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Nadačný fond ARRIVA v Nadácii Pontis vznikol v roku 2016. Od svojho vzniku za zameriava najmä
na aktivity spojené s komunitným rozvojom, zlepšovania zdravia a prevencie, rozvoja športových
možností a bezpečnosti.
V rámci aktivít Nadačného fondu ARRIVA v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili
15 166,81 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali z asignácie spoločnosti
ARRIVA a pridružených právnických osôb.
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Prostriedky fondu sme prerozdelili na priamu podporu s verejnoprospešným účelom, ktorá
predstavovala 13 650,13. Na správu a manažment nadačného fondu bola alokovaná suma 10 % z
celkového rozpočtu nadačného fondu, čo predstavuje 1 516,68 eur. V roku 2019 neboli žiadne
finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.
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Projekt prispel k zlepšeniu cyklistickej infraštruktúry v meste
13 650,13 € Komárno osadením 15 stojanov a 75 parkovacích konštrukcií za
účelom rozvoja telesnej kultúry.

1 516,68 €

15 166,81 €

Manažment a administrácia nadačného fondu Arriva v Nadácii
Pontis

Detail projektu
Mesto Komárno
Rozvoj cyklistickej dopravy v meste Komárno - Viac parkovacích plôch pre bicykle
Začiatkom jesene sa v Komárne realizovala inštalácia nových stojanov na bicykle. Na rôznych
miestach bolo umiestnených 75 parkovacích konštrukcií v tvare P - pri kultúrnom stredisku, na
Alžbetinom ostrove, pri Kultúrnom dome v Kave, pri mestskom trhovisku, v pevnosti, na Mŕtvom
ramene Váhu, pri železničnej, autobusovej stanici a vodárenskej veži. Ďalších 15 stojanov bolo
rozmiestnených aj na iných miestach, ako napríklad pri Jókaiho divadle alebo pri Kultúrnom dome v
Novej Stráži, čoho cieľom je pohodlnejšie parkovanie a rozšírenie okruhu priaznivcov cyklodopravy
v meste s cieľom zlepšenia telesnej kultúry, zdravia a ochrany životného prostredia

.

