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Informácie o projekte 
 
 
Mesto Komárno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, výzva s kódom 
SKHU/WETA/1901. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1 
– Príroda a kultúra bol hodnotený ako úspešný. 
 

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/026 
Názov projektu: Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu! 
 

Celkové náklady projektu:   57 499,02 eur 
Rozpočet mesta Komárno:     22 999,95 eur 
 

Financovanie projektu: príspevok ERFF 85%,  spoluúčasť 15%. 
 

Partneri v rámci projektu: 
Komárom Város Önkormányzata (vedúci partner, Maďarsko) 
Mesto Komárno (partner, Slovensko) 

 
 
Mesto Komárom a Komárno sú družobné mestá, ktoré okrem spolupráci v oblasti kultúry a 
ekonomiky uprednostňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Práve 
preto je predmetom nášho spoločného projektu  vybudovanie prírodných lokalít v intraviláne 
mesta, ktoré budú zvýrazňovať prírodné hodnoty, flóru a faunu danej lokality, zároveň 
upútajú pozornosť v tematike ochrany prírody. Vďaka realizácií projektu sa vytvorí prírodná 
oblasť v oboch mestách, ktoré budú poskytovať možnosť pre rekreáciu miestnych 
obyvateľov, pre návštevníkov mesta poskytnú prírodnú atrakciu. Informačné tabule v oboch 
lokalitách sa vytvoria tematikou miestnych prírodných hodnôt, ľavice a nové hracie prvky  
poskytnú možnosť pre aktívny oddych. 
 
V rámci projektu sa vytvorí vzdelávací program pre vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov, 
vďaka ktorému sa môžu v daných lokalitách realizovať exteriérové hodiny prírodovedy, v 
rámci ktorých sa budú zaoberať s deťmi odborníci v tematike. V rámci vzdelávacieho 
programu sa sprístupnia aktuálne informácie o autochtónnych druhoch rastlín a živočíchov. 
Odborná tematika vybudovaných oblastí spolu úzko súvisia, práve preto sa kladie veľký dôraz 
v rámci realizácie projektu na cezhraničnú spoluprácu. Okrem týchto spoločne vypracujeme 
brožúru o miestnych hodnotách prírody. 
 
Hlavným cieľom projektu je lepšie využitie prírodných možností regiónu. Projekt prispieva k 
posilneniu územnej a sociálnej kohézií k zachovaniu prírodných hodnôt na oboch brehoch 
Dunaja a zároveň k zvýšeniu počtu návštevníkov v regióne. Dlhodobým efektom projektu je 
prehĺbenie zaangažovanosti verejnosti pri ochrane prírody. 
 
Pre ďalšie informácie navštívte stránky www.skhu.eu a www.rdvegtc-spf.eu. 




