
Veľká investícia mieri do Nitrianskej Blatnice. Spolu s neďalekou Bojnou môžu 
získať až 5 miliónov eur                                                                                                   

Nitriansky samosprávny kraj bude môcť v plánovacom období 2021 – 2027 využiť milióny z 
fondov Európskej únie na päť základných cieľov. V praxi to znamená, že sa podarí 
zrealizovať viaceré dlhšie pripravované projekty.                                                                             
Cieľom budú investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, 
manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch; 
podpora ostatnej infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými aktívami regiónov; investície do 
regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity; investície do bezpečného fyzického 
prostredia obcí, miest a regiónov; investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických 
kapacít miestnych a regionálnych samospráv; investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť 
demokracie.                                                                                                                                              
Predpokladanou kľúčovou územnou investíciou na úrovni priority CP 5.2.5 je Európska kultúrna 
cesta sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorú tvoria  tri projekty: 

Archeoskanzen Bojná + Centrum poznávania histórie (SPR Topoľčany)                                 
Veľkomoravská lokalita Močenok – Gorazdov (SPR Nitra) a  

   Archeologické múzeum v prírode – NKP Rotunda sv. Juraja (SPR Topoľčany) cca 2 mil. Eur 
Archeologické múzeum v prírode - NKP Rotunda sv. Juraja – hlavný projekt. 
Projektový zámer zahŕňa vybudovanie prírodného areálu pri Rotunde sv. Juraja s náznakovými 
rekonštrukciami obytných, hospodárskych a fortifikačných objektov z obdobia Veľkej Moravy.   
Súčasťou projektu je i sprístupnenie  a vybudovanie komunikačnej, turistickej, sociálnej a kultúrnej 
infraštruktúry pre návštevníkov zodpovedajúcej podmienkam 21. storočia.  
Doplnkovým projektom je rozšírenie náučného chodníka Považský Inovec - Po stopách holokaustu v 

Nitrianskej Blatnici. Projekt rieši rozšírenie Náučného chodníka Považský Inovec v spolupráci 
s múzeom holokaustu YAD WASHEM v Jeruzaleme a Vojenským historickým ústavom 
v Bratislave (pamätné tabule a historický chodník s revitalizovanými bunkrami; Holokaust a 
SNP v Nitrianskej Blatnici).  
Navrhované integrované územné investície sú výsledkom širokého konsenzu partnerov v území a 
reflektujú najdôležitejšie výzvy územia pre programové obdobie 2021-2027. Predstavujú tematickú a 
priestorovú integráciu aktivít, ktoré je možné financovať v rámci Programu Slovensko. Návrhy 
pripravené na úrovni SPR boli prerokované v kooperačných radách SPR. 

(Mgr. Michal Toman, člen kooperačnej rady Strategicko-plánovacieho regiónu Topoľčany)  
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Veľkomoravský dvorec: poloha Púst - lúka pod Rotundou sv. Juraja

 


