő települések 

kulturális örökségére vonatkozó adatok szakmai értelmezési hiányával, netán téves értelmezésével és 

felhasználásával foglalkozik, majd az eredményeket közhasználatra bocsátja. Célunk Az öt kulturális 

intézmény tartós partnersége által létrehozni a határon átnyúló térség tematikus, kerékpáros és 

gyalogtúra útjaira, illetve a termálfürdők környékén lévő 120 település kulturális örökségére 

vonatkozó, hiteles régészeti, néprajzi, kultúrtörténeti és biográfiai adatok alapján egy 

interdiszciplináris adatbázist. Általános cél a térség kulturális örökségére vonatkozó szakmai adatok 

bővítése, elérhetőségük és látogatottságuk javítása. A települések kulturális örökségéről egységes 

módszertan alapján kialakított adatbázis által lehetővé válik a kistelepülések promóciója, turisztikai 

kínálatát bővítése és új turisztikai tartalmak létrehozása. A projekttermék egy háromnyelvű web-portál 

lesz, szakmai adatbázisra épülő interaktív térképpel, amely az adatokat közérthető módon bocsátja 

közhasználatra. A mobil alkalmazás által is elérhető portált turisztikai szolgáltatók, helyi közösségek, 

iskolások, pedagógusok, idegenvezetők és mások hasznosíthatják. A projekt fő terméke a közös, 

fenntartható, nyilvános hozzáférhető adatbázis és a közös információs iroda lesz. Kulcsfontosságú a 

komplex örökség védelmére és értelmezésére szakosodott múzeumok és levéltárak, valamint az 

adatokat a turisztikai kínálatba beépítő turisztikai szervezetek partnersége. Lényeges a projekt határon 

átnyúló jellege, hogy a határon átnyúló térség intézményeit, új és felülvizsgált adatait összefüggő 

turisztikai kínálatba foglalja össze. Az innovatív jelleg úgy valósul meg, hogy a levéltárakban és 

múzeumokban elkészül a térség településeire vonatkozó, kulturális-történelmi adatok átfogó 

adatbázisa, amely lehetővé teszi ennek a különböző célokra történő tartós felhasználását. 
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A projekt rövidcíme: Back in the day (218.407,50 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan  

 

Projektpartner: Göcseji Múzeum 

 

Projekt összefoglaló: A szabadtéri múzeumok meghatározása: megtervezett és irányított tudományos-

szakmai intézmények, melyek egy kiválasztott területen bemutatják egy bizonyos kultúra letelepedési, 

építkezési, életviteli és gazdasági szokásait. A projekt innovatív megoldásaival, amelyek a 

munkaterületen való együttműködésen alapszanak, válaszol a szabadtéri múzeumok működési, 

létrehozási és népszerűsítési stratégiájának kihívásaira a program területén. A projekt a kulturális 

turizmussal és a rokon tevékenységekkel együtt keresi a válaszokat a már meglévő szabadtéri 

múzeumok közötti hiányos kapcsolatra, azzal a céllal, hogy a már meglévő viszonyok javuljanak, az új 

kapcsolatok pedig már a létrehozástól kezdve meghatározzák és elfogadják a megfelelő 

intézkedéseket. Ez a hiányos helyzet a projekt során a hosszú távú iránymutatással és interdiszciplináris 

együttműködéssel oldódik meg, amely tartalmazza a különböző meghívott résztvevők 

együttműködésbe való bekapcsolását, ezzel hozzájárulva a kapacitások bővítéséhez. A projekt közös 

fő célja a partnerek és más érdeklődő szervezetek intézményes együttműködése a szabadtéri 

múzeumok bizonyos területén és a kulturális turizmus területén keresztül hozzájárulni, az 

együttműködés magasabb szintjének eléréséhez a két partner, és a többi érdeklődő szervezetek 

között, a moduláris hosszú távú kapcsolatokon keresztül. 

