
   
 

ÚJ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL 

 

A REDEA Kft., mint az “Attractour- Kulturális örökség helyreállítása turisztikai attrakcióvá a Muraköz megye 

és Letenye város területén” c. projekt projekt koordinátora 2017. szeptember 21-én, csütörtökön nyitó 

rendezvényt tartott Csáktornyán. A nyitó rendezvény egyben az Európai Együttműködési Nap 

ünneplésével is telt, amely az Európai Uniós régiók közötti együttműködést hivatott ösztönözni.  

A projekt célja, hogy a meglévő kulturális örökségből turisztikai látnivalók, kreatív innovatív turisztikai 

csomagok és turisztikai desztinációk épüljenek Muraköz megye és Letenye területén. Csáktornyán a 

beruházás keretében megvalósul a régi barokk kastély felújítása, míg Letenyén a Szapáry-Andrássy kastély 

renoválására kerül sor.  

Sandra Polanec Marinovic, a REDEA Kft., mint vezető partner ügyvezető igazgatója köszöntötte a 

vendégeket és kihangsúlyozta, hogy más országokkal való együttműködés Muraköz számára milyen 

kiemelt szerepet játszik. Jelen projekt keretében lehetőség nyílik nagyon fontos kulturális épületek 

megőrzésére és felújítására.  

Letenye Város Önkormányzatától, Somogyi András alpolgármester úr tartott beszédet, aki kiemelte az 

együttműködés fontosságát, amely elősegíti a fejlődést. Említést tett arról is, hogy Ludbreg és Prelog 

városával már volt korábbi sikeres együttműködés és ezúttal megköszönte mindazok munkáját, akik most 

is részt vettek az “Attractour” projekt előkészítésében, amelynek keretében a Szapáry-Andrássy kastély 

renovációjára is sor kerül.  

A projekt másik partnere, Muraköz Megye részéről Matija Posavec főispán köszöntötte a vendégeket, és 

kihangsúlyozta, hogy a projekt legfontosabb pillérei az Európai Források közös együttműködés keretében 

történő felhasználása. 

A nyitó prezentációt követően, a 2014-2020-as Magyar-Horvát Határmenti Együttműködési Programról, a 

turizmus és kommunikáció szerepéről, várható hatásairól, Muraköz turisztikai statisztikai adatairól, közös 

kulturális fejlesztésekről esett szó, ahol többek között előadást tartott dr. Szücs Márton  

Interreg V-A Magyarország- Horvátország Együttműködési Program Közös Titkárságának vezetője, 

valamint  Tvrtko Čelan, aki a Közös Titkárság részéről az ,,Attractour” projekt Program és kommunikációs 

menedzsere.  

Az ,,Attractour” projekt 2017. szeptember 1-jén indult és 2019. április 30-ig tart, amely az  

INTERREG V-A Hungary-Croatia Cross-Border Cooperation Program 2014-2020-as program keretein belül 

valósul meg. A projekt teljes költsége 1.499.277,92 euró, amelyből 85%, azaz 1.274.386,23 euró Európai 

Uniós forrás.  


