BESZÁMOLÓ
a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2020. évi tevékenységéről
A Társulás a 2020. évben is az Alapszabályban foglaltakkal, valamint a Közgyűlés döntéseivel
összhangban végezte szakmai tevékenységét, amelynek középpontjában a korábban megindított
projektek eredményes továbbvitele, illetve lezárása állt.

I. RE-START AKCIÓTERV
2020-ban is folytatódott az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
keretében elnyert támogatásból a RE-START akcióterv megvalósítása a térségbeli szereplőkből álló 23
fős partnerségben.
A RE-START akcióterv célterülete az Alsó-Ipoly-völgy, Nyitra és Pest megye határvidéke. Ez a terület
számos problémával néz szembe, elsősorban az öregedő társadalommal és a munkalehetőség
hiányával. A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak
kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett
hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív
időskor elősegítése.
A Társulás és széles körű partnersége által az INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program felhívására benyújtott akcióterv két fordulós kiválasztási folyamaton ment keresztül. A
kidolgozott pályázati anyag alapján 2019. április 16-án a Monitoring Bizottság a RE-START akcióterv
támogatása mellett döntött. Az akcióterv 2019. július 1-én indult és 2023. június 30-ig fog tartani.
A pályázat (akcióterv) a KKM által szakértőként biztosított HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
szakmai támogatásával és a partnerekkel folytatott szoros együttműködésben került kidolgozásra.
A RESTART akcióterv a koordinációt és kommunikációt biztosító technikai projekttel együtt 7 projektet
foglal magában. Az akciótervet a Program Irányító Hatósága 3.961.786,73 EUR támogatásban
részesítette.
A RE-START akcióterv egy – minden jelentős stakeholdert felvonultató – partnerségre épül, magába
foglalva az önkormányzatokat, KKV-kat, nonprofit szervezeteket, szociális szolgáltató intézményeket,
hatóságokat.
A RE-START akcióterv teljes koordinációját és minden kommunikációs feladatot a PONTIBUS ETT látja
el, beleértve az egyes projektek végrehajtásának nyomon követését és koordinációját, a szakmai és
pénzügyi beszámolók elkészítésének és benyújtásának támogatását, a projektpartnerek feladataihoz
nyújtott napi szintű támogatást (a személyes, elektronikus és telefonos egyeztetéseken túl tájékoztató
anyagok, dokumentumsablonok készítését), illetve a teljes akciótervre vonatkozó kockázatkezelés
megvalósítását. A koordinációs tevékenység keretében tehát fő feladatként az egyes projektek

támogatási szerződéskötési folyamatának, végrehajtásának, a beszámolási kötelezettségek
teljesítésének segítése, felügyelete zajlik. Ezen felül az akciótervvel összefüggő kapcsolattartás a
Titkárság, az Irányító Hatóság, illetve az FLC (első szintű ellenőrzés) munkatársaival is a PONTIBUS ETTn keresztül valósul meg.
A PONTIBUS ETT által elkészített kommunikációs terv tartalmazza az akcióterv egészére vonatkozó
kommunikációs feladatokon túl, az egyes projektek és az egyes projektpartnerek tevékenységeivel
kapcsolatos kommunikációt is. Ennek köszönhetően az akcióterv teljes, 4 éves időszakára vonatkozó
és minden kommunikációs elemet tartalmazó kommunikációs tervben megtalálhatók a különféle
projektrendezvények szervezése, a nyomtatott és online sajtótermékekben való megjelenés, az
akcióterv és az egyes projektek arculati elemeinek elkészítése, TV spotok leforgatása és sugárzása,
szórólapok és brossúrák készíttetése és még számos egyéb megjelenési forma. Ezek döntő többsége
2021-2022-ben valósul majd meg.

A projektek rövid összefoglalása:
1. SKHU/1802/3.1/053 – RE-BOOT: Social Service & Network Development for Elderly (Szociális
szolgáltatások- és hálózatfejlesztés az idősek érdekében)
Projekt költségei és támogatása:
Elszámolható költségek:
Támogatás (ERFA):

535 173,30 EUR
390 897,30 EUR

Projekt időtartama (2 év):
Projekt kezdő időpontja:
Projekt befejezési időpontja:

2019. november 1.
2021. október 31.