A projekt területein a partnerek eltérő képességekkel és tapasztatokkal rendelkeznek, a magyar 

partner elismert vezetője egy első osztályú szabadtéri múzeumnak, a szlovén partner pedig egy ilyen 

múzeum létrehozási fázisában van, ezért a projekt során kölcsönösen ki fogják egészíteni egymást. A 

saját meglévő és új hálózataikkal hozzájárulnak a potenciálok növeléséhez, amely elősegíti az elérendő 

eredmények megvalósítását. A projektben létrejön munkaerő csere, munkaértekezletek a személyzet 

és más érdeklődő felek között, oktatási célú promóciós kirándulások, élményszerű gyakorlati 

műhelymunkák és e-kiadvány kiadása.  
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A projekt rövidcíme: E-CONOMY (169.954,49 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 

Projektpartnerek: Pomurska gospodarska zbornica, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, 

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Projekt összefoglaló: A szlovén-magyar határtérségben a regionális gazdaság fejlesztésében érintett, 

e területen tevékenykedő kamarák, gazdaság- és térségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, 

ügynökségek együttműködési szintje nem kielégítő. Többek között ennek a következménye, hogy mind 

a kereskedelmi forgalomban, mind az ipari és mezőgazdasági tevékenységek körében minimális az 

együttműködő gazdasági szereplők száma. Szükség lenne mindkét ország gazdaságában a lehetőségek 

kihasználására, a meglévő kapcsolatok bővítésére, főként a KKV-k körében. Tapasztalataink szerint 

mindkét ország más irányokban keresi az együttműködési lehetőségeket, pedig sok a hasonlóság a két 

ország gazdaságában, általában ugyanazon akadályokkal, nehézségekkel kell szembenéznünk a 

szereplőknek. Ezek lebontása intézményi feladat, melynek csak az együttműködés egy magasabb 

szintjén tudnak eleget tenni a határtérség intézményei. Célunk, hogy ezen szervezetek tapasztalatát, 

tudását, meglévő jó gyakorlatait kapcsoljuk össze, integráljuk egy harmonizált rendszerbe, amit egy 

professzionális, szakértői mentorprogrammal támogatunk, így segítve a gazdasági kooperációt, a 

szomszédságból fakadó előnyök kihasználását. A megvalósítás olyan átütő eredményeket fog hozni, 

amelyek térségünket rövidesen az európai gazdasági megújulás központjává teszik. A projekt 

keretében megújítjuk, kibővítjük a határtérségben a regionális gazdasági fejlesztésben érintett, 

jelenleg működő intézményi kapcsolatrendszert, felmérjük annak kapacitását, kísérletet teszünk arra, 

hogy pontosítsuk a térség gazdasági szereplőinek igényeit. Mivel ők az építőkövei a gazdaság 

fejlődésének, ezért e funkciójuk betöltéséhez információkra, támogató háttérre van szükség, amit a 

határtérségben egy közös, innovatív, magyar-szlovén nyelven elérhető regionális információs és 

térségfejlesztési platform kialakításával segítünk, melyhez a szükséges tudásbővítést is megvalósítjuk. 

Az együttműködés tartósságát egy információs pont és tudásközpont hálózat kialakításával biztosítjuk. 
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Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 

Pályázati Felhívása 4. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 6. 
Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2018. március 23.). A projektek összefoglalóit a 
pályázók készítették a benyújtott pályázatok alapján. 

 

2. Prioritási Tengely – Együttműködő Régió (A hatóságok és az érdekelt felek 

intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és 

közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények 

közötti együttműködés támogatása révén)  

 

A projekt rövidcíme: Folk Music Heritage (340 303,25 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft 

 

Projektpartnerek: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Lenti Város Önkormányzata, 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

 

Projekt összefoglaló: A Muramenti térség közös népzenei örökségét, a népzenét és a néptáncot a 

népzenekutatók nem merev hagyományként, hanem állandó folyamatként értelmezik. 

Ma a határtérségben gyűjtött hanganyagoknak csak kis elérhető el és kutatható digitálisan, a nagyobbik 

része – különösen a régebben gyűjtött anyagok – kisebb gyűjteményekben, analóg adathordozókon, 

hiányosan található meg. 

