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Általános információk 

Projekt: SWARE - A vízi utak régióinak fenntartható örökségmenedzsmentje 

Partner szervezet: Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Más érintett partner szervezet (ha releváns): Minden partner (a tudásátadásban) 

Ország: Szlovákia 

NUTS2 régió: Nyugat-Szlovákia 

Kontakt személy: Bara Zoltán  

email cím: director@ponsdanubii.eu 

telefonszám: +421 905 828 898 

 

Előszó, pl. Politikai kontextus 

 

 A Pons Danubii EGTC partnere az EU INTERREG EUROPE által részlegesen finanszírozott 
„SWARE” (A vízi utak régióinak fenntartható örökségmenedzsmentje) elnevezésű projektnek 
(www.interregeurope.eu/sware/). A Pons Danubii egy Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás, amely a Duna mentén található településeinek (Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány, 
Révkomárom, Gúta, Ógyalla) gazdasági és társadalmi kohézió fejlesztését célozza meg. Jogi személy, 
saját költségvetése van, embereket foglalkoztat és megállapodásokat írhat alá. 

A szervezet a határon átnyúló térségben a helyi önkormányzatokat gyűjti össze, és közös 
területi fejlesztési stratégiákat hoz létre és hajt végre. A Csoportosulás célja egy nem megkülönböztető 
politika követése: a helyi szereplőknek egyenlő lehetőségeket kell biztosítani nemzeti és határon 
átnyúló szinten is. Az EGTC-nek jelentős tapasztalata van az örökséggel kapcsolatos határon átnyúló 
együttműködési kezdeményezésekben és projektekben. EGTC-ként a Pons Danubii teljes mértékben 
jogosult és képes pályázatokat benyújtani az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Programba, ezáltal javítva az eszközt a meghatározott célok tényleges megvalósítása révén. Továbbá 
az EGTC tanácsadóként részt vett a határon átnyúló együttműködési program előkészítési 
szakaszában, és részt vesz a félévi értékelésekben is. 

 A SWARE projekt általános célja a természeti és kulturális örökség integrált kezelésének 
elősegítése a vízi utak régióiban a partnerrégiók kapcsolódó politikai eszközeinek javítása révén, hogy 
jobb egyensúlyt teremtsen a természeti erőforrások és az épített örökség védelme és fenntartható 
kiaknázása között. A projektben öt másik szervezet vesz részt Hollandiából, Olaszországból, Írországból 
és Lettországból. A projekt tevékenységek magukban foglalják az egyes partnerrégiók helyzetének 
elemzését, a bevált gyakorlatokat és a tudás átadását, valamint az akciótervek kidolgozását a 
megfelelő partnerpolitikai eszközök javítása érdekében. 

A SWARE projekt 1. fázisának tevékenységei (2018. szeptember végéig) a következők: a 
tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása; az érdekelt felek és az intézményi tanulás; a kihívások és 
igények összehasonlítása és elemzése; amely minden résztvevő régióban akciótervek kidolgozásával 
zárul. A 2. szakasz (2021 márciusáig), a projekt fennmaradó része az akcióterv végrehajtásáról szól. Ez 
a dokumentum a SWARE projekt akciótervét tartalmazza a Pons Danubii EGTC számára. 
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Az akcióterv célja, hogy befolyásolja:        a Növekedési és foglalkoztatási beruházások programját 

          X   az Európai Területi Együttműködési Programot 

                      Egyéb regionális fejlesztési politikai eszközt 

 

Az érintett politikai eszköz neve: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
2014-2020 

 

A SWARE projekt interregionális tanulásának és megállapításainak összefoglalója 

A projekt első fázisában a partnerek és az érdekelt felek felderítették és megvitatták a régiók jó 
gyakorlatait. A SWARE projektből nyert, valamint a Pons Danubii EGTC akciótervének alapjául szolgáló 
tanulságok és megállapítások a következők (általánosságban): 

 

 Kiegyensúlyozott (magán- és közszférai) partnerségek létrehozása, valamint a térség 
valamennyi érintett szereplőjének - beleértve a projekt tulajdonosokat, a turisztikai 
szolgáltatókat, a hatóságokat, a közlekedési vállalatokat, más érdekelteket és helyi (minden 
korosztályú) helyi közösségeket - részvétele szükséges ahhoz, hogy hatékony megoldásokat 
lehessen kialakítani komplex helyzetekben. 
 

