Priorita 2: Dostupnosť a komunikácia obce

Opatrenie 1: dopravný systém a statická doprava,
dopravné spoje

Aktivita
Úprava spojov do cieľových miest Nitra a Vráble
Úprava autobusových zastávok v obci s úpravou okolitých priestranstiev
Zabezpečiť prepravu starších osôb na súkromnej báze – napr. forma taxika, najmä cez
víkend
Prepojiť obec diaľkovými linkami s inými mestami, min. 1x denne napr. Bratislava
Dopravný generel obce a dopravný informačný systém obce
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výstavba chodníkov popri hlavnej ceste v obci

Priorita Význam Aktivita

1

2
2

Podpora parkovacích miest pri výrobných areáloch, kaštieli i pri objektoch občianskej
vybavenosti, skvalitniť povrchy jestvujúcich parkovísk
Parkoviská zatieňovať výsadbou stromov – ochrana áut pred prehrievaním
Nové ulice budovať so „zelenými retardérmi“ – ostrovčeky so stromami na zlepšenie
hygieny prostredia a mikroklímy a tiež bezpečnosti chodcov
Budovať cyklotrasu napojenú na štátnu sieť cyklotrás
Podporiť zavádzanie internetu do jednotlivých rodinných domov

Opatrenia 1: internet, informačný systém

Skuipna2: Informačno-komunikačný systém

Skuipna1: dopravný systém

Priorita 2 Opatrenie

1

Zriadiť informačný box na dostupnom mieste v obci

Investor / zdroj
financovania
obec
obec
obec, súkromný
sektor
obec
obec
obec
obec

Aktivita
obce
služby
služby

Indikátori a
prínosy
mobilita
dizajn

služby

mobilita

služby
koncepcia
vybavenosť
vybavenosť

mobilita
UPP
PD, realizácia
PD, realizácia

K

A

K

A

K
K
S
S

A
A
A
A

S

A

obec, súkormný
sektor

vybavenosť

PD, realizácia

T

P

obec

vybavenosť

PD, realizácia

V

P

obec

vybavenosť

PD, realizácia

podpora
turistiky

PD, realizácia

obec, súkromný
sektor, dotačné
fondy
obec, súkromná
sektor

S

A

T

A

K

A

obec

služby

služby
služby

Spracovať informácie o obci v digitálnej forme, vypracovať informačný systém obce
a postupne ho prepojiť s informačným systémom o mikroregióne Podzoborie, budovať
informačný systém o území obce, o katastri nehnuteľností, o rozhodnutiach úradu,
o cintoríne, o urbánnej zeleni a krajine, o životnom prostredí, o službách apod.

T

A

obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor

Doplniť webovú stránku, pripraviť pre túto službu digitálne podklady

K

A

obec

služby

Spolupracovať so správcami internetovej siete, využiť mladých pre prípravu stránky

T

A

obec

služby

K

A

obec

služby

budovať informačný systém obce pre turistov, informačné tabule, upútavky

2

prístup k
informáciám
prístup k
informáciám
tvorba databáz,
doplnenie
webstránky,
prístup k
informáciám
prístup k
informáciám
prístup k
informáciám
prístup k
informáciám

Priorita 3: Ekonomický rozvoj obce a služby
Priorita Význam aktivita

Investor/zdroj
financovania

Aktivita obce

K

A

obec, dotačné
fondy

podpora
podnikania

T

A

T

P

Podporiť v spolupráci s SPU - produkciu registrovaných produktov a výrobkov –
hľadať možnosti dodávania na trh tradičných výrobkov

T

A

Podporiť chov koní na majeri

K

A

T

A

Podporiť podnikanie v agro-eko-systéme

T

A

Podporiť podnikateľské zámery súvisiace s vybudovaním vínnej cesty, ekoturistiky, apod. (ubytovcie kapacity, stravovacie zariadenia)

S

A

Podporiť služby pre občanov na báze živnostenského podnikania:

T

A

•

Vývarovňa, sociálna starostlivosť o starších občanov

K

A

•

Kaderníctvo, pekárstvo, krajčírstvo ai.

K

A

•

Osobná autodoprava (obecný taxi)

K

A

•

Strážna služba – tiež pre zabezpečenie bezpečnosti v obci

K

A

•

Pohrebníctvo a správa cintorína na úrovni obce apod.