A projektben a programterület autentikus népzenei anyagát közösen dolgozzuk fel és lehetővé tesszük a 

dallamok és kották digitális elérhetőségét, kutathatóságát és felhasználását. 

Az a célunk, hogy feltárjuk a határterület több évszázados közös zenei gyökereit és a közös népzenekincs 

széles körű elterjesztésével hozzájáruljunk a határok eltüntetéséhez. 

A projektben, az analóg módon rögzített 3000 db hangzó anyagot és a papíralapon meglévő 4500 db kottát 

digitálisan feldolgozzuk, kutathatóvá tesszük. 

Közös kutatási protokollt dolgozunk ki, ami mindkét országban azonos módszerekkel teszi lehetővé a 

népzenei anyag kutatását. Az élő népzene további kutatására 10 szlovén és 10 magyar településen friss 

népzenei adat- és anyaggyűjtést végzünk. 

A közös gyűjtemény elterjesztését, a „visszatanítását” közös népzenei konferencia, bemutatók és 

workshopok keretében végezzük. 

A Beltinciben és Lentiben kialakított „Népzenei Találkozási Pontok” lehetővé teszik az érdeklődők – 

különösen a fiatalok számára – az élő népzenével való találkozást rendezvényeken, bemutatókon, 

szakkörökön. 

A projekt nyilvánosságát kétnyelvű honlap, kiadvány és 2 film segítségével biztosítjuk, a fenntarthatóság 

érdekében, nyitott, határon átnyúló, kulturális együttműködést alakítunk ki a projektpartnerek, az 

együttműködő zenei iskolák, a népzenekutatók, a népzenei együttesek és dalkörök, zenészek és a népi 

kultúra iránt érdeklődők számára.  
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A projekt rövidcíme: GREEN LINE (348 500,00 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Lokalna energetska agencija za Pomurje 

 

Projektpartnerek: IMRO-DDKK Nonprofit Kft., E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in 

celovite razvojne rešitve, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

 

Projekt összefoglaló: A Green Line projekt a tudás és a tapasztalat átadására összpontosít, és az 

érintett szervezetek (partnerek) kapacitásának növeléséhez és az intézményi együttműködés 

(partnerek, települések, állami szervezetek) képességének növeléséhez vezet a környezetvédelem, az 

energiahatékonyság és a megújuló energia használatának a határon átnyúló kapcsolatok magasabb 

szintjének elérése érdekében. A projektben egy kulcsfontosságú téma lesz aktiválva, nevezetesen a 

készségek hiánya és az együttműködés, ami a nemzeti jogszabályoknak és az európai irányelveknek 

megfelelően a hatékony stratégiai tervezéshez új utakat teremt, és további eszközöket kíván 

kifejleszteni. A projekt kulcsfontosságú fókusza a „twinning” folyamat megvalósítása, amely 

partnerségi határon átnyúló találkozókat jelent, a tudás és a tapasztalat kölcsönös átadásával, a 

stratégiai energiatervek elkészítéséhez. A projekt fogalma a partnerek munkatársait célozza meg és 

vonzza, és a közintézmények alkalmazottait is csatolja a koncepcióba - "elsősorban a szervezetek 

öntudását, utána támogatja a többieket". A projekt támogatási eszközöket is nyújt, így például az 

energiaköltési rendszer applikációnak előkészítését és ennek magyar nyelvre fordítása, valamint a 

Mura-Zala geotermikus medence 3D modelljének elkészítését - a geotermikus energia potenciáljának 

áttekintését. Az „twinning” folyamat véglegesítése után a jövőben a hosszú távú együttműködés 

értékében konkrét lépésekre vonatkozó együttműködési megállapodás lesz előkészítve és aláírva a 

partnerek között. Ugyanúgy „jó gyakorlatok” bemutatása is lesznek végrehajtva, a jövőbeli cselekvési 

tervek készítéséhez szükséges intézkedési adatbázisok bevonásával, ahol a hangsúlyt a projektben 

kifejlesztendő eszközök használatára vonatkozó kötelezettségvállalás elfogadására helyezzük. 
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Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 

Pályázati Felhívása 5. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 7. 
Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2018. november 12). A projektek összefoglalóit a 
pályázók készítették a benyújtott pályázatok alapján. 

