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 NAĎALEJ ROZVÍJAJÚ TURIZMUS MEDZI ŽITNÝM OSTROVOM A MALÝM ŽITNÝM OSTROVOM 

 

 Odborníci z Győru a Dunajskej Stredy budú v budúcnosti spolupracovať na rozvoji turizmu 

 

 Arrabona EGTC z Győru a Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov 

(OOCR) mali dňa 12. augusta 2020 tlačovú besedu ohľadom spoločného projektu. 

Cieľom tohto projektu je spopularizovanie turistických destinácií presahujúcich hranice 

medzi Žitným ostrovom a Malým Žitným ostrovom, oboznámenie s významnými 

turistickými hodnotami. 

V priebehu tlačovej besedy aj predstavitelia oboch miest prezentovali svoj úmysel 

spolupracovať, čo teraz – viac ako počas doterajšej kultúrnej spolupráce mienia rozvíjať, čo 

ešte posilní už doterajšie partnerstvo, resp. vytvorí sa možnosť vytvorenia ešte bližšieho 

kontaktu medzi mestami. Spolupráca oboch miest nie je novinkou, už skôr úspešne 

spolupracovali v rámci projektu Cultacross, zameraného na rozvoj infraštruktúry tak v Győri 

ako aj v Dunajskej Strede, resp. na lepšie využitie kultúrneho dedičstva a hodnôt regiónov. V 

záujme zatraktívnenia kultúrneho repertoáru v koordinácii Arrabona EGTC z Győru vznikla 

platforma pod názvom cultractive.eu.      

 Najdôležitejším cieľom teraz vypísaného projektu Interreg Slovenská republika – 

Maďarsko v rámci Fondu malých projektov registrovaného pod číslom SKHU-Weta-1901-

4.1-101 ďalší rozvoj doterajších výsledkov, spoločná popularizácia regiónov. V záujme toho 

partneri počas trvania projektu uskutočnia viacero podujatí, natočia filmy na propagáciu 

prírodných a kultúrnych zaujímavostí, zorganizujú rôzne podujatia.   

 Počas týchto podujatí miestni obyvatelia, resp. sem prichádzajúci potenciálni 

návštevníci sa budú môcť zúčastniť rôznych akcií zameraných na miestnu históriu, 

prechádzky mestom, cyklotúry, vodné túry, pri ktorých sa budeme snažiť upozorniť na 

možnosti trávenia voľného času. Ďalšou propagačnou aktivitou bude tzv. mediálny deň, kedy 
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za účasti mediálnych, tlačových pracovníkov, blogerov oboch regiónov budú predstavené 

najvýznamnejšie turistické atrakcie Žitného ostrova a Malého Žitného ostrova.  

 Počas trvania projektu OOCR Žitný ostrov plánuje a bude rozvíjať svoju činnosť v 

záujme regionálnej turistiky a ponúkať ju na webovej stránke. Tak pre územie Malého 

Žitného ostrova ako aj pre Žitný ostrov rozpracujú 10 – 10 tematicky zameraných túr s 

vyznačením cyklotrás a vodných trás a ich opisom. Zamerané budú aj na jednotlivé témy z 

oblasti histórie, kultúry, ľudovej tvorivosti. 

 Podrobnosti projektu: 

Názov projektu: Informačný a komunikačný rozvoj kultúrnych a aktívnych produktov 

Skratka projektu: CultacrossM+ 

Začiatok projektu: 01.08.2020 

Ukončenie projektu: 31.07.2021 

Rozpočet projektu: 50 000 €, z toho podpora ERFA: 42 500 € 

  

 

 

 

 

 

 

Naše aktivity sa realizujú v rámci projektu Cultacross M+ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/101) s podporou Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Podrobné 

informácie o programe nájdete na www.rdvegtc-spf.eu a na www.skhu.eu. 
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