K

A

•

Obnova činnosti pálenice (potreba ovocia – prieskum a založenie sadov)

K

A

K

A

K

A

Spolupráca obce s podnikateľskými subjektami, mimovládnymi organizáciami

K

P

vzdelávanie v oblasti partnerstva - občan, podnikateľ a iné subjekty

K

P

Priorita 3 Opatrenie

Aktivita
Vyhlásiť obcou súťaž o najlepší podnikateľský plán v obci

1

Podpora remesiel – živnostníkov, najmä v oblasti služieb, výroby suvenírov

Opatrenie 1: podpora podnikania

Podporiť investície do využitia alternatívnych zdrojov energií – geotermálna
energia, slnečná energia a biomasa

2

1

1

•
Zriadiť zdravotné stredisko na komerčnej báze, ambulancia všeobecného
lekára, zubára, pediatra
•
Opatrenia 2: Podpora partnerstva

Skuipna1: Podnikateľské subjekty - právnické a fyzické osoby

podpora podniaknia - sprostredkovanie konzultácií, poradenstvo pre začínajúcich
podnikateľov, prípadne školenia

Podporiť založenie lekárne s obmedzenou prevádzkou

2

spolupráca so susednými obcami – výmena informácií, dopĺňanie služieb, spoločná
ponuka prípadným turistom
Spolupráca so zahraničnými partnermi – výmena skúseností, tovarov, služieb,
turistov, informácií, zakladanie spoločných podnikov a inicitív apod.
Podpora vzájomnej komunikácie, argumentácie, tvorba spoločných projektov,
investičných zámerov apod.

1

obec, dotačné
fondy, súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, súkormný
sektor, nadácie

podpora
podnikania

propagácia obce

rozvoj
turizmu

zamestnanosť,
príjem obce
zamestnanosť,
príjem obce,
propagácia
regenerácia
pracovnej sily

podpora
podnikania

zamestnanosť,
príjem obce

obec, súkormný
sektor
obec, súkormný
sektor, dotačné
fondy

podpora
podnikania

obec, súkromný
sektor

rozvoj
turizmu

zamestnanosť,
príjem obce
regenerácia
pracovnej sily,
zamestnanosť
regenerácia
pracovnej sily,
zamestnanosť

obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor
obec
obec, dotačné
fondy

podpora
SZČO
podpora
SZČO
podpora
SZČO
podpora
SZČO
podpora
SZČO
podpora
SZČO
podpora
SZČO
podpora
SZČO
partnerstvo

obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor, nadácie

K

A

obec

K

A

obec

K

A

obec

podpora
podnikania

Indikátori a
prínosy
konkrétne
podnikateľské
zámery

originalita

rozvoj
turizmu

vzdelávanie
partnerstvo,
doplnkové
služby
partnerstvo,
doplnkové
služby
partnerstvo,
doplnkové
služby

kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
kvalitnejšie služby
propagácia
synergický efekt
výstupov
rozvoj turizmu,
príjem pre obec
rozvoj turizmu,
príjem pre obec
rozvoj turizmu,
príjem pre obec

Priorita 3: Ekonomický rozvoj obce a služby
Priorita Význam aktivita

Investor/zdroj
financovania

Aktivita obce

Indikátori a
prínosy

termálny vrt - zisk investora, štúdia využitia geotermáleno vrtu v kontexten a
kvalitu života a rozvoj obce

V

A

obec, dotačné
fondy, súkromný
sektor,
zahraničný
kapitál

koncepcia
využitia
zdroja

energeticá štúdia,
UAŠ

produkcia tradičných a ekologických výrobkov - ich registrácia

D

A

podopra
podnikania

registrovaný
výrobok

vínna cesta

S

A

partnerstvo

podpora turizmu v
regione

turistika na koni

S

A

rozvoj
turizmu

hippoterapia,
obnova prac.sily

remeslá, iní živnostníci

K

A

podopra
podnikania

registrovaný
tardičný výrobok

sociálne služby

K

A

podopra
podnikania

kvalitnejšie služby

ubytovacie a stravovacie služby

K

A

podopra
podnikania

kvalitnejšie služby

Reklama a marketing – príprava rôznych propagačných materiálov, zriadenie
internetovej stránky, organizovanie výstav)

T

A

rozvoj
turizmu

propagácia obce

Predajňa suvenírov propagujúcich obec Klasov - predaj priamo v obci apod.