 

2. Prioritási Tengely – Együttműködő Régió (A hatóságok és az érdekelt felek 

intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és 

közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények 

közötti együttműködés támogatása révén)  

 

A projekt rövidcíme: DUAL TRANSFER (341.845,59 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Pomurska gospodarska zbornica 

 

Projektpartnerek: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Murska Sobota, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Razvojni center Murska Sobota 

 

Projekt összefoglaló: A projekt célja a duális képzés továbbfejlesztéseként biztosítani a gyakornoki 

rendszer bevezetését és a fiatalokat érdekeltté tenni az ilyen szakképzési forma iránt. Ebben a kamarák és 

egyéb intézmények fontos koordinátori szerepet tölthetnek be. A két szomszédos ország hasonló képzési 

rendszerrel rendelkezik, ugyanakkor pedig a fiatalokkal és a vállalkozásokkal való együttműködésben 

egymástól eltérő munkamódszert fejlesztettek ki. A kamaráknak a két országban eltérő feladatai és 

illetékességei vannak. A magyar kamarák a képzési rendszerben nagyobb hatás- és feladatkörrel 

rendelkeznek, ugyanakkor a jelenlegi rendszer gyakran határ egyik oldalán sem elégíti ki a munkaerőpiac 

igényeit. A duális és a gyakornoki rendszernek is lehetőséget kívánunk teremteni és közelebb hozni a 

vállalkozásokhoz és a fiatalokhoz. A bevált gyakorlatok és tapasztalatok megosztásával a projektpartnerek 

között javítani kívánjuk a fenntartható együttműködést és a gazdasági fejlődést a határ menti régióban. A 

megvalósítást a szükségletek felmérésével kezdjük, majd olyan vállalkozások összegyűjtésével folytatjuk, 

amelyek készek tanulókat fogadni, továbbá 7 workshopot, 4 kerekasztal megbeszélést, 1 közös kurzust, 3 

tanulmányutat szervezünk, majd vállalkozások bemutatkozását az iskolákban. Jó gyakorlatok megismerését 

szervezünk a pedagógusok, a vállalkozások, a döntéshozók és a széleskörű nyilvánosság számára azzal a 

céllal, hogy véleményekkel, észrevételekkel és javaslatokkal szolgáljanak a szlovén szakképzés átalakítására 

vonatkozóan, megismerve a hatékonyan működő magyar rendszert. A két ország tapasztalt szakemberei 

bemutatják a kamarák és egyéb intézmények közötti jó együttműködési modellt a gyakornoki és a duális 

szakképzés területén. A projekteredmény egy kétnyelvű tanulmány lesz a gyakornoki képzés bevezetésének 

lehetőségéről és a jelenlegi szlovéniai duális szakképzés kiegészítéséről, a szomszédos ország bevált 

gyakorlatainak példájára.  



Utolsó frissítés: 2020. május 26. 

 

 

 

A projekt rövidcíme: SENS NETWORK (185.716,50 EUR ERFA támogatás)) 

 

Vezető partner: Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje 

 

Projektpartnerek: Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 

 

Projekt összefoglaló: A fejlesztés eredménye eszközként funkcionál közös, országtól független 

problémák kezelésére a projektterületen: alacsony gazdasági mutatók és foglalkoztatottság, 

kihasználatlan potenciál, elégtelen forrásfelhasználás, határon átnyúló együttműködések hiánya, 

országok közti mikro szintű intenzív kapcsolat hiánya, önszerveződő gazdasági közösségeket segítő 

specifikus segítség hiánya. 

- Közvetlen cél: létrehozni egy komplex fejlesztési csomagot, ami a felméréstől a megvalósításig, mely 

a helyi igényekre alapozva segíti a határmenti térség önszerveződő szociális vállalkozásait. 

