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Sajtóhír 

Az SKHU/WETA/1901 Kisprojekt Alap nyertes pályázatainak megvalósítása  

 

Közzététel ideje: / Azonnali közzétételre 

Sajtókapcsolat: Vasi Emma, director@rdvegtc.eu   

 

Az SKHU/WETA/1901 pályázati felhívás (továbbiakban „pályázat”) 2019. április 1-jén került 

kiírásra az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program és a Kisprojekt Alap 

Vezető kedvezményezettje, a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

(továbbiakban „RDV ETT“) honlapján.  

 

A pályázat keretében két prioritási tengelyen belül lehetett pályázni: 

- PT1 Természet és kultúra 

- PT4 Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének 

javítása.  

A pályázat folyamatosan nyitott volt, a pályázatok értékelésére minden elbírálási forduló lezárását 

követően került sor. Az elbírálási fordulók lezárásának időpontjai a következők 

voltak: 2019.06.30., 2019.09.30., 2020.02.28., 2020.04.30.  

A négy fordulóban összesen 117 db pályázat került jóváhagyásra (29 db PT1 és 88 db PT4). A 

leszerződött pénzügyi hozzájárulás (Európai Regionális Fejlesztési Alap) összesen 5 309 047,56 

EUR. A nyertes pályázók listája elérhető a Kisprojekt Alap honlapján (www.rdvegtc-spf.eu). 

A jóváhagyott kisprojektek sikeres megvalósításához iskolázás megrendezésére került sor 

2021.04.27-én és 2021.05.04-én online képzés formájában. A rendezvény keretén belül Vasi 

Emma, az RDV ETT igazgatója; Virágh Péter, a Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály 

(Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) vezetője; valamint Martina Bilíková, a Kisprojekt 

Alap Ellenőrzési Osztály (Nagyszombati Kerületi Önkormányzat) vezetője ismertette a 

kedvezményezettekkel a projektmegvalósításhoz szükséges fontos információkat. Az előadás 

során szó volt a partnerek projektláthatósági, elszámolási és jelentéstételi kötelezettségeiről.   

A nyertes projektek hozzájárulnak a határon átnyúló együttműködés megerősítéséhez a nyugati 

határtérségben és a régiókba látogatók számának növeléséhez. A felhívás keretén belül 2021.08.31-

ig megvalósulnak például tanulmányutak, fesztiválok, közös határon átnyúló rendezvények, 

vízitúrák; készülnek filmek, kutatások, módszertanok, digitális történeti térképek, 

idegenforgalmi füzetek; épül pajta, amfiteátrum, színpad, kemence; megújul tájház, lebegő 

torony és még sok más egyéb kimenete és eredménye várható a projektek megvalósításának.  

A kisprojektek  tevékenységeivel (pl. fesztiválok, workshopok, tanulmányutak, iskolázások, 

csónaktúrák stb.) kapcsolatos rendezvények közzétételre kerülnek az RDV ETT weboldalán és 

közösségi oldalán a további érdeklődők figyelmének felkeltése, népszerűsítése, látogatók 
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számának teljesítése érdekében. A rendezvényekről, melyek ingyenesek, részletes információ az 

RDV ETT honlapján az Eseménynaptárban található, mely folyamatosan frissítésre kerül, ezért 

érdemes figyelemmel követni. 

Bízunk benne, hogy a nyertes pályázatok megvalósítása sikeres lesz a COVID-19 pandémia 

ellenére is. 

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.  

További információért kérjük, forduljon ide: 

Vasi Emma, igazgató  

E-mail: director@rdvegtc.eu   

Mobil: 0036 30 1622 320; 00421 905 335074  

Web: www.rdvegtc-spf.eu  
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