Hlavným cieľom Programu obnovy dediny (POD) je udržať človeka na vidieku
vytvorením ekonomických, organizačných a odborných predpokladov podpory
vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého
životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny
a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu
a špecifiká tohto prostredia. V obnove dediny je dôležitá spoluúčasť jej obyvateľov
a spolupráca odborníkov smerovaná k zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií
a charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

USMERNENIE K PROGRAMU OBNOVY DEDINY PLATNÉ NA ROK 2011
1. UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ:

zaslanie žiadosti do 31. októbra 2010
2. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
obce, ktoré nemajú štatút mesta a mikroregionálne združenia obcí
3. PREDMET PODPORY:
Vo väzbe na príslušnosť Programu obnovy dediny k rezortu životného prostredia, cez ktorý je zabezpečované
aj jeho financovanie, sú dotácie orientované na environmentálne aspekty obnovy dediny a krajiny a na zvýšenie
absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní štrukturálnej pomoci. V roku 2011 budú predmetom podpory nasledovné
oblasti:
• OCHRANA A TVORBA KRAJINY
(protipovodňové aktivity a zadržiavanie vody v krajine, úpravy tokov, rybníky a malé vodné plochy, studničky a pramene,
zveľaďovanie biocentier a biokoridorov, historické krajinné štruktúry a významné krajinné prvky, revitalizácia krajiny,
ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, ...)
•

OCHRANA ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
(sanácia nepovolených skládok odpadov, separovaný zber a kompostovanie, zberné dvory, environmentálne záťaže,
ochrana ovzdušia a obnoviteľné zdroje energie, ...)

• OBNOVA A TVORBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
(centrum obce a ulice, aleje a sídelná zeleň, oddychové aktivity, skrášľovanie obce a drobná architektúra, chodníky pre
peších, ...)
• ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O HODNOTE VIDIECKEJ KRAJINY
(náučné chodníky a tabule, výstavy a postery, publikácie a učebnice, múzejné expozície, objekty ľudového staviteľstva,...).
• ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
(kanalizácia, vodovod, ČOV, malé domové čistiarne odpadových vôd, ...)
4. CHARAKTER POŽIADAVKY:
•

SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
štúdia (krajinná, urbanistická, architektonická, vplyvov na životné prostredie, uskutočniteľnosti,...), analýza / odborný audit,
zámer, správa, koncepcia, stratégia (trvalo udržateľného rozvoja,..), plán (krajinný, krajinnoekologický,..), program (obnovy
dediny,...), projektová dokumentácia (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, zjednodušená, príp. realizačná
projektová dokumentácia), ...

•

DROBNÁ REALIZÁCIA
uskutočnenie požiadavky v zmysle doloženej spracovanej projektovej dokumentácie a ohlásenia drobnej stavby, stavebného
povolenia, príp. iného rozhodnutia,...

•

OSVETOVO–PROPAGAČNÁ A VÝCHOVNO–VZDELÁVACIA AKTIVITA
konferencie, semináre, workshopy, študijné cesty, súťaže, informačné dni, environmentálna a regionálna výchova a práca
s verejnosťou, školy remesiel a tradičné zručnosti, výchova lídrov pre rozvoj vidieckeho prostredia, podporné aktivity
plánovania obnovy a rozvoja obce/MR, ...
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Žiadateľ môže podať len 1 žiadosť o poskytnutie podpory. Charakter požiadavky môže byť prierezový, tzn. žiadateľ
môže uviesť súčasne aj 2 etapy (napr. projektovú dokumentáciu a drobnú realizáciu, príp. drobnú realizáciu spojenú
s osvetovo – propagačnou aktivitou prezentujúcou výsledky drobnej realizácie), podstatné je, aby rozsah žiadosti
zohľadňoval reálne uskutočnenie požiadavky v príslušnom čase a disponibilné zdroje. Žiadosť musí potom spĺňať aj
všetky adekvátne špecifické kritériá podpory, uvedené v bode 8.2.
Nepodporujú sa:
samostatné projekty autobusových zastávok, domov smútku, kultúrnych domov, pamiatkovo chránených objektov, škôl
a obecných úradov, ciest a parkovísk, územné plány, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
5. PODMIENKY ZARADENIA ŽIADOSTI DO HODNOTENIA:
-

žiadosť bude zaslaná v elektronickej podobe e-mailom a zároveň v 1 tlačenom exemplári
budú dodané všetky strany
budú vyplnené všetky údaje (vrátane podpisu a pečiatky obce, resp. mikroregiónu)
dôjde v termíne (zaslanie žiadosti do 31. októbra 2010, rozhoduje dátum odoslania žiadosti)
budú dodané všetky povinné prílohy (viď bod 7)
požiadavka je v súlade s vyhláseným predmetom podpory

6. MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:

do 3.500 € pre obce
do 7.000 € pre mikroregionálne združenia obcí
7. POVINNÉ PRÍLOHY:
•

