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EN 
 

Project Title: SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEZEVAC BICYCLE ROAD CONSTRUCTION (phase 4) 
Acronym: KNESZECYC-4 
Project ID: HUSRB/1602/21/0186 
Total Project budget: 1.130.032,94 EUR 

EU contribution (IPA): 960.527,99 EUR 

Start Date:  January 1st, 2018 
End Date: December 31st, 2019 
Lead Beneficiary: Újszentiván Községi Önkormányzat (Local Government of Újszentiván) 
Beneficiary 1: Opština Novi Kneževac  (Municipality of Novi Knezevac) 
Contact information: Újszentiván Községi Önkormányzat (Local Government of Újszentiván) 
Address:  7 Felszabadulás street, 6754 Újszentiván, Csongrád megye, Hungary 
Contact person: Mr Gábor Kovács 
Email: palyazat@ujszentivan.hu 

Telephone: +3662277021, +36204022010  
  
Project summary: 
 

Local Government of Újszentiván has developed in 3 phases of the bicycle path network in the 
administrative area. As the closest town to Szeged in Serbia is Novi Knezevac, the bicyle path 
construction between Szeged and Novi Knezevac was a common goal in partnership with Szeged, 
Tiszasziget and Novi Knezevac, entrusted to Újszentiván. Thanks to the three previous successfully 
implemented projects most of the bicycle road section is complete. Taking into account that the bicycle 
road utilization surpassed the intended use, our priority is the construction of the missing phase in Serbia, 
and a touristic linking section. 
  
This investment is the fourth phase of the Szeged – Novi Knezevac bicycle road construction, which 
ensure safe biking across the border. Through the project bike road will be built in total length of 
10182,23 m in Serbian side and, based on people needs, a bike resting place and cycling training court 
for pupils will be construct in Hungarian side. Local Government of Újszentiván has "Cycling settlement" 
and "Cycling job" titles for several years, and USZTILOGO won Road Safety Award in 2016 in township 
class from the Ministry of National Development. Based on this USZTILOGO will organize an event in 
connection with safety biking. 
  
Thanks to the previous three implemented Hungary-Serbia CBC project, both of the beneficiaries have 
sufficient experience, and they determined to finish the 4th phase of Szeged– Novi Knezevac bicycle road 
construction. 
  
The project is adjusted to both the national and the Union strategies and to the horizontal objectives 

ensuring equal opportunities and the sustainable development. 
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A projekt címe: SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEZEVAC BICYCLE ROAD CONSTRUCTION (phase 4) 
Rövidítés: KNESZECYC-4 
Projektazonosító: HUSRB/1602/21/0186 
Elkülönített forrásösszeg:  1.130.032,94 euró 
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 960.527,99  euró 
A projekt kezdete: 2018. 01. 01. 
A projekt zárása: 2019. 12. 31. 
Vezető kedvezményezett: Újszentiván Község Önkormányzata 

1. kedvezményezett: Törökkanizsa Község  
Elérhetőség: Újszentiván Község Önkormányzata 
Cím: Felszabadulás 7, 6754 Újszentiván, Csongrád megye, Hungary 
Kapcsolattartó: Kovács Gábor 
Email: palyazat@ujszentivan.hu 
Telefonszámok: +3662277021, +36204022010 
 

Projekt leírása: 
 

  Újszentiván Önkormányzata eddig három szakaszban valósította meg a kerékpárút kiépítését. Tekintve, 
hogy Szerbiában a határhoz legközelebbi város Törökkanizsa, az előző szakaszok kiépítésében a 
partnerséget Újszentiván - mint vezető kedvezményezett - Szegeddel, Tiszaszigettel és Törökkanizsával 
alakította ki. A közös cél az e településeket összekötő kerékpárút tervezése és szakaszonkénti kiépítése 
volt. Három korábbi, sikeresen megvalósított projektnek köszönhetően a kerékpárút kiépítésének nagy 
része befejeződött. Tekintettel arra, hogy a kerékpárút kihasználtsága, igénybevétele meghaladta a 
tervezett szintet, a hiányzó szerbiai szakasz kiépítése és az idegenforgalmi útvonal összekötése 
elsőbbséget élvez. 
 

