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SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 
 

A „ViNaK” elnevezésű projekt megnyitójára került sor Križevciben 
 
2013. március 20-án a horvátországi Križevci városban került megrendezésre a „Turizmus 
határok nélkül - információs látogatóközpontok közös fejlesztése Nagyatádon és 
Križevciben” című projekt nyitórendezvénye és sajtótájékoztatója. A projekt összköltségének 
85%-át az Európai Unió finanszírozza a 2007-2013 időszakra vonatkozó Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. 
A konferencián a Vezető Kedvezményezett képviseletében Branko Hrg, a horvát parlament 
tagja és Križevci Város Polgármestere, a Projekt Partner képviseletében Ormai István 
Nagyatád Város Polgármestere, a Társult Partnerek képviseletében - Darko Kolen Kapronca-
Körös megye prefektusa, Olinka Gjigas Križevci Város turisztikai fórumának vezetője, 
valamint Pünkösd Márton Nagyatád Város Tourinform Irodájának vezetője -, továbbá az IPA 
Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Technikai 
Titkárságának vezetője Szűcs Márton és Tvrtko Celan kommunikációs menedzser, valamint 
Kakas Andrea program menedzser is megjelentek.  
 
 

 
 



                                 

 

 
A rendezvényt Križevci és Nagyatád Város Polgármestereinek köszöntője nyitotta meg, akik 
elégedettségüket fejezték ki a hosszú távú együttműködésre való tekintettel, továbbá arra is, 
hogy az elkövetkező 20 hónapban újra együtt dolgozhatnak az Európai Unió által támogatott 
projekt megvalósításán. Néhány évvel ezelőtt a két város a szlovéniai Postojna várossal 
együtt sikeresen megvalósított egy projektet az üzleti zónák fejlesztésének területén. Ezen 
projekt megvalósítása is elősegítette azt, hogy egy újabb közös, Európai Uniós forrásból 
finanszírozott projektjavaslat kerüljön benyújtásra. A projekt menedzsment feladatok 
ellátása a helyi önkormányzatok meglévő humán erőforrásainak felhasználásával, külső 
szakértői szolgáltatás igénybevétele nélkül kerül megvalósításra. Darko Koren Kapronca-
Körös megye prefektusa a projekt egész országra kiterjedő fontosságát hangsúlyozta, 
különösen az új foglalkoztatási lehetőségek megteremtését a turizmusban és a régió 
turisztikai támogatásában.  
 
 

   
 
 
A polgármesterek és a prefektus köszöntését követően sor került a ViNaK elnevezésű projekt 
Támogási Szerződésének ünnepélyes aláírására. A projekt összköltsége 1 173 345 Euro, 
amelynek 85%-a azaz 997 343,25 Euro Európai Uniós támogatás, míg a fennmaradó 15% a 
projekt partnerek saját hozzájárulása.  
 

 
 
 



                                 

 

 
A nyitóbeszédeket követően Szűcs Márton a Közös Technikai Titkárság vezetője bemutatta a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programot és 
megjegyezte, hogy a Program a 2007-2013-as időszakra összesen 52 433 025 Euró 
támogatást biztosít. Ezen programhoz kapcsolódóan eddig három pályázati felhívás került 
kiírásra. Az első felhívásra vonatkozóan 42 projekt 12 264 194,86 Euró összeggel, míg a 
második felhívásban a 60 projekt 13 518 897,07 Euro összeggel került támogatásra. A 
harmadik pályázati felhívásra 154 projektjavaslat került benyújtásra, amelyből összesen 39-
et támogattak és 40 projektjavaslat került tartaléklistára. 
 

  
 
Tvrtko Celan program és kommunikációs menedzser a kommunikáció szerepéről, 
jelentőségéről beszélt és bemutatta a horvát projekt partnerek eredményeit a 
Magyarország-Horvátország IPA program keretében benyújtott pályázatok előkészítése és a 
projektek megvalósítása vonatkozásában. Elégedettségét fejezte ki Križevci Várossal való 
együttműködéssel kapcsolatban, és megjegyezte, hogy a Magyarország-Horvátország IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a harmadik pályázati felhívásra Križevci 
Város Önkormányzata négy projektjavaslatot nyújtott be, amelyből kettő pozitív elbírálásban 
részesült, továbbá kettő tartaléklistára került.  
 

