
Ahol a folyók összekötnek 

 

Interreg V-A 2014.-2020. Határon átnyúló együttműködési program 

 

A Magyarország – Horvátország 2014.-2020. határon átnyúló együttműködési programjainak, mely az 

Európai Unió kohéziós politikájának eszközeit és céljait megvalósító összetevő. Az Interreg márkanév 

alatt egyesített programok hozzájárulnak az európai gazdasági és szociális kohézió erősítéséhez. 

Az első Interreg V-A HU-HR 2014-2020 pályázati kiírás 2016. február 29-én látott napvilágot, 2016. 

május 31-ei végső beadási határidővel. 

Az E.B.M. projekt benyújtója a verőcei Vladimir Nazor Általános Iskola, a következő partnerekkel a 

pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és a verőcei Vlašimsky 

Zeneiskola nyújtotta be. 

A projekt teljes költségvetése 138.052,43 EUR (42.105.860 HUF), időtartama pedig 12 hónap. A 

megvalósítás 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-éig tart.  

A projekt megvalósításának célja a nevelési-oktatási intézmények, mint értelmiségi központok 

szerepének erősítése a régió tudásszintéjének növelésében, az elvárt eredmények pedig a határrégió 

közös zenei és kulturális értékeinek megismerése és tudatosítása a gyermekek körében, a határoktól 

független közösséghez való tartozás érzésének erősítése, valamint a kedvezőtlen szociális helyzetben 

lévő gyermekek bekapcsolása a tudásmegosztás folyamatába. 

A két szomszédos nemzet határrégióinak a zenére, a történelmi és kulturális örökségre vonatkozó 12 

projekt tevékenységének lebonyolításával el kívánjuk érni az összes projektpartner 

együttműködésének javítását. A projekt közvetlen célcsoportja mintegy 500 (7 és 15 év közötti) 

általános iskolás tanuló. 

A projekttevékenységek felváltva valósulnak meg a projektpartnereknél: 

 Nyitókonferencia; 

 Két nemzet zenei öröksége – klasszikus zene –műhelymunka; 

 Tradicionális népzene és néptánc műhelymunka; 

 Zongra műhely; 

 Ünnepi szóló és karéneklés műhelyfoglalkozása; 

 Idegenforgalmi információs füzet kidolgozása Verőce városáról; 

 A Dráva bal partjának néprajzi jellemzőit feldolgozó műhely; 

 Studióban megvalósuló zenei felvétel megvalósítása; 

 Pedagógusok mini konferenciájának lebonyolítása; 

 Zenei játszóház műhelyfoglalkozása. A projekt közös bemutatása egy műhelymunka 

keretében; 

 Zárókonferencia; 

 

 

 



 

Fő kedvezményezett: 

Vlaimir Naror Általános Iskola Virovitica 

Tomaša Masaryka 21 

33000 Virovitica 

T: +385 33 80 03 75 

E-mail: ured@os-nazor-vt.skole.hr 

 

Projekt partnerek: 

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola  Jan Vlašimsky Zeneiskola, 

Gimnázium és Kollégium     Virovitica 

Pécs        Antuna Mihanovića 21.  

7624 Pécs, Szigeti út 97.     33000 Virovitica 

T: + 36 72 252 657      T: + 385 33 72 18 05 

E-mail: info@krleza.hu      E-mail: ravnatelj@vlaismsky.hr 

 

„Ezen ismertető az Európai Unió anyagi támogatásával készült. Az anyag tartalmáért kizárólag a 

pályázó Vladimir Nazor Általános Iskola, Virovitica felel, az semmiképpen nem tükrözi az Európai Unió 

vagy az Irányító Hatóság véleményét.” 
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