 A természeti és kulturális értékek új, innovatív hasznosítására van szükség az örökség 
többszörös felhasználásának kombinálására a belvízi utak mentén (kultúra, természet, sport, 
művészet, navigáció, oktatás, kombinált víz- és kerékpáros túrák stb.), amennyiben lehetséges, 
akkor határon átnyúló vagy transznacionális együttműködés formájában. 
 

 A komplex fejlesztés jelentőségét hangsúlyozni kell - beleértve a vízi turizmussal kapcsolatos 
infrastruktúrák fejlesztését, az idegenforgalmi termékek és szolgáltatások fejlesztését, a helyi 
idegenforgalmi vállalkozói szellem erősítését és a hatékony marketingtevékenységek 
tervezését és megvalósítását (a szélesebb közönség számára). 

 

 Figyelembe kell venni a vízi utak változatos funkcióit, pl. turizmus / rekreáció, ingázási 
forgalom, gazdasági hasznosítás, környezetvédelem, árvízvédelem. 

 

 A biológiai sokféleség kezelésének sikeres nemzetközi példák által megosztott jó gyakorlatai, a 
fenntartható turizmus fejlesztését célzó pályázatok és a figyelemfelkeltő tevékenységek 
átadható és alkalmazható modelleket biztosíthatnak a fenntartható beavatkozások 
megvalósításához (a bevált gyakorlatok adatbázisainak fejlesztésével, a tudásmegosztással és 
a terjesztéssel kapcsolatos tevékenységek révén). 

 

 Szükség van a támogatott projektek szélesebb körben való láthatóságára, valamint a projektek 
és a Programok eredményeinek disszeminációjára. 
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 A közös szolgáltatási fejlesztések és menedzsment eszközök (pl. idegenforgalmi 
kártyarendszer, kerékpárkölcsönző rendszer, audioguide), a zöld munkahelyek létrehozásának 
lehetőségei, az idegenforgalommal kapcsolatos üzleti tevékenységek és vállalkozói szellem 
ösztönzése a projekt lezárása után is hozzájárulnak az intézményi és pénzügyi 
fenntarthatósághoz. 

 
A Pons Danubii EGTC legfőbb tevékenységeinek listája a SWARE projekt 
megállapításai alapján 
 

A Pons Danubii EGTC az alábbi tevékenységek végrehajtását tervezi: 
 

1. TEVÉKENYSÉG - A határon átnyúló természeti és kulturális örökségfejlesztési 
kezdeményezésekre vonatkozó fenntarthatósági kézikönyv kidolgozása az Interreg 
V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014–2020 keretében 
megvalósított új projektek alapján 

A SWARE projekt tudásátadási tevékenységének főbb megállapításai és következtetései a  
Pons Danubii EGTC részvételével megvalósítandó új projektekbe kerülnek beépítésre: 

 

 A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program által finanszírozott (2. prioritási tengely: A határon átnyúló mobilitás fokozása), a 
Pons Danubii EGTC által irányított KOMBI projekt integrált, határon átnyúló 
kerékpárkölcsönző rendszert valósít meg, amely környezetbarát zöld közlekedési 
lehetőséget nyújt a turisták és lakosok számára egyaránt; 

 A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program által finanszírozott (1. prioritási tengely: Természet és kultúra), a Pons Danubii EGTC 
által menedzselt CULTPLAY projekt (mint projektmenedzser szervezet) a határ menti térség 
kulturális örökségének innovatív felhasználását célozza meg: interaktív látnivalókat és 
szolgáltatásokat biztosít tematikus parkok formájában; 

 A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program által finanszírozott (2. prioritási tengely: A határon átnyúló mobilitás fokozása),  
a Pons Danubii EGTC által menedzselt Kn-Kn ImproTrans projekt (mint projektmenedzser 
szervezet) az elektromos autóbuszközlekedés fejlesztését érinti intelligens környezetbarát 
közlekedési megoldások megteremtésével a határmenti területen; 

 A Pons Danubii EGTC új pályázatok benyújtását is tervezi a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozó Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program új pályázati 
felhívásaira (kiemelt területek: 1. Természet és kultúra; 4. Intézményi együttműködés), 
különösképpen a fenntarthatóságot megcélozva. 
 

