
    
 
 
Tlačová správa         19. marca 2021 

Nové spoločenské a rekreačné priestory pozdĺž dolného Ipľa 

Hlavným cieľom projektu RE-CREATION je vytvorenie nových komunitných priestorov respektíve 

ponuka rekreačných služieb nového typu pre miestnych obyvateľov i návštevníkov regiónu dolného 

Poiplia.   

V júli 2019 bol v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 

(www.skhu.eu) zahájený štvorročný akčný plán RE-START, pozostávajúci zo 7 projektov. Partneri 

participujúci na týchto projektoch si kladú za cieľ zvýšiť ekonomickú aktivitu a aktivitu na trhu práce 

v okrajových regiónoch.  

Cieľom projektu RE-CREATION, realizovaného v rámci akčného plánu, je spustenie nových rekreačných 

služieb, ktoré by podporili rozšírenie programov aktívneho starnutia medzi miestnymi obyvateľmi 

a naskytli by možnosť organizovať rôzne komunitné programy pre miestnych obyvateľov, aj to najmä 

pre staršiu populáciu. Okrem toho je tento projekt dôležitou etapou v rozvoji miestneho cestovného 

ruchu. Projekt vďaka zamýšľaným investíciám pozitívne ovplyvní aj ponuku pracovných síl.  

V rámci projektu maďarskí a slovenskí spolupracujúci partneri vybudujú v štyroch obciach regiónu 

komunitné priestory respektíve nové priestranstvá, kde bude cestou nadväzujúceho projektu spustená 

ponuka programov aktívneho starnutia. Ipeľské kultúrne a turistické združenie rozšíri vidiecky dom 

v Salke o novú časť budovy, ktorá bude disponovať s remeselnými funkciami. V starostlivosti 

Turistického a kultúrneho združenia v Bernecebaráti sa uskutočni rekonštrukcia lastovičkového domu, 

a Obec Ipolydamásd zriadi vzdelávací centrum pomocou prestavby už existujúcej budovy. V Chľabe sa 

vybuduje nová budova Centra Burda, ktorá zabezpečí miesto pre rekreačné aktivity. V rámci tohto 

projektu sa uskutoční obstaranie vybavenia potrebné na rozvoj týchto funkcií.    

 

Vizualizácia novej časti budovy vidieckeho domu v Salke (projektant: Kristián Szabó) 

Popri priestoroch vhodných na interiérové voľnočasové činnosti sa plánuje realizácia investičných 

zámerov podporujúcich outdoorové aktivity. Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny rozvojová nezisková 

organizácia zabezpečí systém zdieľaných elektrických bicyklov, v rámci ktorého sa zaobstará 21 

elektrobicyklov. Bicykle sa budú môcť zapožičať na troch nabíjacích staniciach (v Berneceberáti, 
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Ipolydamásd, Salka). Vonkajším aktivitám budú slúžiť aj osadené vonkajšie športové zariadenia v troch 

obciach (Bernecebaráti, Chľaba, Ipolydamásd).  

Celkový rozpočet projektu je 782 605 EUR, z čoho až 85% celkového rozpočtu projektu vo výške 

665 214 EUR predstavuje finančnú podporu z EFRR (Európskeho fondu regionálneho rozvoja).  

Projekt bude úplne ukončený až v decembri 2022, avšak sa očakáva, že niektoré služby už budú 

k dispozícii skôr, a to hneď po implementácii jednotlivých investícií.  

Za kvalitu tejto tlačovej správy (obsahovej aj jazykovej) je zodpovedné Európske zoskupenie územnej 

spolupráce PONTIBUS s ručeným obmedzením.  V prípade potreby akejkoľvek zmeny alebo upresnenie 

v texte vykoná komunikačný odborník projektu. Pre viac informácií kontaktujte:  

 

 

Mgr. Silvia Molnár Hörighová 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
PONTIBUS  
e-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
tel: +421 908 629 801 

Popovics Gábor 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
PONTIBUS  
e-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
tel: +36-1-233 6808 
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