
NYERTES PÁLYÁZATOK 

 

SKHU/1601/1.1/002 

Magyar és a szlovák erdészek a méhekért 

1.prioritási tengely:  Természet és kultúra 

Teljes költségvetés: 339 254 757 HUF (1 093 136.37 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 291 836 132 HUF (939 165 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 18 378 306 HUF (59 218.56 EUR) 

Kedvezményezettek:  

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt, Magyarország 

LESY Slovenskej republiky, szlovák állami vállalat 

A „Magyar és a szlovák erdészek a méhekért” projekt célja a természeti és kulturális örökség 

területén a méhészet hagyományának helyreállítása az erdészek tevékenységében Topolcianky és 

Tatabánya környékén. A projekt – a hagyomány és a méhészet pozitív hatásainak újraélesztése 

mellett a méhészet iránti érdeklődés növelését is megcélozta. A magyar és a szlovák oldalon is 

példaként szolgáló méhészet kialakítását tervezik, ahol a gyermekek és a felnőtt érdeklődők 

megfigyelhetik a méhek életét és a méhészek munkáját. A szlovák oldalon a termékek feldolgozását 

hivatott bemutatni a létrejövő feldolgozóüzem, skanzen és a méhészeti bemutatótér, míg 

Tatabányán a méz és a méhviasz gyártására szolgáló demonstrációs üzem mellett méhészeti 

osztályterem jön létre.  

 

SKHU/1601/2.2.1/127 

Határon átnyúló kerékpár-megosztó rendszer Esztergomban és Párkányban  

2. prioritási tengely: határon átnyúló mobilitás javítása 

Teljes költségvetés: 288 625 500 HUF (930 000.00 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 245 639 970 HUF (790 500 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 15 393 360 HUF (49 600.00 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Esztergom Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom Megye 

Párkány Önkormányzata, Nyitra megye 



A Mária Valéria híd megnyitása óta robbanásszerűen megnőtt a két város közötti forgalom, a helyi 

emberek és turisták gyakran kelnek át a határon kerékpárjaikkal, autóval vagy busszal. A projekt célja 

egy olyan kerékpár-megosztási rendszer létrehozása, amely jobban összekapcsolja a régió lakosságát 

és az ide érkező turistákat is segíti, ráadásul hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez is. A városok 

számos helyén kerékpárállomások jönnek létre, amelyekből hagyományos és elektromos eszköz is 

kölcsönözhető – ezeket bármelyik állomáson le lehet adni, nem szükséges ugyanoda visszavinni. A 

rendszer elsősorban azokat a helyi embereket fogja szolgálni, akik rendszeresen, akár naponta átlépik 

a határt.  

 

SKHU/1601/4.1/056 

Az orvosi ellátás és szűrővizsgálatok elérhetőségének javítása a kistelepülések határokon 

átnyúló együttműködésén keresztül 

4. prioritási tengely: intézményközi együttműködés 

Teljes költségvetés: 62 003 585 HUF (199.786 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 52 769 245 HUF (169 818 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 3 208 087 HUF (10 337.80 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Ács Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megye 

Madar Önkormányzata, Nyitra megye 

A projekt keretében megtörténik az intézményi szakemberek szakmai tudásának bővítése, melynek 

keretében a szakemberek tanulmányúton ismerkednek meg a másik ország jó gyakorlataival, részt 

vesznek akkreditált képzéseken a marginalizált lakosság szociális kohéziójának és egészségügyi 

ellátásának elősegítése céljából, valamint határon átnyúló workshopokat szerveznek. A résztvevő 

önkormányzatoknál a szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése is számottevő: Ácson a 

közösségi ház felújítása és orvosi szoba kialakítása történik meg, Madaron pedig az orvosi rendelő 

felújítása valósul meg a támogatásnak köszönhetően.  