- Közvetett cél: célzott gazdasági közösségek segítésével előremozdítani a projektterület regionális 

együttműködését, ezúton gazdasági mutatóit. Létrehozni egy olyan módszertant, ami a helyi igények 

szerinti adaptáció után bárhol használható. 

- A projekt elsődleges kimenete egy közös segítőhálózat, ami hosszútávon befolyásolja a projektterület 

gazdasági fejlődését. Elsődleges célcsoportjai a szociális vállalkozások, akik fejlesztő segítséget kapnak 

a projektből és azok a gazdasági szereplők, akik szaksegítség nélkül eddig nem tudtak volna szociális 

vállalkozást alapítani. E mellett azok a szervezetek, akik közvetetten működnek közre a szociális 

szövetkezetek létrejöttében, valamint partneri alapon segítik működésüket (vidék- és területfejlesztő, 

szociális szervezetek, önkormányzatok). 

- Módszer: Közös tervezés, igényfelmérés, ezek elemzése, dokumentálása. Tanácsadók képzése, 

részükre a felmérések alapján „toolkit” létrehozása. Közben folyamatos igényharmonizáció, 

„jobshadowing”, workshopok, weboldal létrehozása. 

- Innováció: a projektterület egészét tekintve mérjük fel az igényeket, az egész módszertant nemzetközi 

együttműködéssel terveztük meg. Innovatív módon hangsúlyt helyezünk azon gyakorlati problémák 

ismeretére és kezelésére, amik specifikusak a projektterületen. A szociális vállalkozás önmagában 

innováció, az ökoszociális piacgazdaság kialakításának fontos pillére. 

  



Utolsó frissítés: 2020. május 26. 

 

 

 

Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt 

Pályázati Felhívása 6. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projektek 

összefoglalói 

 
A projektek az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 8. 
Monitoring Bizottsági ülésen kerültek jóváhagyásra (2019 október 17.). A projektek támogatási 
szerződései még nem kerültek aláírásra. A projektek összefoglalóit a pályázók készítették a benyújtott 
pályázatok alapján. 

 

2. Prioritási Tengely – Együttműködő Régió (A hatóságok és az érdekelt felek 

intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és 

közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények 

közötti együttműködés támogatása révén)  

 

A projekt rövidcíme: MOTIVAGE (288.116,00 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető partner: MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

 

Projektpartnerek: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, Rendelőintézet Szentgotthárd, Dom 

starejših Lendava Idősebb Polgárok Otthona Lendva, Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Lendvai 

Kétnyelvű Általános Iskola 

 

Projekt összefoglaló: Az Európa előtt álló egyik legnagyobb feladat a társadalom elöregedésével járó 

kihívások hatékony kezelése. Növekvő részarányuk ellenére az idősebbek érdekérvényesítő képessége más 

korosztályokhoz képest gyenge, nyugdíjazás után nemcsak a munkaerőpiaci, hanem a közösségi 

folyamatokból is kimaradnak, mely a romló egészségi állapottal együtt izolációhoz vezet. A demencia, mint 

az önellátó-képesség teljes elvesztéséhez vezető tünetegyüttes, a programterületen is egyre több személyt 

érint, komoly kihívás elé állítva a családokat, a szociális ellátórendszert és a helyi közösség egészét. A 

határtérségek periférikus elhelyezkedése tovább nehezíti a társadalom elöregedése okozta kihívásokat 

komplex módon kezelő megoldások kialakítását, miközben az idősödéssel együtt járó folyamatok a 

társadalom nagy része előtt ismeretlenek maradnak. A MOTIVAGE Lendva és Szentgotthárd térségét egy 

integrált idősbarát régióvá alakítja, ahol ösztönzik a társadalmi és gazdasági részvételt, és támogatják a 

felelős és önálló életvitelt, növelve az idősek jó egészségben, aktívan és méltóságban megélt éveinek 

