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Tlačová správa
Spolupráca samospráv v údolí rieky Ipeľ
acronym: "IPOLYCOOP"
Na zverejnenie: 23.09.2021
Mediálny kontakt: Judit Csókás – projektová manažérka
e-mail: judit.csokas@gmail.com
Samospráva obce Malé Ludince a Ipolydamásd Község Önkormányzata získali dotáciu z Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi
PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.
Vedúcim partnerom projektu „IPOLYCOOP“, číslo SKHU/WETA/1901/4.1/112 je samospráva obce Malé
Ludince, partnerom projektu na je Ipolydamásd Község Önkormányzata, a projektovým partnerom
bez finančného plnenia je obec Zalaba.
Celkový rozpočet projektu je 51.062,30 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
je 43.402,95 EUR.
Projekt je výsledkom spolupráce troch obcí v údolí rieky Ipeľ – Malé Ludince a Zalaba na slovenskej
strane a Ipolydamásd na maďarskej strane. Na hlavných aktivitách sa podieľali obyvatelia a organizácie
troch obcí, ale do odbornej spolupráce boli zapojené aj obce Dolného Poiplia, Dolného Pohronia a
orgány Nitrianskej a Peštianskej župy na oboch stranách hranice. Cieľom projektu bolo vytvoriť
udržateľnú viacúrovňovú spoluprácu, ktorá by vytvorila tradíciu kultúrnych, športových, tradičných a
zvykoslovných podujatí, ako aj podujatí zameraných na prírodu a životné prostredie a odborných
podujatí na úrovni obcí. Projekt bol zameraný aj na aktivizáciu obyvateľstva žijúceho na v súčasnosti
málo rozvinutom území, a to najmä prostredníctvom organizovania kultúrnych a športových podujatí,
a na prezentáciu a propagáciu kultúrnych a prírodných hodnôt prostredníctvom spoločných publikácií
a filmov z podujatí. Cieľom odborných podujatí organizovaných v rámci projektu je výmena skúseností
na komunálnej úrovni, ktorá pomôže obciam v oboch regiónoch. Semináre sa zamerajú na kultúrny,
turistický a iný rozvojový potenciál obcí a na služby a nové príležitosti, ktoré ponúkajú. Cezhraničná
spolupráca bude tiež príležitosťou na plánovanie a rozvoj ďalšieho spoločného rozvoja pozdĺž rieky
Ipeľ.
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Projekt pomohol rozvíjať a zvyšovať úroveň spolupráce medzi obcami a inštitúciami nachádzajúcimi sa
v regióne Dolného Poipľia a Szobi Kistérség, ktoré sú považované za málo rozvinuté. Za účasti obcí,
mimovládnych organizácií, regionálnych a krajských odborníkov boli zorganizované odborné a kultúrne
podujatia, ktoré môžu pokračovať, aby sa región stal ešte atraktívnejším pre obyvateľov i turistov, ktorí
ho navštívia.
Prostredníctvom kultúrnych a gastronomických podujatí (Festival Sikince, Festival Cesta kráľov, Deň
rodiny a športu) projekt prispel k zachovaniu a propagácii kultúry a historických hodnôt regiónu.
Počas spoločných odborných podujatí, na ktorých sa stretli predstavitelia regiónov a žúp na oboch
stranách hranice, starostovia oboch regiónov, členovia zastupiteľských orgánov, členovia malých obcí,
zástupcovia oboch žúp a vedúci predstavitelia mimovládnych organizácií diskutovali o problémoch
oboch regiónov na inštitucionálnej a hospodárskej úrovni. Uskutočnila sa výmena názorov o
poskytovaní sociálnych služieb znevýhodneným osobám a o možnostiach rozvoja cestovného ruchu a
kultúry.
Realizáciou projektových podujatí sa zvýši úroveň inštitucionálnej spolupráce medzi tromi obcami o
celkovo 6 podujatí ročne.

„ Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.“
„Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:
Meno, funkcia: Judit Csókás – projektová manažérka
E-mail: judit.csokas@gmail.com
Mobilné číslo: +421 944 518 705
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