 

SKHU/1601/4.1/164 

Ezüst gazdaság 

4. prioritási tengely: intézményközi együttműködés 

Teljes költségvetés: 103 730 142 HUF (334 236.80 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 88 281 544 HUF (284 101 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 4 515 902 HUF (14 551.37 EUR) 



Kedvezményezettek: 

Rába-Duna-Vág ETT, Komárom-Esztergom Megye 

Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Győr- Moson-Sopron Megye 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Nyitra megye 

Regionálna rozvojová agentúra Senec Pezinok, Pozsony megye 

A projekt célja, hogy erősítsék az állami- és a magánintézmények, illetve a köz- és magánszféra, az 

ipari és kereskedelmi társaságok, kereskedelmi kamarák, valamint az idős embereket képviselő 

intézmények közötti határon átnyúló együttműködést, hogy ezzel hozzájáruljanak az ezüst gazdaság 

termékeinek és szolgáltatásainak propagálásához, így a szektor fejlesztéséhez. Az ezüstgazdaság 

piacát az 50+ korosztályhoz tartozó fogyasztók, alkalmazottak vagy munkavállalók alkotják. Arányuk 

jelentős a térségben, ezért igényeik, életminőségük javításával kapcsolatos termékek5, szolgáltatások 

nagy piaci lehetőséget rejtenek a gyártók és a szolgáltatók számára.  

 

SKHU/1601/1.1/226 

Hagyományőrzés Martoson és Neszmélyen 

1. prioritási tengely: Természet és Kultúra 

Teljes költségvetés: 560 041 782 HUF (1 804 549.78 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 476 633 831 HUF (1 533 867 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 12 982 871 HUF (41 833.70 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Martos, Nyitra megye 

Neszmély, Komárom-Esztergom megye 

VIA NOVA – ICS, Pozsony megye 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a területi, gazdasági és társadalmi kohézió növeléséhez közös 

kulturális programok és infrastrukturális beruházások megvalósítása által a Duna-mentén, 

Neszmélyen és Martoson. Mindkét faluban regionális és határon átnyúló hatással bíró rendezvények 

valósulnak meg: Neszmélyen minden évben megrendezésre kerülnek a „Hídverő napok”, melynek 

mindig részese egy szlovák oldali település is. A rendezvény során gyertyákat úsztatnak a Dunán, 

Martoson pedig a Feszty parkban kerül sor rendezvényekre. A VIA NOVA egész Szlovákiára 

kiterjedően itt szervezi a határon átnyúló “Martfeszt”-et és más egyre népszerűbb rendezvényeket. A 

projekt célja a két falu közös komplex turisztikai csomagjának kialakítása, helyi szolgáltatókkal és az 

ehhez szükséges infrastruktúrával.  

SKHU/1601/1.1/229 



A HUSK Római Limes kopogtat az UNESCO ajtaján 

1. prioritási tengely: Természet és Kultúra 

Teljes költségvetés: 542 864 220 HUF (1 749 200.96 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 462 014 446 HUF (1 486 820 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 22 242 784 HUF (71 670.00 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Izsa község, Nyitra megye 

Almásfüzitő, Komárom-Esztergom megye  

Almásfüzitő és Izsa Önkormányzata számos lépést tett, hogy évtizedeken keresztül életben tartsa 

múltját. Egy korábbi projekt keretében a fejlesztési ötletek első fázisai megvalósultak. A jelenlegi 

projekt célja, hogy a már létező, érdekes interaktív intézményeket szélesítse. Az aktív pihenést, a 

szórakozást és az információátadást szolgáló turisztikai helyek fejlesztéséről szól, segíti a határtérség 

beilleszkedését az adott tájegységi környezetbe. Almásfüzitőn családi játszótér, labirintus, interaktív 

kiállító tér létesül, akadálymentes „római kori házak”, egy nyitott konyha, buszparkoló a már meglévő 

attrakciók mellé. Izsán pedig kézműves műhelyek és őrtornyok készülnek. 

