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Sajtóközlemény
(Aktív pihenés a vidéken)
Megjelentetésre: 2021.07.17.
Sajtókapcsolat: Lukács József, jozef.lukacs@hotmail.com
Nyárad község vezető partnerként az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (web: www.skhu.eu) pályázati
konstrukció keretében „Nyárad és Tápióbicske községek aktív pihenési és turisztikai
feltételeinek javítása" címmel határon átnyúló projektet valósít meg. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt kezdő és tervezett befejezési időpontja: 2020.08.01- 2021.07.31.
Prioritási tengely: PT1 – természet és kultúra
Teljes költségvetés: 49 681,85 €
ERFA hozzájárulás: 42 229,57 €
Megvalósító partnerek: Nyárad község, Tápióbicske Község Önkormányzata
Tápióbicske és Nyárad községek önkormányzatai 1997 óta a társadalmi élet számos területén
együttműködnek. A települések közös megegyezéssel bekapcsolódnak a Kisprojekt Alap
programba. Céljuk a határterület vonzerejének fokozás volt. A támogatható tevékenységek
közül a többfunkciós játszóterek kialakítását választották a meglévők bővítésével, felújításával.
Tápióbicskén a Szent István park egyik részében szabadtéri, gyermekek, junior, középkorú és
idősebb korosztály számára mozgást elősegítő eszközök beszerzését, elhelyezését valósították
meg, Nyáradon pedig a meglévő gyermekpark felújítását. A felújítás tartalmazza: járda
megépítését, a park megvilágítását, szabadtéri sporteszközök és játékok beszerzését,
elhelyezését, a park örökzölddel történő bekerítését.
A projekt megvalósításának haszna, előnyei a térség szempontjából a következők: a parkok
újdonsága, egyedisége a térségre irányítja a figyelmet, lehetőséget teremt a lakosság „tömeges”
sportolására, erősíti a közösségi tudatot, az összetartozás érzését az itt élő emberekben,
szélesebb alapokon nyugvó együttműködésre ad lehetőséget, jó reklám-lehetőség a térség, a
községek bemutatására.
A projekt célkitűzése összhangban van az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program 1. prioritási tengelyével (természet és kultúra), hiszen a résztvevő
szervezetek, illetve a projektbe bekapcsolódók között együttműködést alakít ki a határ két
oldalán.
További információért forduljon bizalommal: Lukács József, ( jozef.lukacs@hotmail.com)

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.“
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Tlačová správa
(Aktívny oddych na vidieku)
Na zverejnenie 17.07.2021
Mediálny kontakt: Jozef Lukács, jozef.lukacs@hotmail.com
Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg VA Slovensko – Maďarsko, Fond
malých projektov (web: www.skhu.eu) s názvom „Zlepšenie podmienok pre aktívny oddych a
turizmus v obciach Ňárad a Tápióbicske “. Projekt je financovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov partnerov projektu.
Začiatok a plánované ukončenie projektu: 01.08.2020-31.07.2021
Prioritná os: PO1 - príroda a kultúra
Celkový rozpočet: 49 681,85 €
Príspevok z EFRR: 42 229,57 EUR
Realizační partneri: obec Ňárad (vedúci partner), obec Tápióbicske (maďarský partner)
Obce Tápióbicske a Ňárad si založili v roku 1997 partnerskú dohodu na podporu cezhraničnej
spolupráce medzi obcami. Ako špecifický cieľ sa vybrala prioritná os 1 slúžiaci na zvýšenie
príťažlivosti pohraničnej oblasti. Spomedzi oprávnených aktivít bola zvolená športová téma, a
to vytvorenie multifunkčných ihrísk s rozšírením a rekonštrukciou existujúcich ihrísk. V obci
Tápióbicske v parku Svätého Štefana boli zakúpené a umiestnené pomôcky na mobilitu pre
deti, juniorov a starších ľudí. V obci Ňárad bolo cieľom zrekonštruovať existujúci detský park.
Rekonštrukcia zahŕňa: vybudovanie chodníku, osvetlenie parku, nákup vonkajšieho športového
vybavenia a hračiek, vytvorenie zeleného plotu.
Prínosy a výhody realizácie projektu z pohľadu regiónu sú nasledujúce: inovatívnosť parkov,
ich jedinečnosť nasmeruje pozornosť na región, poskytuje príležitosť pre masové športy
obyvateľstva, posilňuje spoločenské vedomie, dáva pocit spolupatričnosti u ľudí, ktorí tu žijú a
dáva príležitosť na širšiu spoluprácu, dobré reklamné príležitosti pre región a obce.
Cieľ projektu je v súlade s prioritnou osou 1 (príroda a kultúra) programu spolupráce Slovensko
- Maďarsko Interreg V-A, pretože nadväzuje na spoluprácu medzi zúčastnenými organizáciami
a subjektmi zapojenými do projektu na oboch stranách hranice.
Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje: Jozef Lukács, jozef.lukacs@hotmail.com

„Obsah tejto pozvánky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