Vezető kedvezményezett:
Kedvezményezettek:

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ (HU)
Natur Products – Németh s.r.o. (SK);
Mira Office s.r.o. (SK);
Szob Város Önkormányzata (HU);
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (HU).

A projekt rövid összefoglalása:
A projekt fő célkitűzése a foglalkoztatás növelése, főként az idősebb, munkaképes korú lakosok
segítése a munkaerőpiacra történő beilleszkedése révén, emellett azonban szerepet kap az
idősellátásban érdekelt helyi intézmények közötti, határon átnyúló kapacitáskoordináció, illetve a
lakosság egészségi állapotának fejlesztése egy szűrőbusz beszerzése révén.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által képzett mentorok az idősebb korosztályba tartozó lakosok
munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorprogram megvalósítása a Szobi Járási Családés Gyermekjóléti Központ feladata, a program megvalósítása 2020-ban elkezdődött.
A Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon
átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel,
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munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő. Az online platform
kidolgozása 2021-ben várható.
Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők egészségügyi állapotának
javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az
idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

A szűrőbusz beszerzése és üzembe helyezése 2020-ban megtörtént.
A munkaerőpiac élénkítése érdekében a projekt keretében két szlovákiai kis-és középvállalkozás
termelőeszköz beszerzése kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a
dolgozói létszám növekedését is eredményezi.

2. SKHU/1802/3.1/052 – RE-NEWAL: Development of Local Shared Services (Helyi megosztott
szolgáltatások fejlesztése)
Projekt költségei és támogatása:
Elszámolható költségek:
Támogatás (ERFA):
Projekt időtartama (2 év):
Projekt kezdő időpontja:
Projekt befejezési időpontja:

446 072,27 EUR
379 161,42 EUR
2020. augusztus 1.
2022. július 31.
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Vezető kedvezményezett:
Kedvezményezettek:

Bernecebaráti Község Önkormányzata (HU)
Párkány Város Önkormányzata (SK)
Kemence Község Önkormányzata (HU)

A projekt rövid összefoglalása:
A projekt fő célkitűzése olyan megosztott szolgáltatások létrehozása, amelyek az Alsó-Ipoly völgyében
jelenleg is meglévő, illetve a RE-START akcióterv keretében újonnan létesülő szociális intézmények
számára nyújt majd költséghatékony és méretgazdasági szempontból megfelelő megoldást egyes
feladataik ellátására. A RE-NEWAL projekt szorosan kapcsolódik a RE-STRUCTURE projekt
eredményeihez, amelynek keretében a szolgáltatások infrastrukturális háttere valósul meg.
A RE-START akcióterv másik projektje, a RE-STRUCTURE keretén belül fognak megvalósulni azok az
épületek, amelyekben a bernecebaráti konyha és a kemencei mosoda kialakításra kerül majd, így a két
projekt erősen összefonódik. A RE-NEWAL keretén belül az említett szolgáltatások kialakításához
szükséges eszközök beszerzése valósul majd meg.
Bernecebarátiban egy nagyjából napi 400 adag étel elkészítésére alkalmas szociális konyha létrehozása
valósul meg, amely a térség szociális intézményeiben, idősotthonaiban élők élelmezésére jelentene
korszerű és takarékos megoldást a határ mindkét oldalán. A projekt keretében a konyhai berendezések
és eszközök mellett egy készétel és alapanyagszállításra megfelelően átalakított gépkocsi beszerzésére
is sor kerül majd, amely a konyhai szolgáltatás működését fogja elősegíteni.
A Kemencén létesítendő mosoda szintén a térség szociális intézmények és idősotthonok mosodai
feladatait segíti. A projekt keretében a mosodai eszközök beszerzése mellett szintén sor kerül egy
szállításra alkalmas gépkocsi beszerzésére, amely a szennyes és tiszta ágyneműk és egyéb textíliák
megfelelő helyre történő eljuttatását szolgálja majd.

A kemencei mosodaépület látványterve
Párkány esetében egy, az időskori lakosságot kiszolgáló kisbusz beszerzése valósul meg.
Tekintettel arra, hogy e projekt szorosan kapcsolódik a RE-STRUCUTRE projekthez, az eszközök
beszerzése csak a későbbiekben, az építési tevékenységek végéhez közeledve valósul majd meg.
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3. SKHU/1802/3.1/045 – RE-CREATION: portfolio of new services (Új szolgáltatások portfóliója)
Projekt költségei és támogatása:
Elszámolható költségek:
Támogatás (ERFA):

782 605,36 EUR
665 214,53 EUR

Projekt időtartama (2 év):
Projekt kezdő időpontja:
Projekt befejezési időpontja:

2021. január 1.
2022. december 31.