számát, tehermentesítve az intézményeket és erősítve a közösségi kohéziót. A projekt a stratégiai keretek 

kidolgozásával és az intézményi, szolgáltatói, gazdasági, civil és önkormányzati partnerek széleskörű 

együttműködésével valósít meg innovatív és a határ mindkét oldalát célzó beavatkozásokat: egészségügyi 

prevenció; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; generációk együttműködésén alapuló önkéntesség (ahol 

az idősek nem csak fogadói a segítségnek); gazdasági reaktiválás. A MOTIVAGE azonosítja a határtérségek 

komplex idősbarát fejlesztéseit nehezítő adminisztratív, jogi és finanszírozási akadályokat, támogatva a 

hasonló határmenti kezdeményezéseket, és ösztönözve a szakpolitikai környezet határon átnyúló szociális 

szolgáltatásokat támogató átalakítását. 
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A projekt rövidcíme: GreenReg (164.126,92 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető partner: Razvojni center Murska Sobota 

 

Projektpartnerek: Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Projekt összefoglaló: A GreenReg projekt azokra a programterületi  kihívásaira válaszol, ahol 

egyértelműen kinyilvánított és megalapozott az együttműködési  szükségesség a határon átnyúló 

környezetvédelmi területen. A projekt fő célja növelni a határon átnyúló régió fejlesztési és támogató 

intézményei alkalmazottainak kompetencia szintjét a  koncepciók és a fenntartható fejlődés értékeinek 

megértése és megvalósítása területén.  A GreenReg  által követett kulcseredmény a fejlesztési és a 

támogatói intézmények 30 alkalmazottjának,  a „zöld vírus” hordozójának fenntartható kompetencia 

növelése, akik tudásukat a fejlesztési tevékenységeiken és intézkedéseiken, vagy támogatáson keresztül 

terjesztik a határon átnyúló régió egyéb szervezeteihez (köz- és magánintézetek, vállalatok, egyesületek). 

Ennek során a projekt fontos eredményét képezik a tudástranszfert szolgáló digitális eszközök is, amelyek 

támogatják a fenntartható kompetenciákat. A „zöld felhő” innovatív eszköz az internetes ismeretek, a jó 

gyakorlatok, ötletek, kutatások és kapcsolatok bázisa, a felhasználóbarát applikáció pedig lehetővé teszi az 

egyszerű keresést a bázisban, a push értesítéseket, újdonságokat és híreket. Az eszköz célja egy helyen 

összegyűjteni az anyagot a „zöld vírus” hordozói és egyéb érdekelt számára a tudásfejlesztés, a fenntartható 

gyakorlatok megvalósítása és a szemlélet erősítése  érdekében. A GreenReg projekt alapját a partnerségi 

megközelítés és a hálózatépítés képezi, amely nyitott az új partnerek és szereplők előtt a határon átnyúló 

régióban. A határon átnyúló együttműködés kulcsfontosságú, mivel csak így lehet átvinni a bevált 

gyakorlatokat egyik régióból a másikba, ezzel hatékonyan fejlesztjük a meghatározott célcsoportok 

kompetenciáit és építjük a határon átnyúló közös térséget a fenntartható fejlesztési paradigma 

koncepciójának egységes értelmezésével. 
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A projekt rövidcíme: SI-HU PRO (289.000,00 EUR ERFA támogatás)  

 

Vezető partner: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

Projektpartnerek: ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota 

 

Projekt összefoglaló: A jelenlegi programozási időszakban több olyan projekt valósult vagy valósul meg az 

INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, amelyek célja a 

programterület természeti és kulturális örökségének fejlesztése és megőrzése a fenntartható turizmusra 

támaszkodva. Habár ezek a projektek megfelelő határon átnyúló karakterrel rendelkeznek és 

projektterületeik számára hozzáadott értéket közvetítenek, megvalósításuk egymástól többé-kevésbé 

elszigetelten történik. Köztük, a szinergiahatások leghatékonyabb kiaknázása érdekében kialakított 

koordináció esetleges, továbbá nincs kölcsönös, strukturált tájékoztatás egymás eredményeiről, 

kínálatairól. 