  E beruházás a Szeged - Törökkanizsa kerékpárút kiépítésének negyedik szakasza, amely biztonságos 
kerékpározást biztosít a határon át. A projekt keretein belül a szerbiai oldalon összesen 10182,23 
méternyi kerékpárút épül, és a kerékpárosok szükségleteinek megfelelően Magyarországon kiépítik a 
kerékpáros pihenő helyet és egy kerékpáros oktató-, KRESZ pályát a diákok számára. Újszentiván 
Önkormányzata évek óta cikkeket jelentet meg a helyi sajtóban, amelyek a "Kerékpárosbarát település" 
és "Kerékpárosbarát munkahely" címet viselik. Újszentiván 2016-ban elnyerte a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium „Közlekedésbiztonsági díját” a Községek kategóriában. Ennek kapcsán a projekt keretén 
belül rendezvényt szervez a biztonságos kerékpározás témájában, már óvodás korban bevonja a 
gyermekeket a biztonságos közlekedés témakörébe. 
 

Az előző három Magyarország-Szerbia IPA CBC határon átívelő, megvalósított projektnek köszönhetően 
mindkét kedvezményezett elegendő tapasztalattal rendelkezik, és elhatározta, hogy megvalósítja a 
Szeged-Törökkanizsa kerékpárút kiépítésének negyedik szakaszát. A projekt összhangban van a nemzeti 
és az uniós stratégiákkal, valamint az egyenlő esélyeket és a fenntartható fejlődést biztosító horizontális 
célkitűzésekkel. 
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SRB 
 

Naziv projekta: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE SEGEDIN – NOVI KNEŽEVAC – IV FAZA 
Akronim: KNESZECYC-4 
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0186 
Ukupan budžet projekta: 1.130.032,94 EUR 
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 960.527,99 EUR 
Početak projekta: 1. januar 2018. godine 
Kraj projekta: 31. Decembar 2019. godine 
Vodeći korisnik: Lokalna samouprava opštine Ujsentivana (Újszentiván Községi Önkormányzat) 
Korisnik 1: Opština Novi Kneževac  
Kontakt informacije: Lokalna samouprava opštine Ujsentivan (Újszentiván Községi Önkormányzat) 
Adresa: Felszabadulás 7, 6754 Újszentiván,  županija Čongrad, Republika Mađarska  
Kontakt osoba: Gábor Kovács 
Email: palyazat@ujszentivan.hu 
Telefoni: +3662277021, +36204022010 
 

Opis projekta: 
 

Lokalna samouprava opštine Ujsentivana je do sada izgradila u 3 faze mrežu biciklističkih staza na svom 
administrativnom području. Kako je Novi Kneževac prvo veće naselje u Srbiji najbliže Segedinu, 
izgradnja biciklističkih staza između Segedina i Novog Kneževca kao zajedničkog cilja uspostavljenog 
partnerstva između Segedina, Tisasigeta i Novog Kneževca poverena je Ujsentivanu. Zahvaljujući 
uspešnoj implementaciji prethodne tri faze projekta većina deonice biciklističke staze je završena. 
Uzimajući u obzir da je biciklistička staza prevazišla planiranu upotrebu naš prioritet je izgradnja 
preostale deonice i turističko povezivanje. 
 

Ova investicija se odnosi na četvrtu fazu izgradnje biciklističke staze Segedin – Novi Kneževac, koja će 
osigurati bezbednu vožnju biciklom preko granice. Kroz projekat izgradiće se biciklistička staza u ukupnoj 
dužini od 10.182,23 m na srpskoj strani, a na osnovu potreba stanovnika, odmaralište i poligon za trening 
biciklista na mađarskoj. Lokana samouprava opštine Ujsentivana već nekoliko godina izdaje članke pod 
imenom „Biciklističko naselje” i „Biciklom do posla” a dobitnik je i nagrade za bezbednost na putevima u 
2016. godini u kategoriji varošica koju dodeljuje Ministarstvo nacionalnog razvoja R. Mađarske. Na 
osnovu toga Ujsentivan će tokom projekta organizovati jedan događaj koji će promovisati bezbednu 
vožnju biciklom. 
 

Zahvaljujući implementaciji prethodna tri projekta prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, oba 
partnera poseduju neophodna iskustva i odlučila su da završe četvrtu fazu izgradnje biciklističke staze 
Segedin – Novi Kneževac. 
  
Porojekat je prilagođen kako nacionalnim tako i strategijama Evropske i horizontalnim ciljevima kojima 

se obezbeđuju jednake mogućnosti i održivi razvoj. 