Vezető kedvezményezett:
Kedvezményezettek:

Burda, n.o. (SK)
Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság (SK)
Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület (HU)
Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. (HU)
Ipolydamásd Község Önkormányzata (HU)

A projekt rövid összefoglalása:
A projekt célja, hogy a térségben új rekreációs szolgáltatások elindítására nyíljon lehetőség, amelyek
elősegítik az időskori aktivitások elterjedését a helyiek körében, továbbá lehetővé teszik közösségi
programok szervezését a térségben élők, azon belül is elsősorban az időskorú lakosság számára.
Emellett a projekt a helyi turizmus fejlesztésének is egy fontos állomása. A projekt a fejlesztések révén
a térség munkaerő kínálatára is pozitív hatással lesz.
A projekt keretében az együttműködő magyarországi és szlovákiai partnerek négy helyszínen hoznak
létre új közösségi tereket, illetve szolgáltatási helyeket, ahol új, elsősorban aktív időskort szolgáló
tevékenységek indulhatnak az akcióterv egy később megvalósítandó projektje révén. Az Ipoly Menti
Kulturális és Turisztikai Társaság az ipolyszalkai Tájházat bővíti új, kézműves funkciókat tartalmazó
épületrésszel. A Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület gondozásában a településen található
Fecskeház újul meg, míg Ipolydamásd Község Önkormányzata oktatási központot létesít egy meglévő
épület átalakításával. A helembai Burda Központban rekreációs tevékenységeknek is helyet adó épület
valósul meg, a funkció kialakításához szükséges eszközbeszerzésekre e projektben kerül sor.
A beltéri kikapcsolódásra alkalmas terek mellett a kültéri aktivitást elősegítő fejlesztésekre is sor kerül.
A Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. a térségben elektromos kerékpár
rendszert létesít, amelynek keretében 21 darab e-kerékpár kerül beszerzésre. A kerékpárokat három
helyszínen kialakított töltőállomáson (Bernecebaráti, Ipolyszalka, Ipolydamásd) lehet majd igénybe
venni. A kültéri aktivitást szolgálja továbbá három településen (Helemba, Bernecebaráti, Ipolydamásd)
szabadtéri edzésre alkalmas eszközök elhelyezése is.
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Az ipolyszalkai Tájház új épületrészének látványterve
A projekt jelenleg támogatási szerződéskötési fázisban van, a megvalósítás 2021-2022-ben esedékes.

4. SKHU/1802/3.1/043 – RE-STRUCTURE: Modernisation & Transformation of Social Services
Infrastructure (Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának modernizációja, felújítása)
Projekt költségei és támogatása:
Elszámolható költségek:
Támogatás (ERFA):
Projekt időtartama (2 év):
Projekt kezdő időpontja:
Projekt befejezési időpontja:
Vezető kedvezményezett:
Kedvezményezettek:

2 370 036,00 EUR
2 014 530,58 EUR
2020. május 1.
2022. április 30.
Ipolyszalka Község Önkormányzata (SK)
Helemba Község Önkormányzata (SK)
Szob Város Önkormányzata (HU)
Kemence Község Önkormányzata (HU)
Bernecebaráti Község Önkormányzata (HU)

A projekt rövid összefoglalása:
A RE-STRUCTURE projekt jelenti az akcióterv gerincét, amelynek keretében Ipolyszalkán, Helembán és
Szobon időskori szociális ellátás számára összesen 68 férőhely létesül mintegy 1500 m 2-en, amely
révén az idősellátás kínálati oldala igazodik az idősödő társadalom miatt megnövekedett kereslethez.
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A szobi idősek otthona fejlesztése 2020 nyara óta zajlik, amely a szobi önkormányzat által 2016-ban
megvásárolt, üresen álló épület felújítása útján valósul meg. A létrejövő intézmény 32 idősnek biztosít
megfelelő elhelyezést és gondozást. A mintegy 500 négyzetméteres épületben 1 darab négy ágyas
szoba, 6 darab három ágyas szoba és 5 darab két ágyas szoba kerül kialakításra.
A fejlesztés minimum 8 új munkahelyet létesít a térségben. Szobon a már meglévő idősek otthona
megmarad, így az új épülettel együtt 50 férőhellyel rendelkezik majd a település a bentlakásos ellátás
iránti igények kiszolgálására.

