Sajtóközlemény
„Határon átívelő fejlesztés Győrasszonyfa és Felbár együttműködésében”
INTERCULT projekt – nyitó sajtótájékoztató
Megjelentetésre 2022. február 25. Azonnali megjelentetésre
Sajtókapcsolat: Valiczkó Mihály
Győrasszonyfa Község Önkormányzata, mint vezető kedvezményezett, valamint Felbár Község Önkormányzata, mint kedvezményezett által megvalósításra kerül a „Határon átívelő fejlesztés Győrasszonyfa és Felbár együttműködésében” című pályázat, mely az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának (KPA) keretében valósul meg. Az SKHU/WETA/2101/4.1/018 számú projekt jóváhagyott támogatásának összege
20 472,31 EUR, az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően.
A projekt keretében 2022.02.25-én 16:00 órai kezdettel került sor a projektpartnerek nyitó
sajtótájékoztatójára.
A projekt fő célja a határon átnyúló társadalmi identitás, kohézió erősítése, Győrasszonyfa és
Felbár község együttműködésében. A projekt keretében tervezett közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása által kiszélesíthetővé válik
az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés, továbbá javítható az együttműködés
szintje is.
A projektpartnerek kapcsolata hosszú távra nyúlik vissza, Győrasszonyfa és Felbár testvértelepülései egymásnak. Ez az együttműködés garantálja a projekt sikeres megvalósíthatóságát,
valamint a színvonalas fejlesztést. A projektben tervezett egy partnertalálkozó workshop,
melyen a projektpartnerek egyaránt részt vesznek tudás-és tapasztalatmegosztás érdekében.
Ezen a workshopon lehetőség nyílik a projekt két nagy rendezvényének előkészítésére is.
Győrasszonyfán és Felbáron egyaránt tervezett 2022 tavaszán egy fesztivál, mely egy korábbi
kisprojektben megvalósult rendezvényből épít hagyományt. A "Kultúrával határon innen és túl"
esemény lehetőséget biztosít majd arra, hogy a projektpartnerek, és a határon innen és túl élő
lakosság még közelebb kerüljön egymáshoz, leküzdve a határ és a nyelv okozta akadályokat,
elősegítve az együttműködés elmélyítését.
A projektben emellett a kulturális rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan Győrasszonyfa
részéről egy mobil színpad beszerzése, míg Felbár részéről egy mobil rendezvénysátor beszerzése tervezett a minél magasabb fokú kulturális szolgáltatás biztosításához.
A komplex fejlesztés hosszú távú pozitív eredményeket generál, melynek hatásából a határ
mindkét oldalán profitálhatnak. A közös rendezvények, események támogatják a lakossági
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igényeket, a két projektpartner, a két közösség közötti kapcsolatot, segíti a kétnyelvűség színvonalának javulását, csökkentve a diszkriminációt.

„A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

További információért forduljon bizalommal: Valiczkó Mihály polgármester
E-mail: onkormanyzat@gyorasszonyfa.hu
Telefonszám: +36 20 417 7147
Honlap: www.gyorasszonyfa.hu
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