Slanec má nové infocentrum a múzeum
Štvrtok, 27 Október 2011 09:58

Slanec/Füzér - Pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Slanec podpísali obce
Slanec a Füzér dňa 26. 8. 2007 v Slanci Zmluvu o partnerstve a spolupráci, ktorou oficiálne
potvrdili záujem všestranne spolupracovať a rozvíjať partnerské vzťahy. Spoločne vytvorili
projekt Cez kopec, cez kopec sem v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika - Slovenská republika 2007 – 2013, vďaka ktorému pritiahnu mnoho turistov.
Hlavným partnerom projektu je obec Füzér a cezhraničným obec Slanec.
Obce spája
história, ich dedinské znaky, prihraničná oblasť, prírodné a kultúrne dedičstvo. Zaujímavosťou je
aj to, že Slanec a Füzér sa nachádzajú pod hradom. Dôvodom pre vypracovanie projektu bol
spoločný cieľ v oblasti rozvoja cestovného ruchu , ako je založenie Prírodného parku Veľký
Milič, vybudovanie infocentier, výstavba náučného chodníka medzi hradmi Slanec a Füzér,
budovanie cyklotras, či organizovanie kolektívnych kultúrnych podujatí.
Zámerom projektu bol turistický rozvoj a vytvorenie spoločne fungujúceho systému cestovného
ruchu spojením atrakcií obcí na oboch stranách hranice, vytvorenie informačných centier v
Slanci a Füzéri, spoločné turistické produkty a služby a spoločná turistická databáza.
Pôsobením informačných centier cez hranicu sa už existujúce turistické danosti zverejnia v
širšom okruhu a zaistia vytvorenie spoločných kontaktov na oboch stranách. Zlepší sa tak
dostupnosť a tok informácií a uskutočnenie projektu prinesie nárast návštevníkov.
Výsledkom spolupráce obcí Slanec a Füzér bola realizácia informačných centier v oboch
obciach. Tie poskytnú turistom cezhraničné turistické informácie, produkty a predstavia kultúrne
a prírodné hodnoty. Informačné centrá predstavením turistických hodnôt v oblasti masívu
Veľkého Miliča na oboch stranách hranice priblížia návštevníkom množstvo informácií o rozvoji
turizmu. Jednotné turistické produkty a služby umožnia prúd informácií na malom priestore
prekročením lokálnych hraníc čím sa docielí aj posilnenie jestvujúcej maďarsko – slovenskej
spolupráce v prihraničnej oblasti.
Informačné centrá poskytujú miesto pre turistickú informačnú kanceláriu, prednáškovú
miestnosť, výstavné priestory, kde je vystavené kultúrne, prírodné dedičstvo a nachádzajú sa
tam i historické fotografie obcí, hradov Slanec a Füzér.
Projekt sa realizoval vďaka príspevku z ERDF poskytnutého Európskou úniou vo výške
1.199.411,41 € pre oboch partnerov.
Záverečné podujatie spojené s odovzdaním infocentra vo Füzéri sa konalo 8.októbra 2011.
Slávnostné otvorenie infomačného centra a múzea Slanec bude prebiehať 29. októbra 2011 od
13:00 h. Prevádzaka oboch centier bude spustená od novembra 2011. Pozvánku s
programom nájdete tu
.
Ing. Marcel Miňo
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obec Slanec nájdete aj na našich stránkach.
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