 

SKHU/1601/1.1/225 

ECOturizmus Héreg és Kéménd községben 

1. prioritási tengely: Természet és Kultúra 

Teljes költségvetés: 111 513 720 HUF (359 316.89 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 94 905 900 HUF (305 419 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 6 378 933 HUF (20 554.00 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Kéménd Község Önkormányzata, Nyitra megye 

Héreg Község Önkormányzata, Komárom-Esztergom megye 

A projekt célja együttműködés elindítása és a természeti örökség helyszíneinek fejlesztése a két 

településen. A projekt hozzájárul a természeti örökség – a Gerecse Natúrpark és a Kéméndi Sósok 

örökségeinek fenntartásához és a népszerűsítéséhez. A projekt tevékenységei tesztelni fogják a két 

régió kulturális és természeti örökségeinek jobb kihasználását, valamint a turizmus összekapcsolását 

a régiók természeti és kulturális örökségének védelmével és népszerűsítésével. Ennek érdekében a 

következő tevékenységek valósulnak meg: Kéménden a roma nomádizmus örökségének megújítása, 

a falu régi vidéki jellegének megteremtése, öko-nevelési célú helyek kialakítása. Héregen életet 



visznek a központi ökoturisztikai épületbe, kisméretű infrastruktúrák fejlesztése valósul meg, illetve 

zöld kerítés építése, amely természetesen elválasztja az ipari és lakott területeket, a projekt továbbá 

a két régió non profit szektorának együttműködését.  

 

SKHU/1601/1.1/258 

A Dunai természet íze 

1. prioritási tengely: Természet és Kultúra 

Teljes költségvetés: 592 733 430 HUF (1 909 887.50 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 504 456 558 HUF (1 623 404 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 10 102 823 HUF (32 553.95 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Zdruzenie obcí dolného Zitného Ostrova, Nyitra megye 

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség, Komárom-Esztergom megye 

Slovenská agentúra zivotného prostredia, Besztercebánya megye 

Slovensky vodohospodársky podnik, Besztercebánya megye 

Gönyű Község Önkormányzata, Komárom-Esztergom megye 

Csallóközaranyos, Nyitra megye 

Bratislavské regionálne ochranárske zdruzenie, Pozsony megye 

Gönyű Horgászegyesület, Győr-Moson-Sopron megye 

Kolozsnéma Község Önkormányzata, Nyitra megye 

A projektben a felek közös célja a természeti és kulturális örökség megőrzése és előmozdítása, a 

biológiai sokféleség védelme, a környezettudatosság növelése, a közös víz és kockázatkezelés 

feltételeinek biztosítása, a kulturális örökség helyreállítása, Komárom- Győr-Tata dunai védett 

területeinek okos, fenntartható és inkluzív növekedése. A NATUREPARK egy egyedi természeti táj 

magas kulturális értékkel, tájképi együttműködés azzal a céllal, hogy megőrizzék, bemutassák és 

népszerűsítsék a vidékfejlesztést a természeti és kulturális örökségek segítségével, a helyi közösségek 

aktív hozzájárulásával.  

A projekt többek között újonnan telepített őshonos fákat, bokrokat, megtisztított csatornákat és 

mocsarakat, madárházakat, a madarak megfigyelésére alkalmas megfigyelő állomásokat, 

tanösvényeket eredményez majd, de létrejön egy halászati turista központ is.  

 



 

SKHU/1601/2.2.1/109 

KOMBI- Határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer 

2. prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása 

Teljes költségvetés: 310 135 237 HUF (999 308.00 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 263 945 974 HUF (849 411 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 8 790 353 HUF (28 324.26 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s rucenym  obmedzením, Nyitra megye 

Tata Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megye 

Naszvad Önkormányzata, Nyitra megye 

A projekt célja, hogy növelje a Komárno- Komárom határ menti térség összekapcsolását egy innovatív 

határon átnyúló tömegközlekedési rendszer bevezetésével. Az érintett régióban csak alacsony szintű 

szolgáltatás segíti a határon átnyúló ingázást – a KOMBI úttörő módon kezeli a hozzáférhetőségi 

kihívást. Összesen 130, GPS nyomkövetővel ellátott kerékpárt helyeznek üzembe 7 nagyobb 

tagvárosban, köztük Tatán, Oroszlányban és Kisbéren is. Megállóhelyenként 16 biciklit lehet majd 

elhelyezni a dokkolókban, ahol acél zárszerkezet biztosítja a kerékpárok rögzítését. A kerékpárok 

kétharmada klasszikus, míg a maradék egyharmad elektromos kerékpár lesz. Az egységes projekt 

lényege, hogy a projekthez csatlakozott települések bármelyikén lehet kölcsönözni kerékpárt és egy 

másik helyen leadni azt.  

