Meghívó a Kulturális Akció Csoport (KACS) első
műhelymunkájának sajtótájékoztatójára
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló
CULTACROSS projekt vezető partnere, az Arrabona EGTC valamennyi projektpartner nevében
ezúton meghívja a sajtó képviselőit KACS első műhelymunkájának sajtótájékoztatójára.
A CULTACROSS projekt kiemelt célja Győr és Dunaszerdahely kulturális és örökségi értékeinek,
helyszíneinek

hasznosítása

magas

színvonalú

kulturális

rendezvények,

fesztiválok

infrastrukturális hátterének fejlesztésével. A határon átnyúló együttműködés célja Győrbe és
Dunaszerdahelyre, tágabb értelemben Szigetköz és Csallóköz kulturális központjaiba érkező
látogatók számának növelése.
A sajtótájékoztató időpontja: 2018. 03. 21. (szerda), 13:00
A sajtótájékoztató helyszíne: Arrabona EGTC (Győr, Baross G. u. 43.)
A sajtótájékoztató tervezett programja:
•

A projekt rövid bemutatója, szakmai célkitűzéseinek; Győr város EKF pályázatával
kapcsolatos összhangok ismertetése

•

Az projektpartnerek tervezett tevékenységeinek ismertetése

•

A Kulturális Akció Csoport (KACS) résztvevőinek és munkájának előzetes bemutatása

A rendezvényt megelőző interjú szándékot kérjük szíveskedjenek jelezni:
A projekt sajtóanyagát jelen meghívó melléklete tartalmazza.
Megtisztelő részvételét a sajtótájékoztatón, illetve tudósítását a projektről előre is köszönjük.

Rendezvényünk a Cultacross (kód: SKHU/1601/1.1/041) című projekt részeként, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. A programról részletes
információ a www.skhu.eu oldalon található. Az ezen a meghívón található és a rendezvényen elhangzó információ nem
feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Invitation to the press conference of the first
Cultural Action Group (CAG) meeting
Arrabona EGTC, the lead partner of the project CULTACROSS would cordially invite the
representatives of the press to attend to the press conference of the first Cultural Action Group
(CAG) meeting, carried out in the framework of INTERREG V-A Slovakia-Hungary Cooperation
Programmes.
The common challenge of the regions Csallóköz and Szigetköz is to increase the number and
prolong the length of cultural visits in the region. The main objective of the project is to benefit
more from the rich cultural heritage of Győr, Dunajska Streda and the region by improving the
cities’ cultural repertoire based on the innovative cooperation of local artists, decision makers,
the local civil society, and entrepreneurs. A small-scale infrastructural investment and the
upgrade of the existing equipment will provide greater comfort for the visitors, improving the
value of the developed common cultural programmes.
Date of the event: 2018. 03. 21. (Wednesday), 13:00
Location: Arrabona EGTC (Győr, Baross G. str. 43.
Programme of the conference:
•

Short description of the aim and content of the project, presentation about the similarities
with the title European Capital of Culture Győr 2023

•

Description of the project partners’ planned activities

•

Introduction of the CAG members and their activities planned

Obligations in connection with interviews previously the event must be indicated before the occasion.
The press release can be found attached to the invitation.
We would like to thank you for Your participation and report in advance.
The meeting, part of the project Cultacross (code: SKHU/1601/1.1/041)) is funded by the Interreg V-A Slovakia-Hungary
Cooperation Programmes in the framework of European Regional Development Fund. More information that is detailed can be
found on the website of the project www.skhu.eu. All the information on this conference would not necessarily represent the
official position of the European Union.

Pozvánka na úvodnú tlačovú konferenciu na 1. dielňu
Kultúrnej Akčnej Skupiny
Arrabona EZÚS, ako vedúci partner projektu CUTACROSS, realizovaného v rámci INTERREG VA Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko v mene všetkych projektových
partnerov pozýva zástupcov tlače na úvodnú tlačovú konferenciu
Hlavným cieľom projektu CULTACROSS je využitie kultúrnych a historických hodnôt mesta
Győr a Dunajskej Stredy, využitie svojej lokality rozvíjaním kvalitných kultúrnych podujatí s
infraštruktúrou festivalov.
Cieľom cezhraničnej spolupráce je zvýšit počet návštevníkov kultúrnych stredísk miest Győr a
Dunajská Streda, v širšom zmysle Szigetközu a Žitného Otrova.
Termín tlačovej konferencie: 21.03.2018 (streda), 13:00
Miesto tlačovej konferencie: ARRABONA EZÚS (Győr, Baross G. u. 43.)

Plánovaný program tlačovej konferencie:
•

Stručná prezentácia projektu a profesionálne ciele, prezentácia a zosúladenie konkurzu
EKF (Európské hlavné mesto kultúry) mesta Győr

•

Prezentácia plánovaných aktivít a činnosti partnerov projektu

•

Prezentácia účastnikov a práce Kultúrnej Akčnej Skupiny

Pred udalosťou sa uskutoční predbežný rozhovor. Potvrďte nám svoj záujem o účasť predbežných rozhovorov.
Tlačový materiál sa nachádza v prílohe pozvánky.
Za Vašu účasť na tlačovej konferencii a prípadnú správu o projekte Vám dopredu ďakujeme.

Naše podujatie sa realizuje ako časť projektu Cultacross (kod SKHU/1601/1.1/041) v rámci INTERREG V-A Programu
cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja Informácie nachádzajúce na
tejto pozvánke a odznelé na podujatí nie nevyhnutne odzrkadlujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