K

A

K

A

obec, fondy

podpora
podniakania
podopra
turizmu

podopra turizmu,
propagácia obce
informovanosť a
služby turistom

rozvoj
turizmu

propagácia
špecifík obce

podpora
podnikania

kvalitnejšie služby

podpora
podnikania

zamestnanosť,
príjem pre obec

šetrenie ŽP

kvalitnejšie
prostredie

podpora
podnikania
podpora
podnikania

kvalitnejšie
prostredia
podnikateľské
priestory

Opatrenie 3: príležitosť na podnikanie
Opatrenia 4:
Marketing
Opatrenie 5: Podpora podnikov, inovácie

Skuinia1: Podnikateľské subjekty - právnické a fyzické osoby

Priorita 3 Opatrenie

Aktivita

Informačný systém a informačné panely pri vstupe do obce

1

obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, dotačné
fondy, súkormný
sektor
obec, súkormný
sektor

Vydanie publikácie o obci a o významných osobnostiach obce v spolupráci
s štátnym archivom, múzeom, s partnerskými obcami v MR apod.

S

A

obec, súkormný
sektor,
zahraničný
kapitál

Podpora vzniku nových podnikov - drobných živnostníckych prevádzok, čo
zodpovedá duchu vidieckeho prostredia, a stabilizovanie existujúcich podnikov

T

A

obec, súkormný
sektor
obec, súkormný
sektor,
zahraničný
kapitál
obec, súkormný
sektor,
zahraničný
kapitál

Podpora vzniku nových podnikov - priemyslená zóna, environmentálne šetrné
technológie

S

A

zavádzanie nových technológií (hardvér, softvér) v podnikoch, a to aj
živnostníkov

T

A

T

A

obec

T

A

obec

T

A

obec, súkormný
sektor, dotačné
fondy

podpora
podnikania

priemyselná zóna

T

A

obec

podopra
podnikania

registrované
výrobky

T

A

obec

rozvoj obce

finančná podpora

u

rekonštrukcie budov, prevádzkových priestorov, prípadne príprava starých
opustených domov na lokalizáciu drobných prevádzok
vytvoriť podmienky pre vstup domácich a zahraničných investorov vo voľných
a prázdnych objektoch v obci
výstavba nových objektov pre podnikanie, zavádzanie nových výrobných postupov,
inovácií, biotechnológií, apod.

1

poradenstvo v oblasti registrácie výrobkov - SPU v Nitre
príprava projektov na získanie dotácií a grantov

1

Finančný plán na financovanie priorít a urgentných aktivít v rokoch 2007-2013 (odborný odhad)
Plnenie rok
2007

Plnenie rok
2008

Finančný plán do
roku 2013

Aktivita obce

Indikátori a prínosy

obec

150

250

400

koncepčný rozvoj
obce

stavebne parcely

A
A

obec
súskromný sektor, obec

150
100

150
100

uspora energie

K

A

obec, fondy, dotácia MR

500

500

turistická atrakcia

1

S

A

obec, fondy, dotácia MR

2000

4 000

turistická atrakcia

Vytvorenie pamätnej izby osobností obce Klasov

1

S

A

obec, fondy

1000

4 000

turistická atrakcia

Priorita 1

Zriadiť Klub mládeže

1

K

A

obec

1000

2000

výchova a
vzdelávanie

rekonštrukcia objektu

Priorita 1

Zriadiť Klub dôchodcov

2

S

A

0

3000

služby

rekonštrukcia objektu

1

T

A

25

25

100

kultúrna činnosť

divadlá

Organizovať výstavy detí MŠ a ZŠ, ako i miestnych amatérskych či hosťujúcich umelcov
T
Priorita 1
1
Zmena
funkcie
OcÚK
Priorita
1 notariátu (knižnice) a jej adaptácia na novú funkciu, podporujúcu historické odkazy a súvislosti, napr. umiestnenie
1

A
A

súkromný sektor, obec,
dotačné fondy
súkromný sektor, obec,
dotačné fondy
obec, nadácie
obec, dotačné fondy

Priorita 1

Podporiť divadelnú činnosť

10
900

10
2000

50
5000

kultúrna činnosť
služby

S

A

obec, dotačné fondy

300

4000

turistická atrakcia

výstava
rekonštrukcia objektu
rekonštrukcia objektu,
zbierky, dokumenty

3000

35000

kultúrna činnosť

rekonštrukcia objektu

8000

služby

rekonštrukcia objektu

Priorita 1

Aktivita

Priorita Význam aktivita Investor / zdroj financovania

Priorita 1

Spracovanie UŠ pre uvažované nové plochy na bývanie, resp. riešenie v rámci UPD

1

K

A

Priorita 1
Priorita 1

Vymeranie nových parciel po 6 a viac árov
Podpora výstavby energeticky sebestačných domov

