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Obec Kravany nad Dunajom realizuje v spolupráci s maďarským partnerom Bükki Nemzeti Park
/ Národný park Bükk (hlavný partner projektu) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko projekt s názvom „Riverside Wildlife Once and Today/ Živý svet
Dunaja kedysi a dnes“. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho
rozpočtu SR, Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu. Európsky fond regionálneho
rozvoja poskytuje príspevok na realizáciu projektu pre partnera obec Kravany nad Dunajom vo
výške 451 916,10 EUR, celkovo prispieva na realizáciu projektu pre oboch partnerov spolu
843 182,15 EUR.
Realizácia projektu začala 1.novembra 2020 a bude trvať do 31.októbra 2022.
Cieľom projektu je vytvorenie spoločných turistických produktov a predstavenie vodného života,
ktorý tematicky spája obe atrakcie pomocou rozvoja infraštruktúry oboch partnerov.
Maďarský partner „Národný park Bükk“ je najväčší národný park v Maďarsku a nachádza sa v
pohorí Bükk v severnom Maďarsku. Aktivity projektu sa budú upriamovať na turistické centrum
v obci Ipolytarnóc. Ipolytarnóc v prvom rade chce predstaviť v rámci vývoja živý svet na brehu
rieky v praveku a Kravany n/D uskutočnia predstavenie živého sveta povodia rieky Dunaj súčasnej
doby. Obe atrakcie bude spájať cyklotrasa. Týmto vývojom sa vyznačí a zachytí taká cyklotrasa v
mobilnej aplikácii, kde jedným z koncových bodov budú Kravany n/D ležiace na Eurovelo 6 a
druhým koncovým bodom bude Ipolytarnóc.
V horizonte dvoch rokov plánujeme na tomto cezhraničnom území realizovať nasledovné aktivity:

Vedúci partner – Národný park Bükk (HU)
➢ Rozvoj a rekonštrukcia existujúceho náučného geologického chodníka v obci
Ipolytarnóc;
➢ Modernizácia haly č. 2 návštevného centra v obci Ipolytarnóc a rozšírenie služieb
centra o interaktívnu 3D prezentáciu vytvorenú 3D laserovým skenerom;
➢ Vytvorenie cyklotrasy Ipolytarnóc – Kravany nad Dunajom v turistickej mobilnej
aplikácii Guide&Hand a nahratie min. 12 POI bodov do tejto aplikácie;
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Obec Kravany nad Dunajom (SK)
➢ Výstavba turistického centra a vytvorenie výstavného priestoru;
➢ Vytvorenie 7 m x 1,5 m interaktívnej steny, ktorá bude hravou formou približovať živý
svet Dunaja, miestnu panorámu a k tomu sa viažucu ľudskú činnosť;
➢ 10 – 12 minútový film, ktorý moderným spôsobom zobrazí živý svet Dunaja skĺbiac
živé zábery s animáciou, zábermi z drónu a timelapse videami;
➢ 10 – 12 minútový film, ktorý predstaví cykloturistiké možnosti na trase Ipolytarnóc a
Kravany nad Dunajom;
V rámci projektu obaja projektoví partneri vytvoria publikácie propagujúce novovzniknuté
turistické produkty. Ďalej zorganizujú 2 tlačové konferencie, 1 záverečné podujatie, 1 online
propagačnú kampaň, k miestam realizácie vyložia projektové tabule, vytvoria podstránky projektu
s informáciami o projekte pomocou ktorých bude projekt a Program spolupráce INTERREG V-A
Slovenská republika – Maďarsko propagovaný. V mobilnej aplikácii sa vytvorí cyklotrasa s min. 12
POI na trase Ipolytarnóc – Kravany nad Dunajom.
Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu.
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