E folyamatban lévő és tervezett projektek megvalósítása által inspirálódhat az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága és új, a fenntarthatóságot 

megcélzó projektkiírásokat írhat ki, melyeket a Program keretében belül lehetne támogatni. 
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A SWARE projekt transznacionális tudásátadó tevékenységeinek eredményei, valamint a Pons 
Danubii EGTC részvételével megvalósult és a Program által finanszírozott projektek tapasztalatai 
alapján, a tevékenység egy fenntarthatósági kézikönyv elkészítését célozza meg a határon átnyúló 
természeti és kulturális örökségfejlesztési kezdeményezések előmozdítása érdekében. 

Tervezett feladatok: 

 A SWARE projekt témaspecifikus megállapításainak és következtetéseinek összefoglalása 
(transznacionális jó gyakorlatok, tudásátadás és jó megoldások); 

 Határon átnyúló tudásátadó események, az érdekeltek számára találkozók szervezése a 
természeti és kulturális örökség fenntartható használatára vonatkozó egyéb szempontok és 
ajánlások bevonása érdekében; 

 A Program által finanszírozott projektek tapasztalatainak és következtetéseinek feldolgozása 
esettanulmányok formájában (a főbb feladatok és eredmények bemutatásával, a lehetséges 
buktatókkal és a jó átadható megoldásokkal); 

 A fenti feladatok megállapításai és következtetései alapján egy fenntarthatósági kézikönyv 
elkészítése a határon átnyúló természeti és kulturális örökségfejlesztési 
kezdeményezésekről (esettanulmányokkal), a dokumentum elküldése az Irányító 
Hatóságnak. 

 

A fenntarthatósági kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg a természeti és kulturális örökség 
fenntartható felhasználására (különös tekintettel a határon átnyúló együttműködésre), így 

támogathatja a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Program teljesítményének folyamatos és 
utólagos értékelését, valamint a finanszírozott projektek fenntarthatósági szempontjainak nyomon 
követését. Továbbá, a kézikönyv ösztönözheti a fenntarthatósági szempontok mélyebb integrálását 

az új programozási gyakorlatba (az új Operatív Program előkészítését). 

 

A fenti feladatok mellett az Eurorégió szereplői szakmai támogatást is biztosít majd az EGTC a 
pályázati eljárások tekintetében, a fenntartható fejlődésre összpontosító projektek ösztönzése 
érdekében: 

 Szakmai találkozók, workshopok szervezése által; 

 Technikai segítségnyújtás által a projektek fejlesztéséhez / új pályázatok kidolgozásához; 

 Különféle kommunikációs tevékenység végrehajtása által. 
 

E szakmai támogatás által a Pons Danubii EGTC előmozdíthatja a fenntarthatósági szempontok 
mélyreható integrálását a tervezett és megvalósítás alatt álló határon átnyúló projektekbe, 

amelyek biztosíthatják a szlovák-magyar határmenti régió belvízi útjai mentén a természeti és 
kulturális örökség fenntarthatóságát. 

 

2. TEVÉKENYSÉG - Politikai ajánlások az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program 2014–2020 eredményesebb működése érdekében más 
szakpolitikai eszközök jó gyakorlatainak bevonásával 



   
 

6 

A tevékenység fő célja a Program adminisztratív, irányítási, finanszírozási jellemzőinek  
(pl. információs szolgáltatások, eljárások, humán erőforrások, társfinanszírozási megoldások) 
fejlesztésére vonatkozó szakpolitikai ajánlások kidolgozása. Ez a feladat két fő módszeren alapul: 

 Az elsődleges információk a programterület érdekelt felek bevonásával kerülnek 
összegyűjtésre annak érdekében, hogy meghatározzák a Program lehetséges működésének 
főbb fejlesztési szükségleteit és elvárásait a (potenciális) pályázók szempontjából; 

 A benchmarking tevékenységek során elemzésre kerül más határon átnyúló és 
transznacionális területi együttműködési program működése (elsősorban az Interreg Europe 
és a Duna Program), és megvizsgálásra kerülnek az átvehető jó gyakorlatok is. 

 

Legfőbb feladatok: 

 Az érdekeltek számára találkozók szervezése (első kézből származó információk gyűjtése a 
pályázóktól); 

 Rendszeres részvétel a Külgazdasági és Külügyminisztérium (Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program új IH-a) által szervezett EGTC-műhelyeken; 

 Online felmérés (kérdőív) lebonyolítása a programterületen működő EGTC-k között 
(információk gyűjtése e szervezetek elvárásairól és a területi együttműködési programok 
lehetséges szerepéről); 

 Online felmérés (kérdőív) lebonyolítása a SWARE projektpartnerek között (információk 
gyűjtése a többi európai területi együttműködési program működéséről, jó gyakorlatairól); 

 A kiválasztott területi együttműködési programok működési jellemzőinek összehasonlító 
elemzése - jó példák feltárása azok alkalmazhatóságának értékelésével; 

 SWOT-elemzés készítése (meghatározva a Program működésének belső erősségeit és 
gyengeségeit, valamint külső lehetőségeit és veszélyeit); 

 A fenti feladatok megállapításai és következtetései alapján szakpolitikai ajánlások 
kidolgozása a Program működésének javítására, a dokumentum elküldése az Irányító 
Hatóságnak. 

