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  REJOICE 

RivEr JOurney experIenCE (REJOICE) – Aktív turizmusfejlesztés a Hernád folyó 

mentén 

Hernádkércs Község Önkormányzata 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával egy 

nemzetközi együttműködési projekt keretében Hernád-menti önkormányzatok, vállal-

kozások és civil szervezetek vállalkoznak arra, hogy tevékenységükkel nagy lépést 

tegyenek előre a Hernád folyó aktív turizmusának a fejlesztésében. A program során 

egyedülálló módon, olyan határon átívelő komplex turisztikai szolgáltatáskínálat kiala-

kítása valósul meg, melynek során egy, a Hernád folyót lefedő kajak-kenu és kerék-

párkölcsönző hálózat létrehozása, kikötőpontok- és szálláshelyek kialakítása, valamint 

ehhez kapcsolódó egyéb infrastruktúra és kommunikációs tevékenység valósul meg. 

A szlovák-magyar partnerségben összesen 15 szervezet vesz részt a River & Moun-

tain o.z. szlovákiai partner vezetésével, a további 8 szlovákiai és 6 magyar partner 

(Obec Kostoľany nad Hornádom, Obec Ždaňa, Obec Trstené pri Hornáde, Obec 

Milhosť, Obec Družstevná pri Hornáde, Ľuboš Grajcár – John the B tour, Obec Veľká 

Lodina, Obec Kysak, Creative Team Alapítvány, Hernádkércs Község 

Önkormányzata, Kmetty Benjámin, Hidasnémeti Község Önkormányzata, 

VÉDÉPSZOLG KFT., Hernádszentandrás Község Önkormányzata) együttműködésé-

vel. 
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Hernádkércs Község Önkormányzata a projektrész keretében a Hernád-folyó vízi tu-

rizmusához kapcsolódó fejlesztéseket valósít meg. A konkrét tevékenységek kereté-

ben, a projekt részét képző kajak-kenu és kerékpárkölcsönző hálózat részeként hajó-

egységek (hozzájuk tartozó egységnyi felszereléssel), kajak-kenu kölcsönző automata 

konténer, valamint kerékpárok beszerzése valósul meg. A fejlesztéseinkhez kapcso-

lódóan a kajak-kenu és kerékpár kölcsönzőhöz egy trélert is beszerezünk. A projekt 

részeként megvalósuló rendezvénysorozat elemeként egy Hernád-nap nevű ese-

ményt valósítunk meg. Végezetül a projekt folyamán egy csónakház felépítése is meg-

valósul, szálláshelyek kialakításával egyetemben. Az előbbieken túl projektmenedzs-

ment és irodai- és adminisztrációs tevékenységet is folytatunk a projekt teljes időtar-

tama alatt. 

Egy ilyen volumenű projekt, amely magas intenzitású együttműködést igényel, fejleszti 

a térség gazdasági szereplői közötti kooperáció mértékét hosszú távon is. Ezen felül, 

a kialakított kajak-kenu- és kerékpár kölcsönző rendszer fellendíti a Hernád folyó menti 

turizmust, amelyet jelentősen fellendít a kialakított szálláshelyek jelenléte. A megvaló-

suló Hernád nap kiváló lehetőséget biztosít a felelősségteljes természetjárás fontos-

ságának ismertetésére. 

A projekt megvalósítására kapott ERFA támogatás összege: 126.145,52 EURO. 