 

SKHU/1601/4.1/150 

A növényi iparban érdekelt felek határon átnyúló hálózati együttműködése 

4. prioritási tengely: intézményközi együttműködés 

Teljes költségvetés: 109 244 751 HUF (352 005.00 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 92 974 650 HUF (299 204 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 1 244 193 HUF (4 009.80 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Magyarország 

Rába-Duna-Vág ETT, Komárom-Esztergom megye 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Nyitra megye 



Zdruzenie Velké Kapusany a okolie, Kassa megye 

A projekt célja a gyógynövény gazdaság adatbázisának, egy egységes és dinamikus hálózati felületnek 

az elkészítése, egy egységes képzési program létrehozása, workshopok és oktatási programok 

szervezése, a piacon működő vállalkozások, szervezetek, potenciális alkalmazottak és csoportjaik 

összegyűjtése. A kulturális és természeti örökség fenntartása érdekében marketingkampányt 

terveznek, és hálózatépítő tevékenységet végeznek majd. A cél, hogy lehetőséget teremtsenek a 

meglévő és a feltörekvő mezőgazdasági termelő helyeknek, feldolgozóknak, és turisztikai 

attrakcióknak, akik élni és dolgozni akarnak az adott szektorban. Ennek érdekében szakmai 

központok jönnek létre, amelyek a turisztikai látványosságokkal, kutatóközpontokkal, feldolgozókkal, 

gyűjtőhelyekkel, minősítő helyekkel, helyi és regionális árképzőkkel, oktatási központokkal 

együttműködve segítik a szlovák és magyar oldalon a tapasztalatok hasznosítását, az egyének 

magasabb foglalkoztatottságát.  

 

SKHU/1601/4.1/290 

Körkörös gazdaság 

4. prioritási tengely: Intézményközi együttműködés 

Teljes költségvetés: 146 252 437 HUF (471 250.00 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 124 470 635 HUF (400 562 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 4 242 794 HUF (13 671.45 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Nyitra megye 

Rába-Duna-Vág ETT, Komárom-Esztergom, megye 

Institút cirkulárnej ekonomiky, Pozsony megye 

A körkörös gazdaság (újrahasznosítás, CE) és alapelvei azon az elgondoláson alapulnak, hogy az 

összes termék- és anyagáramlás még azután is bekapcsolódhat az életbe, miután elhasználódott, így 

új termékek és szolgáltatások forrásává válhatnak. A projekt keretében a körkörös gazdaság három 

részét kívánják oktatni – hogyan keletkeznek a termékek/energia, hogyan tudjuk felelősségteljesen 

felhasználni, és hogyan érhetjük el a hulladékmentes háztartást, iskolát, önkormányzatot. A projekt a 

szlovákiai és magyar diákok közti együttműködés által elképzelést ad erről az iskoláknak nem csak 

elméleti, de gyakorlati szinten is.  