1
2

K
T

Priorita 1

Sprístupnenie krypty Weisovcov

1

Priorita 1

Vytvorenie pamätnej izby rodiny Weiszovcov v spolupráci s MR

Priorita 1

obecné múzeum z niektorého zo starších prázdnych domov (poľnohospodárstvo, vinárstvo, dejiny obce) 2
PrioritaZriadiť
1
Priorita 1

Rekonštrukcia Kultúrneho domu a OcÚ

1

K

A

obec, dotačné fondy ,
súkromný sektor

Priorita 1

Rekonštrukcia nového Domu smútku

2

S

A

obec, súkromný sektor, cirkev

Priorita 1

Zriadiť turistickú informačnú kanceláriu - marketingová štúdia

1

K

P

obec

ybudovať verejný
park s1vybavenosťou, do tohto zakomponovať i priľahlé objekty (OcÚ, pošta, pohostinstvo, predajňa Jednoty, informačné
A systém
obec,
apod.)
dotačné fondy, nadácie
Priorita
1 tabule,Kinformačný

Priorita 1 Spracovať koncepciu rozvoja plôch zelene v zastavanom území obce, postupne vybudovať min. dva parky

1

S

25

800

200

služby

informácie, reklamné
letáky, apod.

1200

33000

35000

kvalita životného
prostredia

tvorba parku

300

A

obec

400

S

A

obec,súkromný sektor

20
300

Vytroviť náučný chodník o prírode, krajine a o tradičnom vinohradníctve.

2

K

A

obec, dotačné fondy, nadácie

Priorita 1

Zaviesť separovaný zber odpadov, likvidovať pravidelne čierne skládky v krajine

1

K

A

obec,súkromný sektor

300

2000

3000

Priorita 1

Dobudovať kanalizáciu - prípojky k domom

1

K

A

obec, dotačné fondy

2000

6000

10000

Priorita 1

Vytvoriť zberný dvor v obci

1

K

A

obec,súkromný sektor

300

700

1200

predpokladané náklady na prioritu 1
Úprava autobusových zastávok v obci s úpravou okolitých priestranstiev

6485

Priorita 2

1

K

A

obec

51735
300

117520
400

Priorita 2

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

2

S

A

obec

600

20000

Priorita 2

Výstavba chodníkov popri hlavnej ceste v obci

2

S

A

obec

Podporiť zavádzanie internetu do jednotlivých rodinných domov
1
budovať informačný systém obce pre turistov, informačné tabule, upútavky
2
Predpokladané náklady na prioritu 2
Vyhlásiť obcou súťaž o najlepší podnikateľský plán v obci
Priorita 3
1
podpora
podniaknia - sprostredkovanie konzultácií, poradenstvo pre začínajpcich podnikateľov, prípadne školenia2
Priorita
3

T
K

A
A

obec, súkromná sektor
obec

K
T

A
P

obec, dotačné fondy
obec, dotačné fondy

8000

0
30

príprava materiálov,
zbierok, exponátov
príprava materiálov,
zbierok, exponátov

1000

Priorita 1

Priorita 2
Priorita 2

projektová
dokuemntácia, realizácia

200

obec, dotačné fondy, nadácie

525

stavebne parcely
energetická štúdia obce

300

A

Spracovanie
Dokumentácie
starostlivosti o dreviny, v ktorej bude premietnuté hodnotenie drevín v urbánnom prostredí obce a návrh
S
Priorita
1
2 na ich ošetrenie
Chrániť
Priorita
1 vinice a sady v Dyčianskej doline ako historickú krajinnú štrktúru, chrániť tiež vínne domčeky pred prestavaním
1

300

Plnenie rok
2009

100
200
300
50
10

100
300
1300
50
10

2000
1000
31400

kvalita životného
prostredia
kvalita životného
prostredia
kvalita životného
prostredia

dokumentácia
dokumentácia
dokumentácia

služby

realizácia

kvalita životného
prostredia
kvalita životného
prostredia
kvalita životného
prostredia

dokumentácia a
realizácia
dokumentácia a
realizácia
dokumentácia a
realizácia

služby
kvalita životného
prostredia
kvalita životného
prostredia
služby
služby

rekonštrukcia objektu
dokumentácia a
realizácia
dokumentácia a
realizácia
informovanosť
informovanosť

podpora podniaknia
podpora podniaknia

podnikateľský zámer
podnikateľský zámer

Finančný plán na financovanie priorít a urgentných aktivít v rokoch 2007-2013 (odborný odhad)
investície do využitia alternatívnych zdrojov energií – geotermálna energia, slnečná energia a biomasa 1
PrioritaPodporiť
3

T

A

obec, dotačné fondy,
súkormný sektor, nadácie

20000

štúdie, podnikateľské
zámery, zisk investora

služby

predaj nových produktov

služby

Priorita 3

Kaderníctvo, pekárstvo, krajčírstvo ai.

