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Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program  

AZ INTERREG AZ EU KULCSFONTOSSÁGÚ ESZKÖZE A PARTNEREK KÖZÖTTI HATÁRON 

ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN 

A Kisprojekt Alap (KPA) kisebb terjedelmű pályázatok támogatásának eszköze, 

regionális szinten. A KPA alapvető célja a határon átnyúló társadalmi kohézió 

erősítése, hosszú távú együttműködések kialakítása által a határ mindkét oldalán. 

Prioritások: 

 PT 1 - Természet és kultúra  

Specifikus cél  –  A határterület vonzerejének fokozása 

 PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló 

együttműködésének javítása 

Specifikus cél: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és 

az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése. 
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Pénzügyi háttér  

Az ERFA által nyújtott minimális és maximális hozzájárulási összegek 

projektszinten:  

- minimális hozzájárulás összege 20 000 EUR  

- maximális hozzájárulás összege 50 000 EUR  

 

A 3 FOLYÓ, 2 ORSZÁG, 1 RÉGIÓ projekt teljes költségvetése: 45 682,20 EUR 

(NVT: 23 025,60 EUR, Kult-túra: 22 656,60 EUR) 

                                                                 ERFA hozzájárulás: 38 829,87 EUR 

                                                                                   Önrész: 6 852,33 EUR 

 

Támogatás intenzitása: 85% 
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Partnerek 

Nagykapos és Vidéke Társulás 
A szervezet fő tevékenységi körei: 

 Az illetékességi területen élő magyarság kulturális, oktatási és egyéb 

szükségleteinek felmérése, helyzetértékelő anyagok elkészítése  

 A magyarság népi hagyományainak ápolása, kutatása – rendezvények 

szervezése  

 Egyéb a magyarság identitását megőrző programok ill. a magyarság jövőjét 

döntően befolyásoló országos jelentőségű programok  pl. óvodai és iskolai 

beiratkozási programok  

 Felnőttképzési programok megvalósítása, képzési programok kidolgozása 
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Partnerek 

Kult-túra Közművelődési és Idegenforgalom 

Fejlesztési Alapítvány 
A 2005-ben alakult alapítvány célja:  

 Az Észak – Magyarországi régió kultúrájának, közművelésének, az 

idegenforgalom fejlesztésének és az itt élők képzésének előmozdítása.  

 A regionális kultúra megóvása, továbbélésének elősegítése, a lakossággal 

történő megismertetése.  

 A térség hátrányos helyzetű rétegeibe tartozó embereinek felzárkóztatásában 

való közreműködés. 
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Célok 
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Célcsoportok 
Közvetlen célcsoportok:  

 működő kulturális szervezetek (NGO-k, állami intézmények, közintézetek, 

települési önkormányzatok, stb.) képviselői, alkalmazottai, önkéntesei;  

 a jövőben létrejövő kulturális szervezetek potenciális alapítói, alkalmazottai. 

 

Végső kedvezményezettek: 

 a projekt célterületét képező határmenti régiók lakossága 0-tól 100 évig   

 kis- és középvállalkozók 

 pályakezdők 

 munkába visszatérő nők 

 aktív álláskeresők 

 szociálisan hátrányos helyzetűek 
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Tevékenységek 

1. Projektmenedzsment /járulékos tevékenység/ 

2. Kommunikáció /járulékos tevékenység/ 

3. Kulturális adatbázis építéséhez szükséges 

adatfeltárás, gyűjtés, közzététel 

4. Kulturális szervezetek hálózatépítése 

5. Határmenti kulturális menedzsmentképzés 
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Határon átnyúló hatás 

 A partnerek egyenlő részvétele 

 A projekt eredményeként kidolgozott kulturális 

szervezetek adatbázisa a határ mindkét oldalán 

hasznosítható.  

 A hálózat és a közösen megalkotott működési feltételek 

az alapjai a hosszú távú határmenti együttműködésnek.  
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Köszönöm a figyelmet! 

Gabri Rudolf 
a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke 

Csepely 64, 079 01 Nagykapos 

Tel.: +42156-6382386 

E-mail: nvtmagyarhaz@gmail.com 

Web: nvt-magyarhaz.eu 
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