
MEGHIVÓ 

2013 EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS NAPJA -  PROJEKTLÁTOGATÁSOK   

   A Gazdasági Fejlődés és Technológia Minisztériuma (MEDT), mint három  

határon átnyúló együttműködési program (OP SI-AT 2007-2013; OP SI-HU 

2007-2013 és OP IPA SI-HR 2007-2013)  Irányító Hatósága 2013. szeptember 

19.-re közös rendezvényt szervez az Európai Együttműködés Napja 

keretében a programok és az azok keretében támogatott projektek 

népszerűsítése érdekében.   

A rendezvény célja, hogy a projektek és azok eredményei a (megvalósítási) 

helyszínen kerüljenek bemutatásra. Az egyes programok program partnerei, 

a végrehajtásban résztvevők illetve az érdeklődők az adott program jogosult 

területén tett buszos utazás során néhány futó és megvalósított projektet 

látogatnak meg (lásd a rendezvény programját). Az eseményt megnyitó 

ünnepségre és az üdvözlő beszédekre Mariborban, a Hotel Arenában kerül 

sor, majd ezt követi az egyes programterületeken a projektek 

meglátogatása. A nap végén a buszok Mariborba érkeznek vissza. 

Tisztelettel meghívjuk 2013. szeptember 19.-én 9 órára a Hotel Arena-ba, 

Pot k mlinu 57, SI-2000 Maribor 

 A projekteklátogatások a határon átnyúló programok szerint elkülönítve 

kerülnek megszervezésre. Kérjük, részvételi szándékát a kiválasztott 

program e-mail címére legkésőbb 2013. szeptember 11-ig jelezze: 

- jts-si-at.svlr@gov.si (OP SI-AT 2007-2013 programra vonatkozóan) 

- jts-si-hu.svlr@gov.si (OP SI-HU 2007-2013 programra vonatkozóan) 

      - jts-si-hr.svlr@gov.si (OP IPA SI-HR 2007-2013 programra vonatkozóan)  

A buszokon a helyek száma korlátozott. Az eseményen való részvétel 

ingyenes. 

Várunk mindenkit - akit érdekel a program egy-egy projektjének 

megtekintése, de nem kíván részt venni a szervezett busszos utazáson - hogy 

csatlakozzon hozzánk a kiválasztott projekt  helyszínén. Az egyes projektek 

pontos helyszinéről és a látogatás időpontjáról  a mellékelt programban 

található bővebb információ. 

        www. si-hu.eu, www.si-hr.eu, www.si-at.eu és www.ecday.eu 

 

 
 



 
 
PROGRAM 
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
Európai Együttműködés Napja 2013  
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Kérjük, részvételi szándékát  legkésőbb 2013. szeptember 11-ig jelezze a 
következő  e-mail címre: jts-si-hu.svlr@gov.si. A buszon a helyek száma 
korlátozott. A programban szereplő egyes projektek saját szervezésben 
történő látogatásához jelentkezés nem szükséges. 

8.30    Regisztráció  

9.00  - 10.00  A résztvevők fogadása, büféasztal reggeli frissítőkkel  

Köszöntő – Gazdasági Fejlődés és Technológia Minisztériuma képviselője (MEDT), az 

Irányító Hatóság Vezetője 

Az Irányító Hatóság / Közös Technikai Titkárságok beszámolója az alábbi határmenti 

programokban elért eredményekről: 

- Szlovénia - Ausztria 2007-2013 Operatív Program 

- IPA Szlovénia - Horvátország Operatív Program 2007-2013 

- Szlovénia – Magyarország 2007-2013 Operatív Program 

10.00  - tól  PROJEKTLÁTOGATÁSOK (utazás az OP SI-HU 2007-2013 buszon) 

 11.00  Martjanci 9221, Martjanci 36 (Szlovénia) 
- A Biofuture projekt keretében megvalósult „Határmenti demonstrációs és oktató 

központ az energetikai állandóságért” bemutatása 

 13.00  Felsőszölnök 9985, Templom u. 11.  (Magyarország) 
- A Szomszéd a szomszédhoz projekt keretében felújított „Kühár emlékház” – szlovén 

gyűjtemény bemutatása. A delegációt Dušan Snoj a Szlovén Köztársaság főkonzulja 

valamint Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke fogadja. 

- A Szomszéd a szomszédhoz projekt keretében felújított „Felsőszölnöki Kultúrház” 
megtekintése. A delegációt Ropos Gábor, Felsőszölnök Község polgármestere fogadja. 

- A Mura-Raba TV projekt bemutatása (a projekt keretében kábel TV hálózat került 

kiépítésre, melyen a stúdió által készített nemzetiségi adásokat is sugározzák). 

-  Az Upkač projekt keretében megvalósult „Rába vidéki Almalak” gyümölcsfeldolgozó 

oktató központ bemutatása és kóstoltatás.  

16.00 Őriszentpéter  9941,  Siskaszer 26/A (Magyarország) 
- Lepke-fotó kiállítás és a Harmóniában a tájjal projekt keretében készült kiadványok 

megtekintése.  

-  Az Upkač projekt keretében felújított „Csörgőalma gyümölcsöskert” megtekintése. 
- Az Upkač projekt keretében megvalósult bemutató és kóstolóház megtekintése, 

gyümölcsfeldolgozás bemutatása és kóstoltatás. 

18.30   Lendava 9220, Spodnja ulica 11 (Szlovénia) 
- A Jó borszomszédság projekt keretében megvalósult „Borturisztikai Központ” 

bemutatása, borkóstoló. 

21.00  Várható visszaérkezés Mariborba 


