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Projekt DANUrB+ pomôže rozvoju zabudnutých lokalít pri Dunaji 

tlačová správa 

14. augusta 2020 v Bratislave 

Cieľom projektu financovaného z Interreg-Dunajského nadnárodného programu je zlepšiť využitie 

potenciálu kultúrneho dedičstva v rozvoji pohraničných a okrajových regiónoch pozdĺž Dunaja. 

Oživenie doteraz nevyužívaného kultúrneho dedičstva môže v budúcnosti zatraktívniť vybrané malé 

a stredné sídla a upadajúce oblasti, a zároveň posilniť kultúrnu identitu spojenú s Dunajom. Projekt sa 

začal realizovať 1. júla 2020, a počas 30 mesiacov svojho trvania vytvorí príležitosť pre revitalizáciu 

vybraných sídel a oblastí. Činnosti v rámci projektu sú zamerané na mapovanie turizmu v území a na 

hľadanie riešení pre jeho udržateľný rozvoj. Očakávaným výsledkom projektu je podpora miestnych 

komunít a zvýšenie atraktívnosti podunajských oblastí pre domáci a medzinárodný cestovný ruch. 

DANUrB+ upozorní na jedinečnosť týchto území prostredníctvom realizácie podujatí, ako sú Dni 

Dunaja, rôznych publikácií vrátane Atlasu miest DANUrB+ a vytvorenia dokumentárneho filmu. 

Projekt DANUrB+ má 4 piliere: výskum, plánovanie, vzdelávanie, podujatia a aktivity. Na výskume 

a plánovaní rozvoja cestovného ruchu sa zúčastní päť univerzít z podunajských krajín. Profesionálne 

organizácie cestovného ruchu budú spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami pri zdieľaní poznatkov 

o ekonomike cestovného ruchu. Mimovládne organizácie budú riadiť aktivity zamerané na revitalizáciu 

kultúrneho dedičstva so zapojením miestnych aktérov s cieľom posilniť lokálne komunity a udržateľný 

turistický ruch. Edukačný program bude vzdelávať mladých ľudí o interkultúrnych hodnotách 

a o súvislostiach dedičstva spojeného s riekou Dunaj. 

Projekt DANUrB+ nadväzuje na projekt DANUrB, ktorý sa realizoval v rokoch 2017 - 2019 a ktorý 

zhromaždil údaje o kultúrnom dedičstve pozdĺž Dunaja. DANUrB+ pokračuje v tomto sieťovom 

medziregionálnom prístupe, pričom rozširuje počet zainteresovaných strán v už existujúcej platforme. 

Partnerstvo DANUrB+ pozostáva z konzorcia partnerov zo šiestich krajín – z Bulharska, Chorvátska, 

Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska.  Sedemnásť partnerov je z EÚ a 2 partneri sú podporení 

v rámci predvstupovej pomoci. Projekt združuje ďalších 23 pridružených strategických partnerov. 

Lídrom projektu je opäť Budapeštianska technická a ekonomická univerzita. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a dizajnu STU je jedným z 10 

stabilných partnerov siete DANUrB. Zameriava sa na výskum kultúrneho dedičstva malých a stredných 

miest a regiónov na slovenskej strane Dunaja.  Skúmaný kultúrny a turistický potenciál v území overuje 

prostredníctvom urbanisticko-architektonických a krajinárskych štúdií, rovnako ako štúdií zameraných 

na transformáciu pamiatkových objektov na danom území. 

Stredoeurópska nadácia je jedným z nových partnerov projektu DANUrB+. Jej nadačný program 

Dunajský fond je platformou pre komunikáciu a spoluprácu aktérov na Dunaji a nachádzanie 

spoločných riešení pre toto územie. Jeho cieľom je rozvoj verejnej infraštruktúry a ochrana verejných 

priestranstiev v okolí slovenského úseku Dunaja. Fond združuje ľudské a finančné zdroje a know-how 

v záujme lepšej kvality života na rieke a prehĺbenia vzťahov medzi relevantnými aktérmi. 

Ďalšími partnermi projektu zo Slovenska sú: Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii 

a mesto Štúrovo. Objektom záujmu sú i ďalšie sídla regiónu Podunajsko.   
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