
BUILCOGREEN
„Building institutional cooperation for 

greener settlements within the territory of 
Arrabona EGTC”
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I. „BuilCoGreen” projekt részletes bemutatása

II. „CultAcross” projekt részletes bemutatása
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Az előadás felépítése



„BuilCoGreen” számokban

• Projekt futam ideje: 20 hónap (2017. 10. -2019. 05.)

• Vezetőpartner: Arrabona ETT

• Projekt teljes költségvetése: 273 373 €

ERFA hozzájárulás: 232 367 €

Állami hozzájárulás:    27 337 €

Önerő: 13 668 €

A prioritásitengely célkitűzése: 
„Közintézmények és a határtérségben élők határon 

átnyúló együttműködésének javítása”
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4
1. ábra Az Arrabona ETT működési területe



Projekt aktualitása és célkitűzései

Előzmények: 

Igényfelmérés megállapításai
• Településekre háruló jelentős kötelezettség növekedés
• Hiányzó vagy gyenge kommunikációs csatornák helyi és 

régiós szinten
• Egyre erősödő fenntarthatósági, gazdaságossági 

szempontok
• A gyakorlatias, szakmai munkaerő jelentős hiánya 

Célkitűzések:  
• Bevált, jól működő rendszerek egymással való 

megismertetése és azok adaptálási lehetősége
• Tudásmegosztás, tapasztalatcsere
• Gazdasági haszon, hatékony költséggazdálkodás
• Lehetséges jövőbeni  együttműködések 
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Projekt meghatározó tevékenységei

 Együttműködési helyszínek és tématerületek 
megteremtése  (4x2 napos szakmai rendezvénysorozat)



Projekt meghatározó tevékenységei

 Bevált/kipróbált módszerek bemutatása (kiválósági 
központok)

 Mentorálási szolgáltatás és megvalósítási javaslatok 
(kis)tagtelepüléseink számára

 Kommunikációs platform létrehozása az 
együttműködés fenntartásának és fokozásának 
céljából

 „sharing economy” elv alkalmazása (közös gépbérleti 
katalógus)
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CULTACROSS

„Cultural programmes for bridging gaps 
between Győr and Dunajská Streda”

SKHU/1601/1.1/041



„CultAcross” számokban

• Projekt futam ideje: 16 hónap (2017. 10. - 2019. 01.)

• Vezetőpartner: Arrabona ETT

• B2: Dunaszerdahely városa

• B3: Győr városa

• Projekt teljes költségvetése: 973 833 €  (230 836 €)

ERFA hozzájárulás: 827 758€

Állami hozzájárulás:    97 383 €

Önerő: 48 691 €

A prioritásitengely célkitűzése:
„ A határmenti régió vonzerejének növelése”
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102. Ábra Győr és Dunaszerdahely elhelyezkedése



Projekt aktualitása

Helyi specifikus adottságokra adott 
beavatkozás szükségessége

Győr kiemelkedő kulturális 
kínálata 

Dunaszerdahely jelentős 
idegenforgalmi 
látogatottsága
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Projekt átfogó célkitűzése

 A két város közötti közös együttműködés növelése, a kulturális 
és természeti élmények kölcsönös megismertetése

12



Projekt meghatározó tevékenységei
LB ─ Arrabona ETT

 Kulturális Akció Csoport létrehozása (mindkét város delegál 
intézményi résztvevőket)

 Együttműködési stratégia kialakítása, közös kulturális 
termékek létrehozása

 Kölcsönös ajánlási-, kedvezményrendszer létrehozása



Projekt meghatározó tevékenységei
B2 ─ Dunaszerdahely városa

 A kezelésében lévő tó, Illetve partszakasz revitalizációja

 Kulturális helyszín, vízi színpad kialakítása



Projekt meghatározó tevékenységei
B3 ─ Győr városa

 Kulturális rendezvények kapacitás bővítése

 A rendezvényekhez kapcsolódó élményszerzés növelése 
és új, kényelmifunkciók létrehozása



Összefoglalás:

• Az Arrabona ETT területén kiemelten fontos és releváns 
a határon átnyúló intézményi, kulturális együttműködés 
erősítése.

• Tagtelepüléseink támogatása, elsősorban a rájuk háruló 
településüzemeltetési kötelezettségek teljesítése 
kapcsán kíván segítséget nyújtani társulásunk.

• A határ ne korlátozó tényező legyen, hanem egy 
potenciális lehetőség a közös fejlődésre, egymástól 
való tanulásra, együttműködésre!
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Köszönöm a megtisztelő  
figyelmet!

Herke Zoltán, projektmenedzser

Arrabona ETT
9024 Győr, Baross Gábor út 43.
+36-96-515-630
www.arrabona.eu
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