 

SKHU/1601/1.1/209 

CULTIPLAY – interaktív tematikus parkok – a kulturális örökség innovatív használata 

1. prioritási tengely: Természet és Kultúra 



Teljes költségvetés: 891 815 553 HUF (2 873 580.10 EUR)  

Uniós (ERFA) támogatás: 758 995 811 HUF (2 442 543 EUR) 

Kedvezményezettek:  

Érsekújvár Város Önkormányzata, Nyitra megye 

Pons Danubii EGTC, Nyitra megye 

Kisbér Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megye 

Komárom Város Önkormányzata 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Tata Város Önkormányzata 

Ógyalla Város Önkormányzata, Nyitra megye 

Gúta Város Önkormányzata, Nyitra megye 

Vágsellye Város Önkormányzata, Nyitra megye 

Szőgyén Önkormányzata, Nyitra megye 

A projekt általános célja a határ menti területek vonzerejének növelése azáltal, hogy új, határokon 

átnyúló, interaktív attrakciókat kínál a kulturális örökség újszerű használatához. A CULTIPLAY parkok 

legfontosabb célja, hogy bevonja a helyi embereket és a látogatókat a régiókban meglévő kulturális 

örökség újfajta használatába, nem csak passzív nézőként, hanem aktív részvétellel. 9 helyszínen 

épülnek majd tematikus, nagyméretű játszóparkok, amelyek egy-egy másik bekapcsolódó város 

turisztikai nevezetességét formázzák meg: Magyarországon Tatán, Kisbéren, Oroszlányban, 

Komáromban létesül ilyen. Nem csak a gyermekek számára készülnek, a felnőttek az adott turisztikai 

nevezetesség múltjáról tájékozódhatnak, esetenként feladatok, játékok segítségével, három nyelven.  

 

SKHU/1601/4.1/092 

A regionális versenyképesség javítása a határon átnyúló együttműködés és az autóipar 

közös szolgáltatásai révén 

4. prioritási tengely: Intézményközi együttműködés 

Teljes költségvetés: 109 529 342 HUF (352 922.50 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 94 273 544 HUF (303 384 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 522 008 HUF (1 682.80 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Zvaz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Pozsony megye 



Széchenyi István Egyetem, Győr-Moson-Sopron megye 

Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok, Pozsony megye 

Slovenská zivnostenská komora krajská zlozka Bratislava, Pozsony megye 

Online Kooperacná Burza pre Automotive, Pozsony megye 

UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., Győr-Moson-Sopron megye 

Rába-Duna-Vág ETT, Komárom-Esztergom megye 

A projekt megoldja az autóipari szektor azon problémáját, melyet a részletes adatok hiánya okoz, 

hogy támogassa a hatósági és a magánszervezetek szintjén történő, a tényeken alapuló 

döntéshozást. Továbbá kezelni kívánja a határon átnyúló régióban a kulcsfontosságú ágazat 

akadályozott növekedését/fejlődését, mivel a megfelelő emberi erőforrások hiányoznak. Általános 

célkitűzés az azonosított kihívások kezelése az autóipari szektor összpontosításán és a fizikai 

közelségen alapuló közös fellépésen keresztül – egy minőségi mélyreható IKT eszköz közös 

fejlesztése, amely lehetővé teszi a hatékony politikai és döntéshozatali folyamatot, valamint 

összehangolt megközelítés kialakításával a beszállítók fejlesztése és az autóipari együttműködési 

platform létrehozása a legfontosabb érdekelt felekkel. A helyes feltérképezés, valamint a hatékony és 

felhasználóbarát módon szervezett és bemutatott releváns adatok erősen javítják a regionális 

versenyképességet, segítik a munkahelyteremtést, és az ágazati partnerségek támogatják a valódi 

erős AutoRégió létrehozását.  

 

SKHU/1601/1.1/013 

SacraVelo – Kerékpáros zarándokutak  

1. prioritási tengely: Természet és Kultúra 

Teljes költségvetés: 854 892 592 HUF (2 754 608.1 EUR) 

Uniós (ERFA) támogatás: 727 571 607 HUF (2 341 416 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 10 442 346 HUF (336 474.43 EUR) 

Kedvezményezettek: 

A magyar-szlovák határtérség nyugati részén található szakrális értékek, egyházi műemlékek és 

kegyhelyek nagy turisztikai potenciált jelentenek. Ez a lehetőség az érintett két magyar megye (Győr-

Moson-Sopron és Komárom-Esztergom), és a két szlovákiai kerület (Pozsony és Nagyszombat) 

területén kihasználatlan. A magyar-szlovák határtérség Felső-Duna menti megyéi gazdag kulturális 

örökségének, szakrális értékeinek közös bemutatásával és közös kínálatával, az aktív turizmus 

eszközének, a kerékpárnak az igénybevételével új turisztikai termék fog létrejönni, amely illeszkedik a 

már létező és bejáratott turisztikai termékhez, az Eurovelo nemzetközi kerékpáros hálózathoz.  