Az épülő szociális otthon Szobon
A másik két szlovákiai szociális intézmény mellett szintén a projekt keretében valósul meg egy mosoda,
illetve egy szociális konyha épületének kialakítása, az előbbi Kemencén, míg az utóbbi
Bernecebarátiban (ld. a RE-NEWAL projekt). A kemencei mosodaépület kialakítása 2020 ősze óta zajlik,
a munkálatokat az időjárás mellett egy régészeti lelet feltárása kissé hátráltatta. A bernecebaráti
konyhaépület közbeszerzési eljárása a napokban zárult, az eljárás értékelése folyamatban van.
Az újonnan kialakításra kerülő infrastruktúrák tovább erősíti a helyi munkaerőpiacot, egyben
megteremtik az időskorú lakosság ellátására alapuló szolgáltatószektor (az úgynevezett „silver
economy”) felfuttatásának lehetőségét is.

5. SKHU/1802/3.1/042 – RE-HABILITATION: Education Programme for Social Workers & Carers
(Képzési program szociális munkások és -gondozók részére)
Projekt költségei és támogatása:
Elszámolható költségek: 182 109,53 EUR
Támogatás (ERFA): 154 793,09 EUR
Projekt időtartama (16 hónap):
Projekt kezdő időpontja: 2021. január 1.
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Projekt befejezési időpontja: 2022. április 30.
Partnerek:
Vezető kedvezményezett: Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (HU)
Kedvezményezett:
Richtáriková Blanka – Kurz opatrovania (SK)

A projekt rövid összefoglalása:
A RE-HABILITATION projekt célja, hogy elindítsa az idősek szociális ellátásával kapcsolatos humán
erőforrás fejlesztését azáltal, hogy oktatási programot indít, melynek során szociális segítők képzése
valósul meg. A projekt során 3 kurzus eredményeképpen 120 fő képzése valósul meg. A képzést
követően a végzettek képesek lesznek elhelyezkedni a térség szociális intézményeiben, és ellátni az
idősgondozási feladatokat. Ennek révén várhatóan a szektor munkaerőhiánya enyhülni fog és az
akcióterv másik projektje keretében épülő intézmények humánerőforrás-kapacitásai optimálisak
lesznek.
Jelenleg a képzéshez szükséges eszközbeszerzések előkészítése zajlik. A járványhelyzet miatt
bizonytalan a képzések indulásának időpontja.

6. SKHU/1802/3.1/040 – RE-BIRTH: Active Ageing (Aktív időskor)
Projekt költségei és támogatása:
Elszámolható költségek: 154 210,62 EUR
Támogatás (ERFA): 131 079,01 EUR
Projekt időtartama (16 hónap):
Projekt kezdő időpontja: 2022. március 1.
Projekt befejezési időpontja:2023. június 30.
Partnerek:
Vezető kedvezményezett:
Kedvezményezettek:

Csemadok (SK)
Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület (HU)
Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság (SK)
Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. (HU)

A projekt rövid összefoglalása:
A RE-BIRTH projekt célja, hogy új perspektívákat nyújtsunk a térség időseinek életében. A célterületen
ugyanis meglehetősen korlátozottan léteznek rekreációs és közösségépítési lehetőségek. Ezen
hiányosságok leküzdése érdekében a REBIRTH négy lábra épül:
1) mentális gondoskodást nyújt a nyugdíjasoknak arra, hogy segítsék és bátorítsák őket a társadalmi
életbe történő integráció terén,
2) alternatívákat kínál az időseknek, hogy fontosnak érezzék magukat és szabadidejüket önkéntes és
intergenerációs alkalmakra fordítsák,
3) időskori tréningeket kínál: informatikai készségek fejlesztése, kézműves termékek előállítása,
fiatalokkal való foglalkozás segítése, hozzájárulva a generációs hiányosságok leküzdéséhez az Y & Z
generációk tanítása révén,
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4) végül, mivel a társadalmi élet során könnyű megismerni egymást, a projekt különböző közösségi
építési tevékenységeket biztosít.
A projekt az akcióterv ütemezés szerint csak 2022-ben indul.

