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Az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében nyert 2.327.500,- eurós támogatást Kapuvár Város Önkormányzata. A
projekt a burgenlandi Fertőzug és a Hanság-Rábaköz turisztikai fejlesztését célozza
oly módon, hogy a két társtérség elérhetőségét és összekötését valósítja meg. A
projekt eredményeként a Kapuvár város és a Rábaköz az észak-déli kerékpáros
közlekedés szerves részévé válik. Mindezt a Hanság-főcsatornán megépítendő új
kerékpáros és gyalogos híd is elősegíti majd.

A fejlesztés eredményeként a térség kerékpárhálózata nagymértékben bővül,
megvalósul az átjárhatóság a környező régiókba, ami elősegíti az aktív és az
ökoturizmus fellendülését. A beruházás eredményeként egységes hálózattá
szerveződik a határtérség.

A „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” címet viselő projekt költségvetése:
A projekt összköltsége: 7.321.200 euró
A támogatás összege: 6.223.020 euró
Önerő nagysága: 1.098.180 euró

Projektpartnerség:
Vezető Partner:
Burgenland tartomány
Projektpartnerek:
Kapuvár Város Önkormányzata
Neusiedler Seebahn
Nationalpark Neusiedlersee – Seewinkel
Frauenkirchen, Tadten, Wallern
Stratégiai Partnerek:
Fertő Hanság Nemzeti Park,
GYSEV Raaberbahn

A projekt burgenlandi oldalán az alábbiak valósulnak meg:
Az "NSB/FHÉV Alaptanulmány" ETE projekt eredményei értelmében biztosítható az
NSB/FHÉV vonalán egy modern, működőképes vasúti közlekedés, valamint az
üzembiztonság növelése.
A St. Martin termálfürdő elérhetőségének javítása a meglévő közösségi közlekedési
rendszerben (pl. Frauenkirchen állomás).



A „GreMo Pannonia“ projektben kidolgozott kerékpáros közlekedési koncepcióra
alapozva egy zárt, határon átnyúló kerékpár úthálózat létesítése.
A régió „kerékpáros-paradicsom”-ként való definiálása, a kölcsönkerékpárok
rugalmas használhatósága, a nextbike-kerékpárkölcsönző-állomások számának
növelése, kerékpáros szervizközpontok létesítése.

A Kapuvár Város Önkormányzata által megvalósítandó tevékenységek:
 4 db kerékpáros pihenő kialakítása a tervezett új szakaszon,
 1 db kerékpáros-gyalogos híd a Hanság-főcsatornán

(tervezett elnevezése: Báró Berg Gusztáv-híd),
 5 km aszfaltos kerékpárút,
 8 km murvás kerékpárút,
 2,5 km murvás mezőgazdasági út,
 több mint 6 km hosszan kerékpáros táblák kihelyezése meglévő útszakaszon,
 8,5 km-en táblák felülvizsgálata meglévő útszakaszon.

A projekt megvalósításában kiemelt figyelmet kapnak a megvalósuló tevékenységek
és különösen a létrejövő eredmények ismertetése, promotálása. Ennek érdekében
az alábbi marketingkommunikációs eszközök létrehozására kerül sor:

 1 db kétnyelvű honlap
 leporelló, 32 oldalas kiadvány, DVD,
 továbbá turisztikai kiállításokon való megjelenés.

A projekt megvalósításának időtartama: 2010. április – 2014. június hó.


