
 

 

Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre 

Všeobecné informácie o projekte: 

Názov projektu:                      Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre 

Kód projektu: 302011W035 

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os:                             1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Špecifický cieľ:            1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre  

 Integrovaný regionálny operačný program 

 

Stručný popis projektu: 

Projekt „Cyklotrasa Veľké Leváre - Malé Leváre" rieši cyklistickú trasu spájajúcu obce Veľké Leváre - Malé 

Leváre, vrátane dopravného značenia. 

 Základným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb medzi obcami Veľké Leváre 

a Malé Leváre. 

Projekt „Cyklotrasa Veľké Leváre - Malé Leváre" je tvorený tromi hlavnými aktivitami: 

• A.1. cyklistické komunikácie 

• A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 

• A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 

Predmetná cyklistická trasa sa navrhuje v dĺžke 3,313 km. 

Cieľovou skupinou predkladaného projektu sú predovšetkým obyvatelia obcí Veľké Leváre a Malé 

Leváre, ale aj ďalší priaznivci cykloturistiky. 

Projekt bude realizovaný v katastrálnom území obcí Malé Leváre a Veľké Leváre.  

 

 



Harmonogram projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    19 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      marec 2020 

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                   september 2021 

 

Aktivity projektu: 

302Q66000001 - A.1. cyklistické komunikácie 

Plánovaný začiatok realizácie aktivity:                                       marec 2020 

Plánovaný koniec realizácie aktivity:                                       september 2021 

 

302Q66000002 - A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 

Plánovaný začiatok realizácie aktivity:                                       marec 2020 

Plánovaný koniec realizácie aktivity:                                       september 2021 

 

302W03500003 - A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 

Plánovaný začiatok realizácie aktivity:                                       marec 2020 

Plánovaný koniec realizácie aktivity:                                       september 2021 

 

Financovanie projektu: 

Forma financovania:                                                                                 Nenávratný grant 

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                 415 321,75 € 

Výška nenávratného finančného príspevku:                                        394 555,66 € 

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                      207 660,88 € 

    finančná podpora zo zdrojov SR:                                                        186 894,79 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                 20 766,09 € 