Az együttműködő önkormányzatok: Esztergom, Kesztölc, Dorog, Tokodaltáró, Tát, Mogyorósbánya, 

Bajót, Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Neszmély, Dunaalmás, Szomód, Tata, Vértesszőlős, Tatabánya, 



Környe, Kecskéd, Vértessomló, Oroszlány, Bokod, Dad, Császár, Vérteskethely, Bakonysárkány, Aka, 

Ácsteszér, Csatka, Bakonyszombathely, Bársonyos, Kisbér, Ászár, Szákszend, Nagyigmánd, Bábolna, 

Bana 

A projekt keretében kerékpáros jelzőtáblák, térképes-információs táblák kerülnek kihelyezésre, 11 

helyszínen kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra, mobilalkalmazással kombinált, önálló 

honlap jön létre.  

A Komárom-Esztergom megyei szakaszt úgy alakítottuk ki, hogy a megyében található öt Mária-

kegyhely (Esztergomi Főszékesegyház, Vári Boldogasszony búcsújáróhelye a Bakócz-kápolnában; 

Bajót-Péliföldszentkereszt, a Szent Kereszt tiszteletének búcsújáróhelye a Szalézi Rendházban; 

Vértessomló, Máriának, a szorongatottak vigaszának búcsújáróhelye a Sarlós Boldogasszony 

templomban; a Kamalduli remeteség Oroszlány - Majkpuszta és Csatka – Szentkút, az imádkozó Szent 

Szűz búcsújáróhelye) kerékpáros összekötése képezze a hálózat gerincét, melyet két útvonalon 

kötünk össze Győr-Moson-Sopron megye hálózatával. 

 
 

SKHU/1601/4.1/172 

Iskolák a változó világban- inkluzív, innovatív és reflektív oktatás és tanulás – határon 

átnyúló know-how csere 

4. prioritási tengely: Intézményközi együttműködés 

Teljes költségvetés: 142 923 623 HUF (460 524.12 EUR) 

ERFA forrás: 121 637 619 HUF (391 445 EUR) 

Tagállami hozzájárulás: 2 830 392 HUF (9 120.36 EUR) 

Kedvezményezettek: 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Kassa megye 

Feszty Árpád Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nyitra megye 

Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom-Esztergom megye 

Digitális Esélyegyenlőségi Alapítvány, Budapest 

Rotary Club Komárno, Nyitra megye 

A projekt fő célja komplex oktatási program (CIP) bevezetése két szlovákiai általános iskolába a 

komáromi Feszty Árpád Általános Iskola segítségével. A CIP egy a Stanford Egyetem kifejlesztett 

oktatási módszertan, amely lehetővé teszi a tanárok számára, hogy csoportos munkát szervezzenek a 

nagy heterogenitású osztályokban. A módszertan kiváló eredményeket mutatott, kiváló eszköz a 

nagyon tehetséges és a kevésbé versenyképes gyermekek együttműködéséhez. A módszert a 

komáromi Feszty Árpád Általános Iskolában 2015-ben vezették be, a jelenlegi projekt keretében az 

együttműködésükkel és felügyeletükkel kerül bevezetésre a szlovákiai iskolákba. Tapasztalataik nagy 



segítséget fognak jelenteni a határon túli partnereknek, hogy legyőzzék a kezdeti akadályokat. A 

projekt során számos határon átnyúló tevékenységre kerül sor. csapatépítőkre, oktatásokra, 

képzésekre, nyitott napokra, versenyjátékokra. A projekt során létrejön egy weboldal, és 3 könyv 

kerül kiadásra a módszertanról.  