 

A tevékenység kimeneti dokumentuma ajánlásokat és alkalmazható jó gyakorlatokat nyújt a 
Program működésének javításához; így elősegítheti a Program pályázó-barátabb, hatékonyabb 

működését és az erősebb fenntarthatósági megközelítést. 

 

3. TEVÉKENYSÉG - Inkluzív menedzsment - szakmai / módszertani támogatás 
nyújtása az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban 
2014-2020 való részvétel elősegítése érdekében 

A tevékenység a Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program inkluzív 
menedzsmentjének támogatását célozza meg a hálózatépítés és a tudásátadó tevékenységek 
révén, elősegítve a szakmai vélemények bevonását a Program működési és programozási 
feladataiba; valamint a szakmai szereplők közötti együttműködés erősítését és módszertani 
támogatást az alulról felfelé irányuló kezdeményezések inicializálásához. 

 



   
 

7 

Tervezett feladatok: 

 Határon átnyúló hálózatépítési események szervezése az érintett szereplők és érdekelt felek 
bevonásával, a tudás és a tapasztalatok cseréje és a szélesebb körű párbeszéd / kapcsolat 
kialakítása érdekében a programterületen; 

 Szakmai tanácsadó testület létrehozása és működtetése a programterület releváns 
szereplőinek meghívásával (pl. EGTC bizottságok, helyi önkormányzatok, intézmények, 
turisztikai menedzsment szervezetek, helyi szakértők) és rendszeres szakmai találkozók 
szervezése a vonatkozó témákról; 

 Közösségi tervezési rendezvények szervezése (példaként) az alulról felfelé irányuló 
kezdeményezések módszertani támogatása érdekében; 

 A fenti feladatok megállapításai és következtetései alapján rendszeres partneri jelentések 
kidolgozása a tényleges megállapításokról és szakpolitikai ajánlásokról, a dokumentumok 
elküldése az Irányító Hatóságnak. 
 

A tevékenység kimeneti dokumentumai ajánlásokat tesznek a Program jó kormányzási 
politikájának javítására egy átfogóbb irányítási megközelítéssel, biztosítva a helyi érdekelt felek és 

szakértők, illetve véleményük bevonását a programozási gyakorlatokba. 

 

4. TEVÉKENYSÉG - Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program 2014 – 2020 által finanszírozott nyertes pályázatok jobb disszeminációja 

A tevékenység az EGTC által megvalósítandó, támogatott természeti és kulturális örökséget célzó 
projektek fenntarthatósági elveinek hatékony és innovatív kommunikációs és disszeminációs 
tevékenységeire összpontosít, ezáltal támogatva a projektek és a Program láthatóságának javítását 
a határon átnyúló régióban és azon túl egyaránt. 

 

Tervezett feladatok: 

 Különféle határon átnyúló és nemzetközi disszeminációs tevékenység végrehajtása az EGTC 
természeti és kulturális örökséget célzó projektjeinek szélesebb láthatóságának biztosítása 
érdekében (pl. nemzetközi konferenciákon, Uniós rendezvényeken, határon átnyúló és helyi 
eseményeken, az IH / KT / Monitoring Bizottság által szervezett study tour-okon való 
részvétel, saját kommunikációs és láthatósági intézkedések megvalósítása); 

 A fenti feladatok megállapításai és következtetései alapján disszeminációs jelentés 
kidolgozása a végrehajtott disszeminációs tevékenységekről, a dokumentum elküldése az 
Irányító Hatóságnak. 

 
A kimeneti dokumentum az EGTC által végrehajtott különféle innovatív és hatékony disszeminációs 

tevékenységeket mutatja be, amelyek a Program számára is adaptálhatók a fenntarthatósági 
elvek népszerűsítése érdekében, és / vagy integrálhatók az új programozási dokumentumok 

követelményeibe annak érdekében, hogy javítsák a finanszírozott projektek láthatóságát. 

 


