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Význam projektu / Projekt értelme
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko,
bo keď budem Jano, neohneš ma mamo.
Slovenské príslovie

Addig hajlíts engemet anyuka, amíg én Jancsika vagyok,
mert ha én már János leszek, akkor már nem hajlok.
Szlovák közmondás
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Hlavné údaje / Főbb adatai
Hlavné údaje o projekte (SK)

PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

PO 1 – Príroda a kultúra, Výzva: SKHU/1601

Špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Oprávnená aktivita: Zachovávanie a propagácia prírodného dedičstva;

Identifikačné číslo projektu: SKHU/1601/1.1/009

Trvanie projektu: 01.12.2017 – 30.11.2019

Názov projektu: Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia
verejnosti
A pályázat főbb adatai (HU)

INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

PT 1 – Természet és kultúra, Felhívás száma: SKHU/1601

Specifikus célkitűzés 1.1 – A határtérség vonzerejének fokozása

Támogatható tevékenység: Természeti örökség fenntartása és ismertté
tétele;

Azonosító szám: SKHU/1601/1.1/009

Projekt tartalma: 2017.12.01. – 2019.11.30.

Pályázat címe: Erdészek a környezeti nevelésért
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Partneri / Partnerek
Vezető támogatott / Vedúci prijímateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
http://www.lesy.sk

Partner

EFRR
ERFA

A fő határontúli támogatott / Hlavný cezhraničný prijímateľ:
Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Magyarország
http://www.ipolyerdo.hu

Štátne
Vlastné
spolufinancovanie spolufinancovanie
Állami hozzájárulás Saját hozzájárulás

Celkový
rozpočet
Teljes
költségvetés

LB

LESY SR

614 559,38 €

36 150,56 €

72 301,11 €

723 011,04 €

B2

IPOLY E.

608 411,23 €

107 366,69 €

---

715 777,92 €

143 517,24 €

72 301,11 €

1 438 788,96 €

Spolu / Összesen 1 222 970,61 €
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Projektu predchádzalo/
Előzmények
 Strata vzťahu k prírode a k






vlastnému životnému
prostrediu u mladej
generácie,
Správanie sa mladej
generácie odráža stav v
spoločnosti,
Strata prepojenia medzi
teóriou a praxou pri výučbe
prírodovedných disciplín
Úpadok vierohodnosti
lesníckej profesie

• A fiatal generáció természettel
és a környezetével való
kapcsolatának hiánya,

• A fiatal generáció viselkedése,
amely a társadalom állapotát
tükrözi,

• Az elmélet és a gyakorlat

közötti összefüggés elvesztése a
természettudományok
tanításában

• Az erdészeti szakma

hitelességének csökkenése
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Projekt ponúka komplexné riešenie /
A pályázat komplex megoldást kínál
 Na slovenskej aj maďarskej 
strane sa vybuduje, resp.
rozvinie lesná škola, ktorá v
prihraničnej oblasti vyplní
chýbajúce služby

 Veľké množstvo podujatí pre
deti, kde sa deti cez lesných
pedagógov oboznámia s lesom
a s prácou lesníkov, zároveň
sa
posilnia
kultúrnospoločenské vzťahy cieľových
skupín v pohraničí

Mind a szlovák, mind a magyar
oldalon egy-egy erdészeti erdei
iskolát építenek-fejlesztenek,
amelyek pótolják a hiányzó
szolgáltatásokat a határokon
átnyúló területen.

 Az

erdőpedagógusok
a
gyermekeket
az
erdei
környezettel és az erdészek
munkájával ismertetik meg.
Számos esemény erősíti a
határrégió
célcsoportjainak
kulturális
és
társadalmi
kapcsolatait.
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Hlavný cieľ projektu / A projekt fő célja
Zvýšiť príťažlivosť a
návštevnosť
prihraničného územia
prostredníctvom
využívania jeho
prírodných hodnôt.
Zvýšiť environmentálne
povedomie a prírodovednú
gramotnosť mladej
generácie.

Vonzóbbá tenni és
növelni látogatottságát
a határtérségnek
természeti értékek
ismertetésével.
Növelni a fiatal
korosztály
környezettudatosságát
és a természet
ismeretét
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Aktivity projektu
Projekttevékenységek

Projektový manažment
Projektmenedzsment
Komunikácia
Act 2
Kommunikáció
Verejné obstarávanie projektu
Act 3
Közbeszerzés
Vybudovanie lesnej školy na Slovensku
Act 4
Az erdei iskola kiépítése Szlovákiában
Act 1

Act 5

Náklady
Kiadások

X

X

123 626,92 EUR

X

X

16 657,00 EUR

X

X

4 800,00 EUR

X

Vybudovanie lesnej školy v Maďarsku
Az erdei iskola kiépítése Magyarországon

Lesníci deťom
Erdészek a gyermekekért
Lesníci odbornej verejnosti
Act 7
Erdészek és a szakmai közönség
Obstaranie zariadenia
Act 8
Az eszközök beszerzése
Záverečná konferencia projektu
Act 9
Záró konferencia
Act 6

Zapojený partner
Érintett partner
LB
B2

596 489,04 EUR
X

629 326,00 EUR

X

X

12 570,00 EUR

X

X

15 490,00 EUR

X

X

38 300,00 EUR

X

X

1 530,00 EUR
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Cieľ - Cél

www.skhu.eu
www.sk-hu.eu

Cieľ - Cél
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www.sk-hu.eu

Cieľ – Cél

www.skhu.eu

Úlohy publicity / A publicitás feladatai











Označenie miesta realizácie tabuľou
(LB, B2)
Príprava postra (LB, B2)
Príprava letáku (B2 - 500)
Príprava tlačovej správy (SK,EN, HU)
Úvodná tlačová konferencia (LB, B2)
Informácia o projekte na domovskej
stránke (LB, B2)
Tvorba webovej stránky projektu
(LB)
Mediálne výstupy – TV a tlač (LB, B2)
Propagačný film o projekte (LB)
Propagačný materiál projektu (LB,
B2)












