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3.-ik Stratégiai Pályázati Felhívás - Koncepció és teljes pályázat                                                               

Prioritási tengely 

6/c: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása 

és fejlesztése 

 

Projekt cím 
 Eredetünk és erőforrásaink szisztematikus felfedezéséhez való hozzáférés 

megkönnyítése 

Projekt szám ROHU-349 

Partnerség 

LP: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata 

PP2: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Fejlesztési és 

Környezetvédelmi Ügynökség Nonprofit Kft 

PP3: „KÖLCSEY” Televíziós Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Nonprofit 

Társaság 

PP4: Szatmár Megye Területi Közigazgatási Egysége 

PP5: Szatmárnémeti Megyei Könyvtár  

Teljes ERDF 

költségvetés 

€ 296 502,07 CN 

€ 10 622 290,92 becsült összeg FAF 

Célkitűzés 

 

A projekt célja a régió fenntartható fejlődése azáltal, hogy egyetlen, 

koherens, határokon átnyúló turisztikai területet szervez a természeti, 

történelmi és kulturális örökség alapján, ami növeli a látogatók számát 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A támogatott kulturális és természeti örökséget látogatók várható 

számának növekedése: 30 000 

Összegzés  

A projekt a következő kihívásokat célozza meg a támogatható 

területen 

  a turisztikai kezdeményezések és látnivalók elszigeteltek egymástól, 

üzemeltetőik ritkán működnek együtt, és a látnivalók kisebb 

területeket fednek le, vagy a célcsoportok kevesebb tagját érik el. 

 

A projekt fő tevékenységei 

 interaktív kiállítások létrehozása és múzeumok megújítása 

 Az „öko-központ” fejlesztése a „fedett oktatási út” innovatív 

elemével, amely egész évben működik, a szezonalitás csökkentése 

érdekében a térségben  

 a már meglévő tematikus útvonalakhoz kapcsolódó templomok 

felújítása 

 egy történelmi sétány második szakaszának létrehozása kiállítással, 

amely kapcsolódási pont lehet a vallási és kulturális turizmus között;  

 kisméretű média / marketing központok létrehozása a határon 

átnyúló célterületen a kulturális örökség népszerűsítésére. 

 mobiltelefon-alkalmazás, informatikai háttér (integrált hozzáférési 

pont) és „esernyő” típusú marketing kezdeményezések fejlesztése az 

érintett, határokon átnyúló célterület turisztikai látványosságainak 

népszerűsítésére 

 kiállítások, múzeumok interaktív tartalmának fejlesztése 
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A Projekt fő várt eredményei a következők:  

 Összehangolt turisztikai kezdeményezések, tematikus túrák 

kidolgozása, amelyek lehetőséget biztosítanak a régiót látogató 

turisták számára hogy többnapos kulturális kirándulásokon 

vehessenek részt, a határ mindkét oldalán zajló programok 

megtekintésével. 

 

 