II. KISLÉPTÉKŰ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK
A Társulás egyik kiemelkedő célja a Duna-, és Ipoly parti települések idegenforgalmi látogatottságának
növelése azáltal, a térség logikus, egymásra épülő kisléptékű turisztikai fejlesztése. A Társulás
Alapszabályának III. cikk 3/H. pontja rögzíti, hogy az ETT egyik célja a határon átnyúló ökoturizmus
fejlesztése valamint egyéb ökoturisztikai létesítmények és tevékenységek támogatása.
A stratégiai cél eléréséhez projektek előkészítését, finanszírozását, megvalósítását koordináljuk,
többek között a természeti értékekre építő turisztikai projektek, infrastrukturális fejlesztések
elősegítését szeretnénk elérni. A projektek megvalósulása hozzájárul a Társulás azon célkitűzéséhez,
hogy a Duna és az Ipoly, települések, megyék együttműködését, határon átnyúló kezdeményezésekkel
erősítsük.
A 2020. évben több kisléptékű projekt előkészítését terveztük meg a települési önkormányzatokkal
együttműködve. A projektfejlesztés során egyeztettünk térségbeli, helyi szereplőkkel a korábbiakban
általunk, illetve más partnerek által megvalósított projektek továbbvitelének, összekapcsolásának és a
szinergiák kihasználásának lehetséges irányairól. Kapcsolódva a már megvalósult úszóművek
telepítéséhez, a legideálisabb projekt elképzelés elsősorban egy szobi Duna strand kiszolgáló
létesítmény fejlesztése volt. Az oda látogatók kiszolgálása érdekében egy parkoló létesítését is
indokoltnak láttuk a térségi szereplőkkel. A fővárosból és környékéről érkezők így Szobon megfelelő
parkolási lehetőséghez jutnak: a gépjárművet a parkolóban hagyva az oda látogatók szép környezetben
strandolhatnak, továbbá lehetőség van kajakok, csónakok bérlésre, amelyekkel a Dunáról
felevezhetnek az Ipolyra, ahol Ipolydamásdon és Letkésen megfelelő kikötési lehetőség biztosított. A
strandfejlesztés keretében családbarát vizesblokkokat, öltözőket, és baba-mama szobákat terveztünk
könnyűszerkezetes építési módú egységekben elhelyezve. Emellett egy 40-50 gépjármű befogadására
alkalmas parkoló tervezése valósult meg. Ennek projektfejlesztési tevékenység keretében tehát 2 db
építési engedélyezési tervdokumentáció készült el, tervezői költségbecsléssel együtt. A települési
önkormányzattal közösen keressük az előkészített projekt fizikai megvalósításának támogatási
lehetőségeit, nagy előnyt jelent, hogy már kész engedélyezési tervdokumentáció áll rendelkezésre.
Szlovákiai oldalon Szetén egy települési tulajdonban álló, kihasználatlan épület hasznosítását
terveztettük meg. Az épület közvetlenül a főút (amelyet kerékpárútnak is használnak) és az Ipoly-folyó
között (ahol pedig már egyre jobban beindul a vízi turizmus) található. Az épület a teraszán, ill. belső
udvarán lehetőség van egy kerékpáros-víziturisztikai pihenőhely kialakítására, és a már meglévő,
kívülre nyíló illemhelyek felújítását, zuhanyzófülkék létesítését, illetve az épület teljes rekonstrukcióját
terveztettük meg, amely a későbbiekben szálláshelyként is szolgálhat az ide látogató turisták számára.
Erre vonatkozóan egy engedélyezési tervdokumentáció készült el, amely a fejlesztéseket etapokban
készítette elő, annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon több forrásból is megpályázni az épület
felújítását.
E projektdokumentumokat is abból a célból készíttettük el, hogy megfelelő támogatási lehetőség
esetén felkészülten, már teljesen előkészített projekt-javaslatokat tudjunk benyújtani.
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A 2020. évben a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz működési és projektmegvalósítási támogatási
kérelmünk keretében 33 millió Ft-ot nyertünk el. Ennek keretében a következő kis léptékű projektek
valósulnak meg 2021-ben.
•

