
                         

 
 
 

Zárójelentés 
 

A kisprojekt megnevezése: Mozdulj rá 
A kisprojekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/1901/1.1/302 
 
Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program 
Kisprojekt Alap 
Vezető kedvezményezett: Kisudvarnok Község (SK) 
További kedvezményezettek: Tényő Község Önkormányzata (HU) 
                                                Kukkonia p.t. (SK) 

Kisudvarnoki Futball Klub (SK) 
  
A projekt teljes költségvetése: 58.353,80 EUR 
 
A támogatás összege: 49.600,73 EUR (ERFA) 
 
A támogatás összege – Vezető kedvezményezett: 34 561,68 Eur (ERFA) 
 
A projekt időtartama: 2021.04.01. – 2022.03.31. 
 
 

Kisudvarnok község (SK) „Mozdulj rá“ címmel határon  átnyúló együttmőködési projektet valósított meg 
Tényő községgel (HU), a Kukkónia polgári társulással (SK) valamint a Kisudvarnoki Futball Klub 
(SK)  együttműködésével 2021 és 2022-ben, amely az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország 
Együttműködési Programból valósult meg. 
 

A projekt fő célja a szlovák-magyar határ menti régióban rejlő lehetőségek jobb kihasználása volt a látogatók 
számának növelése érdekében.  A látogatók számát a sportturizmus fejlesztését célzó tevékenységekkel 
szerettük volna növelni. A projekthez a partnerek közös tevékenységével kívántunk hozzájárulni a helyi és 
regionális lehetőségek intenzívebb kihasználásával, valamint a sportturizmus továbbfejlesztéséhez szükséges 
infrastruktúra fejlesztéséhez Kisudvarnok községben – a helyi sportinfrastruktúra kiépítésével. 

 
A projekt első szakaszában létrejött egy projektcsapat, meghatározták a csapattagok konkrét szerepkörét és 

felelősségét, valamint a projekttevékenységek megvalósításának ütemezését. Meghatározásra kerültek az építési 
beruházások és szolgáltatók kiválasztásával kapcsolatos feladatok, majd a projekt kommunikációs 
követelményei is. A projekt első fő tevékenysége a projektpartnerek közös workshopja volt Kisudvarnokban. 
Célja az volt, hogy megvitassák a partnerek és területük erősségeit és gyengeségeit, valamint a lehetőségeket és 
veszélyeket, és megpróbáljanak meghatározni egy közös marketing stratégiát és a szükséges 
marketingeszközöket a határ menti turizmus támogatására. A közös munka és annak kimenetelei képezték a 
partnerek közös, a turizmus támogatására fókuszáló marketingterve kidolgozásának alapját, különös tekintettel 
a sportturizmusra. A projekt másik fontos tevékenysége a Kisudvarnok községben található sportpálya meglévő 
épületének bővítése, konkrétan a 2. ütem megvalósítása volt. Ennek eredményeként az épület többfunkciós 
klubhelyiséggel, új tárolóhelyiséggel és szociális helyiségekkel bővült. A projektnek köszönhetően az 
infrastruktúra által nyújtott szolgáltatások összességében javultak és megfelelő hátteret teremtenek beltéri 
rendezvények lebonyolításához. 
 

A projekt specifikus célja a partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere az idegenforgalom terén, a partneri 
együttműködések megszilárdítása és további elmélyítése, valamint a szomszédos országok látogatottságának 
kölcsönös támogatása. A projekt hozzájárult a határmenti régiók vonzerejének fokozásához, továbbá a helyi 
szintű és határon átnyúló hosszútávú stratégiai együttműködésnek köszönhetően a társadalmi kohézió 
növeléséhez is. 

 
 
 



 
 
 
 
Az együttműködő partnereknek, partnerek lakóinak és látogatóinak megismerése, valamint az egyes területek 

turizmusának támogatása céljából a projekt keretében több sportesemény is lebonyolításra került. 2022. március 
5-én sportpályánk újonnan kialakított klubhelyiségben sakkversenyt rendeztünk, majd 2022. március 12-én 
kerékpártúra és március utolsó hétvégéjén, 2022. március 26-án egész napos futballtorna volt. A 14 km hosszú, 
félnapos kerékpártúra a Kisudvarnok – Dunatőkés – vízimalom útvonalon vezetett és vissza, amihez 
kapcsolódott a helyi kultúra (előadás gyerekeknek), hagyományok, gasztronómiai különlegességek bemutatása. 
A viszonylag hideg tavaszi idő ellenére 57 résztvevő vett részt a kerékpáros élménytúrán. Sikeres volt a 
labdarúgó torna is, melyen csapatainkon kívül Magyarországról (Tényő és Sokorópátka) és a szomszédos 
településekről (Csallóközkürt, Várkony) is indultak csapatok. Mindezeket az eseményeket a „Mozdulj rá” közös 
név alatt népszerűsítettük. 
 

A sportturizmus a határ mindkét oldalán további fejlődési lehetőséget rejt magában – évről évre nő az 
érdeklődés a labdarúgás, a kerékpározás, de a túrázás iránt is. A sportturizmus fejlesztésével a vidéki térségek 
fenntartható fejlődését támogatjuk, melyhez ily módon kívántunk mi is hozzájárulni. 
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.  

Jelen jelentés nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.skhu.eu         www.rdvegtc-spf.eu  


