Záverečná správa
Názov projektu: Daj sa do pohybu
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/302
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko,
Fond malých projektov
Vedúci partner:
Obec Malé Dvorníky (SK)
Ostatní partneri projektu:
Tényő Község Önkormányzata (HU)
Kukkonia o.z. (SK)
Malodvornícky Futbalový Klub Malé Dvorníky (SK)
Celkový rozpočet projektu: 58 353,80 EUR
Celková výška podpory na projekt ako celok: 49.600,73 EUR (z EFRR)
Výška podpory – vedúci partner: 34 561,68 Eur (z EFRR)
Trvanie projektu: 01.04.2021 – 31.3.2022
Obec Malé Dvorníky realizovala projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Daj sa do pohybu/Mozdulj rá“
v spolupráci s obcou Tényő (HU), občianskeho združenia Kukkonia o.z. a Malodvorníckeho Futbalového
Klubu v roku 2021 a 2022, ktorý bol financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenské republika –
Maďarsko.
Hlavným cieľom projektu bolo lepšie využívanie potenciálu slovensko-maďarského prihraničného regiónu
pre zvýšenie počtu jeho návštevníkov. Zvýšenie návštevnosti sme chceli dosiahnuť aktivitami zameranými na
rozvoj športového turizmu. Za týmto účelom sa na úrovni tohto projektu zrealizovalo viacero aktivít, časť z
nich u nás v Malých Dvorníkoch. Projektom sme chceli prispieť k zintenzívneniu využívania miestnych a
regionálnych daností spoločnými aktivitami partnerov, ako aj k skvalitneniu infraštruktúry pre ďalší rozvoj
športového turizmu v obci Malé Dvorníky - dobudovaním miestnej športovej infraštruktúry.
Špecifickým cieľom projektu bola aj výmena skúseností partnerov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
upevnenie a prehĺbenie partnerskej spolupráce a vzájomná podpora návštevnosti susedných krajín. Projekt
prispel k zviditeľneniu regiónu a jeho atraktívnosti, k posilneniu cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou
lokálnej spolupráce, a zlepšením dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice.
V prvej fáze projektu sa vytvoril projektový tím, zadefinovali sa konkrétne úlohy a zodpovednosti členov
tímu, ako aj časový harmonogram realizácie aktivít projektu. Taktiež sa konkretizovali úlohy súvisiace s
výberom dodávateľov prác a služieb a následne aj požiadavky na komunikáciu a publicitu projektu. Prvou
hlavnou aktivitou projektu bol spoločný worskshop partnerov projektu v Malých Dvorníkoch. Jeho cieľom
bolo prediskutovať silné a slabé stránky partnerov a ich území, ako aj príležitosti a hrozby a pokúsiť sa
zadefinovať spoločnú marketingovú stratégiu a potrebné marketingové nástroje na podporu CR v
prihraničnom území. Workshop a jeho výstupy boli podkladom pre spracovanie spoločného marketingového
plánu partnerov zameraného na podporu CR, s dôrazom na športový turizmus. Ďalšou významnou aktivitou
projektu bola realizácia prístavby k existujúcej budove športového ihriska obce Malé Dvorníky, konkrétne jej
2. etapa. Výsledkom je rozšírenie objektu o multifunkčnú klubovú miestnosť, nové skladové priestory a
sociálne zázemie. Vďaka projektu sa celkovo skvalitnili služby poskytované touto infraštruktúrou a vytvorilo
sa vhodné zázemie aj pre organizáciou interiérových športových podujatí.

So zámerom vzájomného lepšieho spoznávania partnerov spolupráce, ich obyvateľov aj návštevníkov
a taktiež so zámerom podpory cestovného ruchu v jednotlivých územiach sa v rámci tohto projektu
zrealizovalo viacero športových podujatí. Dňa 5.3.2022 to bol šachový turnaj konaný v novovytvorených
klubových priestoroch objektu nášho športového ihriska, ďalej 12.3.2022 to bola zážitková cyklotúra a
posledný marcový víkend, t. j. dňa 26.3.2022 to bol celodenný futbalový turnaj. Poldňová zážitková cyklotúra
v dĺžke 14 km viedla po trase Malé Dvorníky - Vodný kolový mlyn v Dunajskom Klátove a späť (Klátovské
rameno je Národná prírodná rezervácia, vodný mlyn je technická pamiatka pod záštitou Žitnoostrovského
múzea nachádzajúca sa na Klátovskom ramene). Bola spojená s prezentáciou miestnej kultúry (kultúrnym
predstavením pre deti), tradícií a gastrošpecialít. Zážitkovej cyklotúry sa i napriek pomerne chladnému
jarnému počasiu zúčastnilo 57 účastníkov. Úspešný bol aj futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili okrem našich
družštiev aj družstvá z Maďarska (Tényő a Sokorópátka) a zo susediacich obcí (Ohrady, Vrakúň). Všetky
tieto podujatia boli propagované pod spoločným názvom projektu "Daj sa do pohybu".
Športový turizmus má na oboch stranách hranice potenciál pre ďalší rozvoj - záujem o futbal, cyklistiku, ale
aj o pešiu turistiku v území z roka na rok narastá. Rozvoj športového turizmu je jednou z možností podpory
udržateľného rozvoja vidieckych území, k čomu sme chceli aj týmto spôsobom prispieť.
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