<Name of event>
<date>

Regionálna konferencia DANUrB+
Agenda
<Venue>
Možnosti rozvoja území Dunaja a Malého Dunaja

14. jún 2022, Kolárovo

Program

Utorok, 14.6.2022
Mestské kultúrne stredisko, Kolárovo

9.30 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 10.15

Úvodné príhovory

10.15 – 11.15

Príklady dobrej praxe - Prezentácia inšpiratívnych projektov a plánov z regiónu:
Danube Bike&Boat, Korzo Zálesie, Kukkonia, Nadácia rodiny Kúšikovcov

11.15 – 11.45

Prestávka na občerstvenie

11.45 – 12.30

Návrhy na revitalizáciu priestorov pri rieke – prezentácia prác študentov Fakulty
architektúry STU

12.30 – 13.00

Prezentácia prípravy Akčného plánu Pons Danubii

13.00 – 14.00

Obed

14.00 – 14.30

Prednáška odborníka na tému priestorového plánovania

14.30 – 15.00

Pilotný návrh pre správu Malého Dunaja – predstavenie priebežných výsledkov
práce expertov

15.00

Záver

Sprievodný program
Výstava prác študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU – návrhy na „Plávajúce zariadenia služieb
pre cestovný ruch“, ako iniciačných objektov pre rekreačné zóny na hlavných cyklistických a vodných
trasách, či plochách.
Prezentácia zámeru študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU na exteriérový mobiliár pre
oddychové zóny na brehu Malého Dunaja a Dunaja.
(komunikácia so zástupcami samospráv a stakeholdermi)

O projekte DANUrB+
Cieľom projektu DANUrB+ je aktivovať nevyužité kultúrne dedičstvo a miestne zdroje v periférnych
a prihraničných regiónoch v šiestich krajinách pozdĺž Dunaja. Doteraz nevyužívané kultúrne dedičstvo
má potenciál zatraktívniť vybrané malé a stredné sídla mimo turistických centier a posilniť kultúrnu
identitu spojenú s Dunajom. Činnosti v rámci projektu sú zamerané na podporu identity miest
a regiónov pozdĺž Dunaja. Očakávaným výsledkom je podpora miestneho rozvoja a zvýšenie
atraktívnosti podunajských oblastí pre domáci a medzinárodný cestovný ruch.

Cieľ konferencie
Konferencia je určená pre aktérov na celom území Dunaja a Malého Dunaja na Slovensku. Jej cieľom je
informovať o príkladoch dobrej praxe, ktoré sa v území realizujú a o plánoch do budúcna. K ucelenému
rozvoju regiónov je okrem vzájomného informovania potrebná aj spolupráca a spájanie síl. Jedným
z cieľov projektu DANUrB+ je tvorba akčných plánov pre regióny pozdĺž Dunaja a ich neskoršia
implementácia do praxe. Na konferencii bude prezentovaný doterajšie výsledky projektu: už pripravený
akčný plán pre oblasť Komárna a výsledky prác študentov architektúry, ktorí predstavia svoje konkrétne
návrhy zásahov do priestoru riek. Podujatie ďalej poskytne priestor na diskusiu o akčnom pláne pre
región Malého Dunaja.
Registrácia je možná do 3.6.2022 na odkaze
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedbMBYKiuCOmt7JxDBkAU4gBJCIP5GVqv9_Xmvvqd
z4enJqw/viewform?usp=sf_link
Kontakt a informácie
Kristína Vandová, Stredoeurópska nadácia, kristina.vandova@cef.sk, +421 948 060 984

Organizátori

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (ERDF a IPA).

