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Dunai kulturális útvonal

Összköltség (térképek): 290 886 EUR
EU-támogatás: 122 977 EUR

„Ezen INTERREG III B projekt mögötti elgondolás – amelyben 
részt vesz a folyam mentén elhelyezkedő összes ország, de főleg 
Bulgária –, a Duna-medence kulturális sokféleségének a regioná-
lis fejlesztés érdekében történő kihasználását szolgálja. Az egyik 
akció a dunai régió 1:500 000 léptékű térképének elkészítéséhez 
szükséges pénzalap létrehozását célozza. E térképen megszámoz-
va láthatók a kulturális nevezetességek, és azt a Duna mentén el-
helyezkedő ipari örökségek katalógusa egészíti ki.” 

Eugen Scherer, projektigazgató
post.k1@noel.gv.at 

BULGÁRIA

Ipari Parki Partnerkapcsolati 
Program (IPPP)

Összköltség: 40 534 EUR
EU-támogatás: 21 687 EUR

„Az INTERREG II C CADSES (Közép-Európai, Adriai, Du-
nai és Délkelet-Európai Térség) program keretében fi nanszí-
rozott Ipari Parki Partnerkapcsolati Program (IPPP) célkitű-
zése az említett régiókban működő ipari parkok és zónák 
közötti együttműködési hálózat megvalósítása az információ 
és a know-how cseréjének megkönnyítése érdekében. Az 
IPPP cselekvései elsősorban az ipari parkok hálózatának lét-
rehozására, valamint a nemzetközi képzés, tanulmányutak, 
műhelyek és szemináriumok megszervezésére irányulnak. A 
projekt lehetővé tette a magyar, olasz és román partnerek 
közötti hálózatok létrehozását és az információcserét.”

Márton György, fejlesztési igazgatóhelyettes, Dél-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség
martongy@ddrft.hu 

MAGYARORSZÁG

Határon átnyúló kerékpáros hálózat

Összköltség (tájékoztató): 15 993 EUR
EU-támogatás: 6 862 EUR

„Az Euregio Egrensis 500 km hosszú, a sportot, az idegenfor-
galmat, a kultúrát és a felfedezést egyesítő kerékpárút-hálózat 
létrehozását tette lehetővé a cseh-bajor-szász-thüringiai né-
gyes határ menti zónában. Ez a PHARE CBC* projekt az útvo-
nal létrehozására és jelzésekkel való ellátására, valamint az 
egyes szakaszokat és az útvonal nevezetességeit leíró útikönyv 
összeállítására terjedt ki. Különösen értékes két téma kidolgo-
zása, amelyek összekötik e partnerrégiók múltját és jelenét: a 
bányászati tevékenység és a gyógyfürdők. Az úthálózat számos 
gyógyfürdőt érint, és ilyen értelemben hozzájárul a gyógyfür-
dők INTERREG által kezdeményezett népszerűsítéséhez.” 

Lubomír Kovár, igazgató, Euregio Egrensis
euregrensis@iol.cz

*CBC: Cross Border Cooperation (határon átnyúló együttműködés).

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Vállalkozási inkubátorház Iglóban 
(Spišská Nova Ves)

Támogatható összköltség: 543 532 EUR
EU-támogatás: 325 000 EUR

„A 2002 decembere és 2003 októbere között Iglóban (Spišská 
Nova Ves) felépített vállalkozási inkubátorházat hivatalosan 
2004. február 19-én avatták fel. Célja a Spiš régió vállalkozási 
környezetének javítása egy nagy teljesítményű infrastruktúra 
kialakítása révén, mely a vállalkozások számára szolgáltatások 
széles skáláját biztosítja. Az inkubátorház berendezéseket és 
műszaki segítségnyújtást biztosít az induló és a már meglévő 
vállalkozások számára. Az Iglói Európai Vállalkozási és Innová-
ciós Központ kedvező feltételekkel egészíti ki az inkubátorház-
ban lévő vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokat. Ezek mint-
egy 1100 m² alapterületet foglalnak el az infrastruktúrán belül.”

Katarina Krotakova, igazgató, BIC Spišská Nova Ves 
bicsnv@spisnet.sk

SZLOVÁKIA

Teljes sebességgel  a bővítés felé
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