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Az együttműködés     helye a kohézióban

Az alpesi gabonafélék hasznosítása

Összköltség: 422 933 EUR
EU-s hozzájárulás: 93 745 EUR

„A bolzanói független tartomány és a Grisons kanton közötti 
együttműködés célja az ismeretek, a szakértelem és a helyi gabo-
nafajták termesztési övezeteinek felleltározása. Egyebek mellett, 
ez a projekt az agronómiai szempontból érdekes, összehasonlít-
ható, endogén gabonafajták említett két régióban történő ter-
mesztését és minőségi elemzését irányozza elő, azért, hogy azokat 
visszahelyezhessük a helyi mezőgazdasági termelésbe, és ezáltal 
megóvjuk völgyeink biológiai örökségét. Tájékoztató kampányok, 
konferenciák és egy vándorkiállítás révén a lakosság fi gyelmét 
felhívjuk ezekre a helyi gabonafajtákra.”

Josef Dalla Via, a bolzanói független tartomány Mező- és Erdő-
gazdasági Kísérleti Központjának igazgatója
josef.dallavia@provinz.bz.it

OLASZORSZÁG/SVÁJC

A Pamina Ifj úsági Hálózat

Összköltség: 240 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 120 000 EUR

„A határokon átívelő kapcsolatok és a partnerség fokozása érdeké-
ben létrehozták a fi atalokat és a francia–német együttműködési 
övezetből származó fi atalok egyesületeit összekapcsoló »Pamina« 
»Dél-Palatinát, Közép- és Felső-Rajna, Észak-Elzász« elnevezésű 
hálózatot. A »Pamina Ifj úsági Hálózat« egy központi találkozóhely 
köré szerveződik, melyet három olyan helyi központ segít, melyek 
a fi atalok közötti konkrét együttműködési projektek életbe lépte-
tésével, az összekapcsolt tevékenységek szervezésével, a cserékkel, 
valamint a fi nanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés meg-
könnyítésével stb. foglalkoznak. A fi atalokkal való foglalkozáson 
kívül a határ egyik vagy másik oldalán élő állampolgárok közötti 
kapcsolatok megerősítéséről és elmélyítéséről is szó van.”

Jörg Saalbach, az Interreg IIIA Pamina program műszaki titkár-
sága
Joerg.saalbach@regio-pamina.org
www.paminaj.net

Pamina

Fogadóközpont természeti park számára

Összköltség: 2 797 904 EUR
EU-s hozzájárulás: 1 398 951 EUR

„A Th aya völgyében 2000-ben alapított nemzeti park a Csehor-
szágban 1991-ben alapított podyji nemzeti park osztrák folytatá-
sa. Itt nemcsak természetvédelmi projektről van szó, hanem egy 
olyan helyi fejlesztési eszközről is, amelyet a park generál a turisz-
tikából származó bevételek révén. Egy fogadó- és egy előadóköz-
pont felépítése központi helyet foglal el az eljárásban. A központ-
ba szerelt pedagógiai és vendégfogadási berendezéseknek köszön-
hetően a látogató megismerheti a táj és a természeti folyamatok 
alakulását, a park ökológiáját, de a határokon átívelő, a környezet-
védelem érdekében kifejtett tevékenységünket is. A célcsoportok 
nem kizárólag a gyerekekből és a fi atalokból állnak, hanem a ter-
mészet és a tudományok imádóiból is.”

Martha Schober, Nationalpark Th ayatal (Th ayatali Nemzeti 
Park) GmbH
offi  ce@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at (www.nppodyji.cz/_E_PODYJ.HTM) 

AUSZTRIA/CSEHORSZÁG

A tanulási nehézségekkel küzdő 

személyeknek nyújtott segítség

Összköltség: 911 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 683 250 EUR

„A PACTS (PArtners Collaborating in Training for individuals with 
Specifi c learning disabilities – Partnerek a különleges tanulási ne-
hézségekkel küzdő személyek felkészítésében) projekt legfőbb cél-
kitűzése a közönség fi gyelmének felkeltése, valamint olyan eszkö-
zök megtalálása, amelyekkel azonosítani és segíteni lehet a Wales-
ben és Írország keleti részén élő, tanulási nehézségekkel küzdő 
személyeket. Ebben a projektben főleg olyan pedagógiai módszerek 
kidolgozásáról van szó, melyek fokoznák az említett személyek 
esélyét a felsőoktatásban való részvételre, ami egyszersmind növel-
né esélyeiket egy jobb minőségű munkahely megtalálásában. A 
már több mint egy éve működő projekt olyan lakóhelyi képzések 
szervezését tette lehetővé, amelyeken az Ír-tenger mindkét partján 
létesített iskolák, egyesületek és munkaközvetítő hivatalok vezetői 
beszámolhattak a náluk jól bevált gyakorlatokról. A PACTS csapata 
egy távoktatási programot is elindított, amely egy weboldalra és egy 
CD-ROM-ra alapul. Közös képzésekre is sor került.”

Amanda Kirby (Wales) és Mary Meaney (Írország), projektfele-
lősök
Mary.Meaney@itb.ie; amanda.kirby@btinternet.com
www.pactsproject.com

ÍRORSZÁG/WALES


