Budujeme partnerstvá
Názov projektu: Use of the fragments of nature in the former industrial-used areas and in
the rural areas (Fragments of nature)
Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/227
Termín realizácie: 01/12/2017 – 30/11/2018
Projektoví partneri: Obec Veľké Úľany, Jánossomorja város önkormányzat

Ciele projektu:

Čo sa nám podarilo dosiahnuť:

1. Posilnenie funkcie prírodných
území vo Veľkých Úľanoch a Jánossomorji, ktoré vznikli priamo
v miestach bývalej priemyselnej
výroby vaspekte udržania prírody
vurbárnych územiach.
2. Doplnenie funkcie prírodných
území o športovú a spoločenskú
časť čo prispeje kväčšiemu alepšiemu využitiu prírodného prostredia.
3. Ochrana prírodného dedičstva
zapájaním detí do zvyšovania povedomia oprírode okolo nás apotrebe ju chrániť.
4. Spoločenské aktivity vnových prírodných areáloch poukazujúco na
spojenie pobytu vprírode so športom.
5. Vytvorenie novej ponuky voľnočasových aktivít pre domácich
acezpoľných návštevníkov oboch
samospráv.
6. Spoločná propagácia prírody ležiacej vsrdci vidieckych osídlení.

Revitalizácia lesoparku ajazdeckého areálu vo Veľkých Úľanoch – vybudovanie WC
pre návštevníkov areálu, rekonštrukcia obslužného objektu, vybudovanie detského
ihriska, obstaranie rozmontovateľných tribún
Revitalizácia Svätoštefanského parku vmeste Jánossomorja – premena časti parku
na športovo-rekreačnú zónu, obnova adoplnenie detského ihriska, revitalizácia centrálnej zóny parku s pamätníkom
Škola vprírode – zorganizovanie detského tábora pre deti zobce Veľké Úľany amesta Jánossomorja zameraného na zručnosti detí, prírodu ašport realizovaný vo Veľkých Úľanoch
Prírodno-športová olympiáda – športové zápolenia žiakov základných škôl zmesta
Jánossomorja aobce Veľké Úľany realizovaná vmeste Jánossomorja
Súťaž Strom nášho života – nájdenie aoznačenie stromu snajkrajším príbehom
Herbár – vytvorenie herbáru zlistov, rastlín aplodov – ukážka lokálnej flóry
Mapovanie aoznačovanie stromov voboch zelených zónach - zmapovanie existujúcich stromov, ktoré sa nachádzajú vlesoparku vo Veľkých Úľanoch avparku vmeste
Jánossomorja aich označenie náučnými tabuľami
Manuál správania sa vprírode - vydanie pracovného zošita pre žiakov ZŠ oproblematike ochrany prírody asprávania sa vprírode
Jazdecké preteky – zorganizovanie jazdeckých pretekov v obnovenom areály lesoparku vo Veľkých Úľanoch
Propagácia projektu aprírodných území – realizácia verejných podujatí, propagácia
amarketing projektu

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