•
•

•

Ipolyvisken és Ipolydamásdon olyan szaniterkonténereket telepítünk, amelyek elsősorban az
Ipolyon vízitúrán részt vevőket szolgálja ki, azonban emellett a kerékpáros, gyalogos és
horgászturizmus számára is használható infrastruktúrát jelentene.
Az Ipoly-menti településeken (várhatóan 10 településen) a térség nevezetességeit, történelmét
bemutató információs táblákat helyezünk el a települési önkormányzatokkal együttműködve.
Szetén egy pavilont alakítunk ki, amely szintén a turisták számára megállóhelyül, illetve
pihenőhelyül szolgál. A szerkezet mintegy 3,6 méter magas, minden oldalról nyitott esőbeálló,
amely mellé egy kisebb és egy nagyobb információs táblát, illetve egy kerékpártartót is telepítünk.
Az építmény a turisták pihenését, eső elleni védelmét szolgálja, és egyaránt elősegíti a vízi, a
kerékpáros és a gyalogos turizmus kiszolgálását.
Pilot jelleggel egyszerű faházakat telepítünk az Ipoly-mentén, amely a térségbe érkezőknek biztosít
kiváló kempingezési lehetőséget. A projekt keretében felmérésre kerül a kialakításra
legalkalmasabb helyszín. Terveink szerint az egyszerű szerkezetes faházak megfelelő
komfortlehetőséget kínálnak majd a természetbe vágyóknak.

Hosszabb távú célunk annak elősegítése, hogy a térség változatos attrakciók különböző formáira, a
települések adottságai szerint differenciáltan, de összehangoltan épülő, együttműködő hálózatokból
álló egységes célterületté váljon az oda látogatók számára. A projekt keretében ezért projektfejlesztési
tevékenységeket is megvalósítunk. A településekkel, a térségbeli civil egyesületekkel és más releváns
szervezetekkel folyamatosan konzultálva tervezzük az újabb projektek előkészítését. Ezek lehetséges
főbb irányai (a teljesség igénye nélkül):
- vízi megállóhelyek kialakítása,
- szálláshely lehetőségek fejlesztése: kempingek és faházas táborhelyek kialakítása,
- part menti kiszolgáló létesítmények (szaniterkonténerek, mosdók, öltözők),
csónaktárolók/csónakházak kialakítása,
- pihenőpontok fejlesztése,
- vízparti és erdei játékok, akadálypálya gyerekeknek,
- tanösvények kialakítása,
- természetismereti központ (tábor) kialakítása fogadóépülettel,
- családi kerékpáros élménypark(ok) kialakítása,
- pihenőpart tervezése az Ipolyon horgász-állásokkal,
- élményorientált szálláshely fejlesztések tervezése,
- irányító- és információs táblák kihelyezése.

III. EGYÉB
Társulásunk (költségvetés nélküli) társult partnerként vesz részt az INTERREG Danube program
keretében széles körű konzorciumban elnyert „DANUrB+” projektben (amelyben Pest Megye
Önkormányzata projekt partnerként vesz részt). A projekt célja a dunai kulturális identitás erősítése,
és egy közös kulturális hálózat és turisztikai márkanév létrehozása. Ezeket a célokat a projekt a Duna
menti települések nemzetek közötti kulturális kapcsolatainak támogatásával, valamint a fel nem
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használt, vagy rejtett kulturális és társadalmi értékek – azok jobb gazdasági és kulturális megtérülése
érdekében történő – feltárásával kívánja elérni. A projekt a települések épített és kulturális erőforrásait
tárja fel neves műszaki egyetemek kutatásaival, és stratégiát alkot arra, hogy egyes ma még
kihasználatlan, vagy alulhasznosított építészeti vagy kulturális emlékeket és infrastruktúrákat miként
lehet transznacionális – Duna menti – kontextusban újra márkázni, újfajta kulturális hasznosításra a
közösség bevonásával aktívvá tenni. E projektben a részvételünk célja, hogy a térségre egy komplex
akcióterv készüljön a projekt keretén belül a még ki nem használt kulturális és turisztikai értékek
hasznosításáról. A konzorciumot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezeti.
***
A 2020. év folyamán a Társulás Közgyűlése (amely Pest Megye Közgyűlésének elnökéből és Nyitra
Kerületi Önkormányzat elnökéből áll) a járványügyi intézkedések miatt nem tudott ülést tartani, ezért
a szükséges döntéseket írásbeli szavazás útján hozta meg. Ennek keretében fogadták el a Társulás
költségvetését, szokásos éves beszámolóját, a jelen beszámolóban említett pályázatok, támogatási
kérelmek benyújtását.
Budapest, 2021. május 24.
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