A beruházás helyét táblával
meghirdetni (LB, B2)
Poszter elkészítése (LB, B2)
Szórólap elkészítése (B2-500)
Sajtóközlemény elkészítése (SK, EN,
HU)
Nyitó sajtótájékoztató (LB, B2)
Információ a pályázatról a céges
weboldalon (LB, B2)
Pályázati weboldal elkészítése (LB)
Média cikk és TV riport (LB, B2)
Propagációs film készítése (LB)
Promóciós termékek a pályázathoz
(LB, B2)
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Indikátory projektu / A projekt indikátorai
 Návštevníci 5 000 osôb/rok  Látogatók 5 000 fő/év
 Rozvinutá plocha 10 122 m2  Fejlesztett terület 10 122 m2
 Počet žien, ktorí sa
 Rendezvényeken résztvevő





zúčastňujú na aktivitách a
udalostiach projektu 300 osôb

Počet nových pracovných
miest 1 ks

Odborné aktivity 2 ks

Cezhraničný tematický
článok, mediálne výstupy 6

hölgyek száma 300 fő

Új munkahelyek száma 1 db
Szakmai események 2 db
Határon átnyúló tematikus
cikk, média megjelenés 6 db
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Podujatia pre verejnosť / Rendezvények a közönségnek
p.č.
Ssz.

Termín/ Időpont

Aktivita/ Tevékenység

Miesto / Helyszín

1

8. február 2018
2018. február 8.

Úvodná tlačová konferencia
Nyitó sajtótájékoztató

SK – Levice
SK - Léva

2

25.-26. apríl 2018
2018. április 25-26.

Exkurzia lesných pedagógov po lesných školách v HU
Erdőpedagógusok szakmai kirándulása az erdészeti
iskolákban Magyarországon

HU

2

1.-15. júl 2018
2018. július 1-15.

4

29. marec 2019
2019. március 29.

Lesníci a Slniečko (do 20 osôb) zo Slovenska (1 deň)
Erdészek és a „napocskák“ (20 személy-ig)
Szlovákiából (1nap)
Deti - priatelia lesníkov (1 deň)
Gyerekek – az erdészek barátai (1nap)

5

03.-14. jún 2019
2019. június 03-14.

Deti - priatelia poľovníkov (1 deň)
Gyerekek – a vadászok barátai (1nap)

6

jún, sept., okt. 2019
Výmenné pobyty detí
2019. jún., szept., okt. Gyermekek cserelátogatása

7

september - okt. 2019
2019 szept. – okt.

Seminár pre lesných pedagógov s maďarskými
skúsenosťami
Erdőpedagógusok szemináriuma magyar
tapasztalatokkal

8

17. október 2019
2019. október 17.

Záverečná konferencia
Zárókonferenció

Poznámky/ Jegyzetek

HU - Katalinpuszta
SK – Levice (Léva),
Junior

45+45 detí z SK,HU,
45+45 gyerek HU-ról, SK-ból

SK - Sv. Anton
SK – Sz. Antal

45+45 detí z SK,HU,
45+45 gyerek HU-ról, SK-ból
4x 45 detí do Levíc z HU
4x45 detí do Somoskő z SK
4x45 gyerek HU-ból Lévára
4x45 gyerek SK-ból Somoskőre

SK/HU

SK - Lesná škola OZ
Levice
SK – Lévai üzem
erdei iskolája
SK - Lesná škola OZ
Levice
SK – Lévai üzem
erdei iskolája

Lektor lesnej pedagogiky z HU
Erdőpedagógus HU-ról
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Výsledky projektu / A projekt eredményei


Novovzniknutá a rozvinutá lesná
škola s areálom v HU a v SR



Újonnan épült és fejlesztett erdei iskolák és kapcsolódó
kültéri berendezések HU és SK



Originálne náučno-poznávacie
objekty v pohraničnom území



Egyedi oktató és ismertető komplexumok a határmenti
térségben



Priblíženie lesa a práce lesníkov
obyvateľom miest cez lesné školy





Formovanie mládeže a zvýšenie
záujmu o prírodné dedičstvo
regiónov

Erdészeti iskolákon keresztül közelebb hozni az erdőt és
az erdészek munkáját a városlakókhoz



A fiatalok szemléletformálása és az érdeklődésük
növelése a regionális természeti értékek iránt



Zlepšenie „imidžu“ a dôveryhodnosti
lesníckej profesie



Az erdészeti szakma „imidzsének" és hitelességének
javítása



Viacero podujatí pre verejnosť a
hlavne pre deti a mládež...





Atraktívnejšie cezhraničné územie a
vyššia návštevnosť s vplyvom na
lokálne ekonomiky...

Több rendezvény a nyilvánosság számára, különösen a
gyermekek és az ifjúság számára ...



A határon átnyúló területek vonzóbbá tétele, a
látogatottság növelése, ezáltal a helyi gazdaság
fellendítése ...



A természeti és kulturális örökség megőrzése a jövő
nemzedékei számára ...



Zachovanie prírodného a kultúrneho
dedičstva pre budúce generácie...
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Vezető támogatott / Vedúci prijímateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
http://www.lesy.sk
A fő határontúli támogatott / Hlavný cezhraničný
prijímateľ:
Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Magyarország
http://www.ipolyerdo.hu

Köszönöm a figyelmet!
Ďakujem za pozornosť!
„Obsah tejto prezentácie nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.“
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