
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

2013.09.13. 

Innovatív eszközökkel és rendezvényekkel indít az 
Európai Együttműködés Napja 2013 

 

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrán ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program az Európai Együttműködés Napja alkalmából kerékpár túra keretein 
belül csatlakozik a programterületen megrendezésre kerülő helyi 
eseményekhez 

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrán ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 
menedzsment szervezetei a projektek kedvezményezettjeivel és partnereikkel együtt 
csatlakoznak az Európa-szerte több, mint 80 Európai Területi Együttműködési programhoz, 
hogy megünnepeljék az Európai Együttműködés Napját, melynek célja, hogy bemutassák a 
határon átnyúló együttműködések eredményeit a nagyközönségnek. 
 
Szeptember 13. és 20. között számos helyi rendezvényt és eseményt szerveznek az Európai 
Együttműködés Napja alkalmából a Program kedvezményezettjei és partnerei  a 
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrán ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 
által érintett nyolc megyében a menedzsment szervezetek, a regionális és nemzeti 
hatóságok részvételével.  
 
Megközelítőleg 40, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrán ENPI Határon Átnyúló 
Együttműködési program keretein belül, európai uniós támogatásból finanszírozott 
gazdaság- és társadalom fejlesztési; környezetvédelmi és környezeti katasztrófa 
készültséggel kapcsolatos; a határátkelő helyek közlekedési infrastruktúra fejlesztési; 
intézmények közötti és ún. emberek-az-emberekkel együttműködési projekt vesz részt 
több, mint 20 közös eseményen az Európai Együttműködés Napja alkalmából szervezett 
kampányban. 
 
A kampány során megrendezésre kerülő számos helyi rendezvény közül a Közös Szakmai 

Titkárság meglátogatja a kassai (Košice) Szent Erzsébet Székesegyházat, a fehérhalmi 

(Lysá) sí központot, az eperjesi régióban elhelyezkedő felsősomi (Drienica) 

multifunkcionális turisztikai központot, mely a program keretein belül került felújításra, 

részt vesz az ungvári (Uzhgorod) Tisza menti Vízgyűjtő Vízgazdálkodási Igazgatóság által 

katasztrófahelyzeti készültség témakörben szervezett információs napon, a munkácsi 

kastélyban tartandó nyílt napon, a Nagybányai Megyei Könyvtárban a határon átnyúló 

együttműködést népszerűsítő rendezvényen, valamint a Szatmárnémeti Megyei Múzeumba 

szervezett programsorozaton. A látogatássorozat utolsó állomása az Arany János 

Gimnáziumban lévő gyermek játszóház lesz, miközben a Program keretében támogatott 

Kölcsey Televízió szervezésében a környezetvédelem népszerűsítésre hivatott szabadtéri 

rendezvényre kerül sor Nyíregyházán, a Kossuth téren.  

Az egyes helyszíneken lévő rendezvények közötti távot kerékpárral teszi meg a Közös 

Szakmai Titkárság az Eperjes – Kassa (Szlovákia), Ungvár – Szlatina (Ukrajna), Nagybánya – 



Szatmárnémeti (Románia) között, végső állomásként Csengersimán keresztül Nyíregyházára 

érkezve. 

A kampány célja, hogy a határon átnyúló európai együttműködésekben elért eredményeket 

népszerűsítse a szélesebb nyilvánosság körében. Az egész Európa területén szervezésre 

kerülő események bemutatják, hogyan csökkennek a határon átnyúló együttműködési 

projektek által az országok közötti akadályok és egyenlőtlenségek, miközben a kulturális 

megértés és hatékonyság erősödik. Az Európai Unió által finanszírozott kezdeményezések 

hozzájárulnak az emberi élet jobbá tételéhez Európán belül és annak határain túl 

egyaránt.  

További információkért kérjük, látogassa meg a programsorozat honlapját: www.ecday.eu 

http://www.huskroua-cbc.net 
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