A projekteredmények koordinált fenntartásával, a többszintű harmonizált kommunikáció lehetőségének 

megteremtésével, és a fenntartható turizmus jövőbeli fejlesztési lehetőségeinek közös tervezésével, jelen 

pályázat középpontjában egy közös, határon átnyúló koordinációs hálózat létrehozása áll, amely összefogja 

a 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható turizmussal foglalkozó, az INTERREG V-A SI-HU 

Együttműködési Programban nyertes fejlesztéseket. A projekt kezdetén valamennyi rendelkezésre álló 

tudást, információt, outputot és eredményt felmérnek és elemeznek, a projektek célzott, aktív bevonásával. 

E fázist követően, a projektek partnerei, közös megoldásokat azonosítanak a projektek fenntartását, 

kommunikációját és továbbfejlesztését érintő kérdésekben. A koordinált, határon átnyúló 

turizmusfejlesztés tárgyában szakpolitikai ajánlást is megfogalmazunk. 

A bilaterális koordinációs hálózattal - a munkacsoporttal és annak közös belső platformjával - a projekt olyan 

átfogó tudásbázist teremt, ill. szinergiákon és közös kapitalizáción alapuló stratégiai tervezést hajt végre, 

amely a határtérség valamennyi releváns szereplőjének hasznára válik.  
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A projekt rövidcíme: capCROSSplan (345.911,75 EUR ERFA támogatás) 

 

Vezető partner: Razvojna agencija Sinergija 

 

Projektpartnerek: ZAVOD PALEMID MARIBOR – Inštitut za trajnostni razvoj, Zala Megyei 

Önkormányzat, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Projekt összefoglaló: A rendszerváltáskor a régiók közötti különbségek a két országban nőnek. A 

térségben a határ két oldala rendelkezik fejlesztési intézmények hálózatával (a hálózat kulcsszervezetei 

a projekt partnerei), ezek a fejlesztési tervezés szükségessége esetén aktiválódnak, azaz a helyi, 

különböző regionális és nemzeti jelentőségű stratégiák készítésekor, különösen akkor, ha azok alulról 

felfelé készülnek. A projekt célja erős, határon átnyúló fejlesztési szervezetek hálózatának létrehozása, 

az élén az erős projekt partnerek vannak és  aki válaszol a környezet igényeire; figyelemmel a környezet 

igényeire és benne levő lehetőségekre adja a regionális fejlesztéshez szükséges kezdeményezéseket és 

javaslatokat. A projekttel növekszik a szervezetek stratégiai tervezési képzettsége; a képzések, 

találkozók és értekezletek eredményeként erősödik a határon átnyúló stratégiai tervezés területén a 

bevont partnerek és utólag bevont szervezetek intézményes együttműködése és képessége. A projekt 

a megvalósítási ciklusban létrehozza a protokollt a fejlesztési szervezetek hálózatáról és megállapodást 

az internetes platformról; képzésekkel, találkozókkal és értekezletekkel különböző területekről és 

ágazatokból 80 szervezetet von be (20 minden partnerrégióból), az aláírt protokollal és 

megállapodással összeköti a szervezeteket és a legfontosabb, folyamatos tájékoztatást ad a 

történésekről, hogy megfelelően reagálhassanak és megfelelő inputokat adjanak. A programterület 

gazdag különböző forrásokban, zöme programfejlesztési szempontból kihasználatlan. A határon 

átnyúló régió fenntartása és sikeres fejlesztése az aktív helyi lakosság megtartása érdekében, a vidéki 

térségek bevonása és konkrét akciók megvalósítása nagy lehetőséggel bír a hatékonyabb és sikeresebb 

fejlesztési tervezésben. Tekintettel arra, hogy a határmenti térség közös kihívásokkal szembesül, közös 

érdek a fejlesztési szervezetek fenntartható határon átnyúló hálózatának létrehozása az intézményes 

együttműködés erősítésére. 


