
INTERREG IVA EMS-DOLLART RÉGIÓ

Három országot összekötő  
gyalogos- és kerékpároshíd 

Összköltség: 8 259 863 euró  
EU-s hozzájárulás: 1 680 000 euró

„A három országot összekötő híd nem csak két Rajna-parti város, 
a németországi Weil am Rhein és a franciaországi Huningue 
városa között teremt összeköttetést, hanem a svájci Bázelhez is 
nagyon közel húzódik. A középső pillérek közötti 248 m-es hosz-
szúságával ez a világ leghosszabb gyalogos- és kerékpároshídja. 
Hivatalosan 2007. március 30-án nyitották meg a helyiek előtt, 
akik június végén a Rajna mindkét partján két napos hídavató 
ünnepséget rendeztek. A határ mentén élő közösségek számára 
ez a híd mára a francia-német barátság jelképévé vált, vonzó 
turisztikai célpont, és szivárványra emlékeztető alakjának kö-
szönhetően a béke szimbóluma lett.”

Wolfgang Dietz, Weil am Rhein város polgármestere
Roland Igersheim, a Hármashatár települési társulás 
(Communauté de Communes des Trois Frontières) elnöke
stadt@weil-am-rhein.de 

INTERREG IIIA KÖZÉP-DÉL-OBERHEIN

Celtic Enterprises: a vállalkozói szellem 
oktatása

Összköltség: 1 305 549 euró  
EU-s hozzájárulás: 962 765 euró 

„A Celtic Enterprises (magyarul: Kelta vállalkozások) projekt Wales 
nyugati része és Délkelet-Írország iskoláiban igyekezett előmozdítani 
a vállalkozói szellemet valós üzleti tapasztalatok ismertetésével. A 
projekt keretében diákok max. 5 fős csapatai vehettek részt egy üzleti 
vállalkozás elindításában és akár 6 hónapig tartó működtetésében, s 
ezáltal tapasztalatokat szerezhettek egy cég működtetéséhez szükséges 
ismeretekről. A sikeres vállalkozások minden évben egy Wales/Íror-
szág részvételével zajló közös versenyben mérhették össze tudásukat, 
és üzleti utak keretében cserélhettek tapasztalatokat. A különböző 
intézmények tanulói különféle eszközökkel, például videókonferencia 
útján tartották egymással a kapcsolatot.  A személyre szabott fejlesztési 
program révén a tanárok is hasznos tapasztalatokra tehettek szert a 
vállalkozói ismerek oktatása terén. A karriertanácsadók mára beépí-
tették programjukba a vállalkozói ismereteket, és a projekt megterem-
tette egy közép- és főiskolákon egyaránt használható, összehangolt, 
életkorfüggetlen vállalkozói tananyag alapjait. Az együttműködő 
partnerek most azt tervezik, hogy az Interreg IVA és Interreg IVC 
segítségével ezt a rendkívül sikeres határokon átnyúló projektet a 
jövőben kiterjesztik más EU-tagállamokra is.”

Philip Drakeford, oktatási részleg vezetője, Careers 
Wales West
philipdrakeford@cwwest.co.uk 

INTERREG IIIA WALES/ÍRORSZÁG

Y4I (Fiatalok az innovációért)–  
ifjú innovátorok felkarolása

Összköltség: 679 490 euró  
EU-s hozzájárulás: 412 665 euró

„A Y4I (Youth for Innovation) kísérleti projekt fiatalok számára 
biztosít képzést az innováció legkülönfélébb aspektusairól. Cél-
jai között az érintett régiók innovatív kapacitásának növelése, 
a KKV-k képzett munkaerővel való ellátása és az EU-szintű 
kutatási szabályozás tudatosítása szerepel. A kísérleti fázisban 
(2005 októbere és 2007 júniusa között) a Y41 projekt a német-
országi Weser-Ems régió vezetésével, Andalúzia (E), Lubelskie 
régió (PL), Észak-Karélia (FIN), az Égei-tenger déli régiója (GR) 
és Felső-Ausztria (A) részvételével zajlott. Támogatásáról az 
INTERREG IIIC »Változás a határokon« művelete gondosko-
dott. Tevékenységei között innovációval kapcsolatos tananyagok 
bevezetése is szerepelt a 6 érintett régió 23 kísérleti iskolájában 
és egyetemén. A projekt eredményeképpen az »ifjú tudósok« 52 
kutatási miniprojektet dolgoztak ki a határmenti területeket 
érintő közös gyakorlati problémákról. A Y4I egy Hollandia 
és Németország közötti határokon átnyúló együttműködési 
projekt formájában fog tovább működni, Ems-Dollart régió 
finanszírozásával (INTERREG IVA).”

Daniel Kipp, projektvezető, Europe Direct Oldenburg c/o 
Dieter Meyer Consulting GmbH
kipp@eurooffice.de 
www.y4i.net 

VIDEOCOM: határokon átnyúló filmes képzés

Összköltség: 69 160 euró   
EU-s hozzájárulás: 51 870 euró  

„A VIDEOCOM projekt képzést és videofelszerelést biztosít 
Gdansk, Klaipeda és Olsztyn egyetemeinek hallgatói és alkal-
mazottai részére, minek köszönhetően az összesen 36 résztvevő 
elsajátíthatja a filmek készítéshez szükséges ismereteket. Meg-
tanulják, hogyan kell forgatókönyvet írni, filmet forgatni, majd 
szerkeszteni a nyersanyagot. A képzés végeztével jobban fogják 
érteni, hogyan készülnek a filmek, így bátrabban nyúlnak majd 
ehhez az eszközhöz egyetemük, városuk, régiójuk népszerűsítése 
céljából. A projekt időtartama alatt négy film készül el: »Tudós 
emberek«; »Kisvállalkozások problémái és fejlődési kilátásai«; 
»Környezetkímélő energiaforrások« és »Gazdaságok a falusi 
turizmus szolgálatában« címmel.”

Jerzy Olak, projektkoordinátor, Warmia-Mazury  
Egyetem, Olsztyn 
jerzy.olak@uwm.edu.pl
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