ZELENÁ INGRAŠTRUKTÚRA A REGENERÁCIA
VNÚTROBLOKOV SÍDLISK
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 1.3.2022
Min./max. výška pomoci na projekt: nie je stanovená
Spolufinancovanie žiadateľa: 5% - 10%
Oprávnení žiadatelia
- obec, mesto, samosprávny kraj
- verejná/štátna/súkromná vysoká škola
- organizácie štátnej správy
- mimovládne organizácie a občianske združenia
- Národná diaľničná spoločnosť
- Slovenská správa ciest
- spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom
Oprávnené aktivity
a) opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry,
protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,
b) prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné plochy a toky, ostrovčeky lesa, živé
ploty, mokrade;
c) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky,
zelené steny a zelené strechy;
d) aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv.
greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené
steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
e) zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú
zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných
dopravných koridorov);
f) zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu –
zachytávanie dažďových vôd formou zaústenia strešných a terasových zvodov do
povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu
do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
g) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie
koridory v urbanizovanom prostredí;
h) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby
a ochrany zelene.
Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, podmienky poskytnutia
pomoci, podmienky spracovania žiadosti a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii
spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove. Dohodnite si u nás
stretnutie na tel. č. 0948 174 346.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu

Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov
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