Spracovanie projektovej dokumentácie (PD):
− grafická identifikácia miesta riešenia – mapa s vyznačenou plochou, pre ktorú bude spracovaná PD
− fotodokumentácia súčasného stavu (najlepšie v elektronickej podobe, min. 300dpi)
− k nahliadnutiu - v prípade, že existuje dokumentácia, ktorá slúži ako východzí podklad pre žiadanú PD (dokumentácia
bude vrátená)
− rozpočet v zmysle aktivít opísaných v žiadosti

•

Drobná realizácia:
− kvalitná projektová dokumentácia (resp. iný podklad) takého stupňa, podľa ktorej je reálne požadovanú drobnú
realizáciu uskutočniť
− grafická identifikácia miesta realizácie Vašej požiadavky – mapa
− fotodokumentácia súčasného stavu miesta alebo predmetu riešenia (najlepšie v elektronickej podobe, min. 300dpi)
− rozpočet v zmysle aktivít opísaných v žiadosti

•

Osvetovo–propagačná a výchovno–vzdelávacia aktivita:
− podrobný opis jednotlivých aktivít
− rozpočet v zmysle aktivít opísaných v žiadosti

8. KRITÉRIÁ PODPORY:
V rámci hodnotenia má žiadateľ možnosť získať max. 90 bodov (50 bodov za všeobecné a 40 bodov za špecifické kritériá).
8.1 Všeobecné kritériá:
•

•

komplexnosť a kvalita požiadavky:
-

požiadavka je originálna, jej riešenie je nápadité – 10 bodov

-

ciele sú určené jasne a zrozumiteľne, v súlade s charakterom požiadavky – 10 bodov

-

aktivity sú konkrétne, dokladujúce postup prác, vzájomne súvisiace, prinášajú konkrétny a reálny výsledok, postupnosť
krokov je logická – 10 bodov

-

výsledky sú definované zrozumiteľne, sú kvantifikované, splniteľnosť cieľa projektu je zrejmá – 10 bodov

požadované náklady na dotáciu zodpovedajú reálnym nákladom na uskutočnenie požiadavky a celková realizácia
danej požiadavky je možná v danom časovom období – 10 bodov
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8.2 Špecifické kritériá pre:
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•

Bude projekt zohľadňovať identitu a charakter lokálneho vidieckeho prostredia, resp. bude uvažovať s technológiami, ktoré
sú šetrné a vhodné pre vidiecke životné prostredie? – 20 bodov

•

Bude riešiť žiadaná dokumentácia danú problematiku komplexne? – 10 bodov

•

Sú do plánovacieho procesu zapojení aj občania, resp. občianske združenia? – 10 bodov

DROBNÉ REALIZÁCIE
•

Je pre realizáciu spracovaná kvalitná projektová dokumentácia zohľadňujúca identitu a charakter lokálneho vidieckeho
prostredia, resp. v dokumentácii navrhovaná technológia je šetrná k životnému prostrediu a vhodná do daného vidieckeho
prostredia? – 20 bodov

•

Využijete pri realizácii domáce zdroje (materiál a suroviny, miestni podnikatelia a živnostníci, mechanizmy a pod.)? – 8
bodov

•

Prispieva obec svojpomocnými prácami ako nepeňažným vkladom, resp. sú zapojení do realizácie nezamestnaní v rámci
aktivačných prác? – 12 bodov

OSVETOVO-PROPAGAČNÁ A VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA AKTIVITA
•

Plánujete do uvedenej aktivity zapojiť miestnych občanov, občianske združenia, resp. spolky? – 15 bodov

•

Má Vaša požiadavka výchovný charakter a sú do jej realizácie zapojené deti a mládež? – 10 bodov

•

Prispieva aktivita k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny? – 15 bodov

Upozorňujeme, že na základe zverejnených pravidiel Environmentálneho fondu nebudú v roku 2011 považované za priority
pre poskytnutie finančných prostriedkov žiadosti predložené obcami nad 2 000 obyvateľov, nakoľko tieto obce majú možnosť
získať finančné prostriedky na realizáciu environmentálnych projektov zo štrukturálnych fondov.
9. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY JE POTREBNÉ ZASLAŤ NA ADRESU SEKRETARIÁTU PRE PROGRAM
OBNOVY DEDINY:

•

v písomnej podobe:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
(obálku označiť „POD“)

a zároveň
•

v emailovej podobe:

e-mail: pod.ziadost@sazp.sk

Žiadosť o poskytnutie podpory a usmernenia si môžte stiahnuť na www.obnovadediny.sk.

Upozornenie:
Po skúsenostiach z minulého ročníka je aj tento rok Žiadosť o poskytnutie podpory spracovaná vo forme elektronického
formulára, preto nie je zverejnená v Obecných novinách. Je potrebné ju stiahnuť z uvedenej www stránky.
Na tejto stránke nájdete dve verzie formulára – podľa toho, aký kancelársky softvér používate: buď Microsoft Office alebo Open
Office. Zároveň si môžete stiahnuť aj návod na používanie.
V prípade, že máte problémy so stiahnutím, resp. vypĺňaním elektronického formulára, kontaktuje nás na vyššie uvedenej emailovej adrese alebo na telefonickom čísle Sekretariátu pre Program obnovy dediny: 048/43 74 176.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, október 2010
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