 
 



                                 

 

Križevci Város Gazdasági és Pénzügyi Osztályának vezetője Darko Masnec bemutatta Križevci 
és Nagyatád Város együttműködését, amelyet a városok polgármesterei kezdeményeztek 
2002-ben elsődlegesen az önkormányzatok közötti tapasztalatok cseréjére vonatkozóan. Ezt 
követően 2004-ben az együttműködés kiterjedt a kultúra és a sport területére is, így Križevci 
Város képviseletében többen részt vettek a Nagyatádi Határtalan Játékok sporteseményen, 
valamint Nagyatád Város képviseletében a nagyatádi folklór együttesek vettek részt a 
Križevciben megrendezésre kerülő kulturális és turisztikai eseményeken (Nagy Križevci 
Fesztivál, Kézműves Vásár, St. Martin Napja). Ezen kölcsönös kezdeményezések 
eredményeként a két város együttműködése 2006 áprilisában vált hivatalossá Nagyatád és 
Križevci Város között aláírásra került Együttműködési Megállapodással. Ezt követően az 
együttműködés tovább terjedt a gazdasági területre is. Nagyatád, Križevci és a szlovéniai 
Postojna városok által közösen benyújtásra került az „Üzleti Parkok közötti Határon Átnyúló 
Együttműködési Modell fejlesztése (BP Net)” című projekt. A projekt összköltsége 667 684 
Euro volt, amelyből Križevci Város költségvetése 219 916 Eurot tett ki. Az INTERREG IIIA - 
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program keretében benyújtott projekt 
sikeresen megvalósításra került. A két város földrajzi közelségének, a baráti kapcsolatoknak, 
és a hosszú távú sikeres együttműködésnek a következtében fogalmazódott meg a turizmus 
közös fejlesztésének lehetősége, és a későbbiekben benyújtott projekt alapötlete.  
 

  
 
 
Marija Podolski projektmenedzser bemutatta a „Turizmus határok nélkül - információs 
látogatóközpontok közös fejlesztése Nagyatádon és Krizevciben” című projektet és 
rámutatott a projekt fő célkitűzéseire, mint a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére a 
meglévő épületek rekonstrukcióján keresztül, valamint azok turisztikai célokra való 
átalakítására. A projekt specifikus céljai tartalmazzák Nagyatád és Križevci városok turisztikai 
lehetőségeinek felismerését és megismertetését, valamint megteremti a helyi lakosok 
turisztikai és az ahhoz kapcsolódó területeken való foglalkoztatásának feltételeit, továbbá 
Križevciben lehetőséget biztosítanak a helyi gyártók házi készítésű termékeinek 
értékesítésére. Bemutatásra került néhány tevékenység a projekten belül, amelyek közül a 
legfontosabb a korábbi zsinagóga épületének rekonstrukciója Križevciben, valamint az 
egykori zeneiskola épületének felújítása Nagyatádon.  
  
 



                                 

 

 
A rendezvényen Križevci Város Mezőgazdasági Főiskolájának képviselői is részt vettek, mivel 
az intézmény aktívan pályázik Európai Uniós támogatásokra, amelyek közül számos, a 
Magyarország-Horvátország IPA program keretében már benyújtásra került projekt pozitív 
elbírálásban részesült. Marijana Ivanek Martincic az intézmény jelenlegi dékánja bemutatta 
az 1860-ban alapított intézményt, amely Európa egyik legelső gazdasági főiskolája. Az 
intézménynek jelenleg 53 alkalmazottja van, amelyből 16 fő tudományos, 9 fő mester 
fokozattal rendelkezik. A főiskolán körülbelül 650 diák folytatja tanulmányait.  
 

  
 
 
A konferencia zárásaként Renata Husinec projektmenedzser bemutatta „A nem 
hagyományos értelembe vett turizmus újszerű turisztikai desztináció menedzsment modellje 
Horvátországon (vidéki turizmus) és Magyarországon (egészség turizmus)” című projektet, 
amely szintén a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
harmadik pályázati felhívása keretében került támogatásra. A projektet Križevci Város 
Mezőgazdasági Főiskolája (Horvátország), mint Vezető Kedvezményezett és a Pannon 
Egyetem (Magyarország), mint Projekt Partner valósítja meg 16 hónap alatt. A projekt 
összköltsége 225 614,78 Euró. A projekt fő célja a desztinációs menedzsment modell 
fejlesztése az egészség és vidéki turizmus területén, a kutatási eredmények megosztása, 
bemutatása, a megszerzett tapasztalatok, információk közvetítése a gazdaság jelenlegi és 
jövőbeli (diákok) szereplőinek, résztvevőinek számára. További célként került 
megfogalmazásra az is, hogy a város számára a turizmus stabil és fontos pénzügyi, bevételi 
forrást jelentsen, képviseljen. 
 


