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Geopark Megoňky – Šance (NFP304020C821)
Vedúci partner - žiadateľ:
Hlavný cezhraničný partner:
Projektový partner 1:
Projektový partner 2:
Odborný garant projektu:

Mesto Čadca
Obec Mosty u Jablunkova
Žilinský samosprávny kraj
Moravskoslezský kraj
Štátna ochrany prírody SR

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
VP Mesto Čadca
1. úprava resp. rekonštrukcia príjazdovej komunikácie (súčasť náučnej cyklotrasy)- prebehne
od konečnej zastávky SAD, ktorá smeruje do kameňolomu v celkovej dĺžke 262 m.
2. modernizácia a zlepšenie stavu Geoparku Megoňky - sa vytvorí múzeum v prírode - lokálna
geologická expozícia – atypický guľový objekt s prístreškom z titanzinku. Na stenách z interiéru
bude osadených 6 info tabúľ s historickými fotografiami a informáciami o nálezoch. Súčasťou
tejto expozície bude aj multifunkčné pódium, ktoré bude slúžiť na náučno – prezentačné aktivity.
Dôjde k osadeniu mobiliáru – 4 x smetné koše, 6 x lavičky, 1 x stojan pre bicykle.

HCP Mosty u Jablunkova
zrealizuje výstavbu interaktívneho múzea. Súčasťou výstavby bude aj prípojka na kanalizáciu a
vodovod, elektroinštalácia. Interaktívne múzeum zabezpečí komfort pre návštevníkov historickej
pamiatky = výstavný priestor, v ktorom cieľové skupiny získajú základné poznatky o pevnosti
Veľké Šance. Vytvorí aj rozšírenie príjazdovej štrkovej komunikácie (120 m), na ktorej budú
umiestnené pozdĺžne parkovacie miesta.
Snahou oboch partnerov - VP a HCP - je vybudovanie náučnej cyklotrasy. Celková dĺžka
spoločnej náučnej cyklotrasy bude 7 800 m. Náučná cyklotrasa sa doplní na strane VP 2 info
panelmi a vhodným značením . Dĺžka cyklotrasy na území VP bude 4 500 m a bude prechádzať
nasledovnými lokalitami: 1. vodná nádrž Milošová, 2. kameňolom Megoňky, 3. Malé Šance .
Na strane HCP pôjde taktiež o 3 miesta resp. lokality v rámci celkového okruhu náučnej
cyklotrasy – 1. Motyčonka, 2. Vřesová stráň, 3. Velké Šance a o umiestnenie infotabúľ. Celková
dĺžka náučnej cyklotrasy na strane HCP predstavuje 3 300 m.

PP1 – Žilinský samosprávny kraj
zrealizuje rekonštrukciu resp. obnovu celej dĺžky jestvujúcej cesty III/2018 v k. ú. Čadca od
prímestskej časti Čadca - Milošová po konečnú zastávku autobusov SAD na Megoňkách v dĺžke
1,548 km.

PP2 – Moravskoslezský kraj
projektový partner sa bude aktívne podieľať na príprave a účasti na záverečnom workshope
projektu, ktorý sa bude konať v priestoroch interaktívneho múzea v Mostoch u Jablunkova resp. v
jeho blízkosti.
Odborný garant projektu - ŠOP SR
sa bude aktívne podieľať na spolupráci s VP pri aktivitách, ktoré sa týkajú prírodnej pamiatky v
Megoňkách. Taktiež sa bude podieľať na príprave a účasti na záverečnom workshope projektu.
V rámci projektu Mesto Čadca vytvorí podrobného sprievodcu o cyklotrase (v počte 25 000 ks)
s údajmi o cezhraničnom regióne a pamiatkach – textové časti, fotografie, mapa. Sprievodca bude
okrem slovenského jazyka, aj v jazyku českom, poľskom a anglickom.
Rozpočet projektu
Celkové oprávnené výdavky projektu:
Výška NFP zdroj EÚ
Výška NFP zdroj ŠR SR
Výška NFP zdroj ŠR ČR
Spolufinancovanie
Termín realizácie

1 011 287,16 EUR
859 594,06 EUR
59 517,22 EUR
20 805,74 EUR
71 370,14 EUR

06/2018 – 08/2019

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SKCZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

