
Názov  projektu :       Periurban Parks - Improving Environmental Conditions in  
Suburban Areas Projektov á  skratka:  PERIURBAN

Trvanie  projektu:     01/2010– 12/2012

Lead  partn er:             Regional Government of Tuscany (IT)

Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Mesto Košice

Ostatní  partn eri  projektu:

FEDENATUR :  European Federation Natural & Rural, Metropolitan & 
Periurban spaces

ES

ZOGRAFOU MUNICIPAL ENTERPRISE OF DEVELOPMENT (DEADIZ) EL
Aberdeen City Council UK
Vitosha Nature Park Directorate BG
Regional Government of Lombardy IT
Danube-Ipoly National Park Directorate HU
Lille Metropolitan Natural Space Office FR
Kampinos National Park PL
Prague City Forest Park CZ
Regional Government of Andalusia, Regional Ministry for Environment - 
Directorate General for Sustainability in the Network of Natural Areas

ES

General Council of Seine-Saint-Denis FR
Lisbon Municipality PT

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 2 288 528,00 €  ERDF: 1 805 640,10 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 114 696,00 €    ERDF: 97 491,60 € (85%)

                                                     
Popis  projektu:  Projekt  PERIURBAN je  medzinárodným  projektom  iniciatívy 
INTERREG IVC so 14 partnermi z jedenástich krajín Európy: Bulharsko, Česká republika, 
Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko 
a Veľká Británia.  Projekt využíva interregionálnu výmenu skúseností za účelom zlepšenia 
politík hospodárenia s prírodnými predmestskými zónami. Ťažiskom projektu PERIURBAN 
sú hospodárske riešenia na zmiernenie tlakov na biodiverzitu. Tvorenie a zveľaďovanie 
parkov v prírodných predmestských zónach má pozitívny vplyv na životné prostredie a na 
zastavenie  poklesu  biodiverzity.  Zameranie  sa  na  podobné  iniciatívy  je  v súlade  s 
európskou politikou životného prostredia a revitalizácie v predmestských zónach.

Ciele  projektu:   Hlavným  cieľom  projektu  PERIURBAN  je  využiť  interregionálnu 
výmenu  skúseností  s prímestskými  parkami  na  zlepšenie  regionálnych  politík 
hospodárenia s prírodnými predmestskými zónami. Špecifickým dôrazom je zachovanie 
ich biodiverzity. Ďalšími cieľmi projektu sú tiež:

• Vykonanie teritoriálnych analýz, ktoré zohľadňujú jednotlivé kontexty (ekonomický, 

         



legislatívny,  sociálny)  a ktoré  identifikujú  a porovnávajú  iniciatívy  a politiky 
manažmentu životného prostredia v predmestských oblastiach

• Propagácia ochrany prírodných predmestských oblastí na oboch úrovniach (internej 
a externej)

• Transfer osvedčených postupov a ich vyhodnotenie z oblastí, ktoré obhospodarujú 
prímestské parky, oblastiam, ktoré začínajú vytvárať takéto parky

• Poskytnúť  verejným  úradom  potrebné  prvky  na  vytvorenie,  rozširovanie 
a konsolidovanie  aktivít,  ktoré  podporujú  lepšie  podmienky  v predmestských 
oblastiach

O akávan é  výsl e dk y  projektu:č  Očakávame kvalitne vedený projekt, ktorý dosiahne 
svoje  ciele  bez  vážnejších  problémov  medzi  partnermi,  bez  nepresností  a ktorý  bude 
spĺňať  všetky  kritériá  programu.  Medzi  viac  hmatateľné  výsledky  budú  patriť:  13 
vylepšených  politík,  4  regióny  s vylepšenou  regionálnou  politikou  zabezpečujúcou 
dobehnutie  vyspelejších  partnerských  regiónov,  52  zamestnancov  so  zvýšenou 
výkonnosťou, sprístupnenie 4 miliónov € z hlavných fondov (Kohézny, ERDF, ESF), a tiež 
pevnejšie interregionálne partnerstvo s dlhodobou perspektívou. 

         