1

K

A

obec, súkromný sektor

Priorita 3

Podporiť založenie lekárne s obmedzenou prevádzkou

2

K

A

obec, súkromný sektor

Spolupráca
so zahraničnými
partnermi – výmena skúseností, tovarov, služieb, turistov, informácií, zakladanie spoločných podnikov
Priorita
3
1 a inicitívKapod.

A

obec

300

30

600

podpora podniaknia

Informačný systém a informačné panely pri vstupe do obce

obec
obec, súkormný sektor,
dotačné fondy

200

100

200

služby

dostupnosť služby
spolupráca, kontakty,
kapitál
informovanosť

7000

40000

podpora podniaknia

vyššia zamestnanosť

obec

100

100

500

služby

zisk finančných zdrojov

680

7310

61300
2000

podpora podniaknia

spolupráca, kontakty,
kapitál

25000

sociálne služby

spokojnosť občanov

Priorita 3

Priorita 3 výstavba nových objektov pre podnikanie, výstavba technickej infraštruktúry, (priemyselná zóna) apod.
Priorita 3

príprava projektov na získanie dotácií a grantov

1

K

A

1

T

A

1

T

A

Predpokladané náklady na prioritu 3

20

podpora podniaknia

20

30

- vytvorenie partnerstiev
- prečo,
T cieľ, význam,
A
apod.obec, dotačné fondy
Priorita 4 medzi verejnými a neštátnymi subjektami (koncepcie, spolupráca s úradom práce, vzdelávacími agentúrami apod.)
1

obec, dotačné fondy,
bezpečenia pomoci,
sociálnej
starostlivosti, nové trendy, psychická podopra starých ľudí, zariadenie sociálnych služieb ako súbor objektov,
A domov, v súlade s reálnymi potrebami poskytovania komplexných služieb
Priorita
4
1 v napr.Tneobývaných
súkromný sektor
Predpokladané náklady na prioritu 4

Nároky na finančné zdroje všetkého typu spolu (odhad):

2007
555

2008
7465

2009
60345

27000

2010-2013
237220

Priorita 1: Podpora kvality bývania, rozsširovanie bytového fondu:
Opatrenie Aktivita

Opatrenie 2: ochrana kukltúrneho a prírodného dedičstva
Opatrenie 2: podpora špedicík obce

Skuipna1: podpora urbanisticko-architektonickej kvality a špecifík obce

Opatrenie 1: urbanizmus a
architektúra

Priorita 1

Priorita

Význam aktivita

Investor / zdroj
financovania

Indikátori a
prínosy
koncepčný rozvoj
stavebne
obce
parcely
stavebne
parcely
energetická štúdia
uspora energie
obce
kultúrne
prieskum
dedičstvo
kultúrne
prieskum
dedičstvo
školenie pre
kultúrne
občanov
dedičstvo
Aktivita obce

Spracovanie UŠ pre uvažované nové plochy na bývanie, resp. riešenie v rámci
UPD

1

K

A

obec

Vymeranie nových parciel po 6 a viac árov

1

K

A

obec

Podpora výstavby energeticky sebestačných domov

2

T

A

súskromný
sektor, obec

Ochrana historickej štruktúry zástavby

T

P

obec

Ochrana regionálnych prvkov na jestvujúcich objektoch

T

P

obec

Ochrana tradičnej ľudovej architektúry

T

P

obec

Rekonštrukcia a ochrana tradičných a historických objektov, kaštieľ, kúrie,
domy ľudovej architektúry

T

A

súkromný sektor,
prieskum
obec, dotačné objektov, príprava
fondy
štúdií a projektov

obnova
stavebných
objektov

Údržba pôvodných a historických objektov, najmä kaštieľa a kúrie, ale tiež
súkromných objektov ľud. arch.

T

A

súkromný sektor,
pravidlené
obec, dotačné
aktivity na
fondy
ochranu objektov

záchrana
historických
objektov

K

A

obec, fondy,
dotácia MR

Sprístupnenie krypty Weisovcov

1

Vytvorenie pamätnej izby rodiny Weiszovcov v spolupráci s MR

1

S

A

obec, fondy,
dotácia MR

Vytvorenie pamätnej izby osobností obce Klasov

1

S

A

obec, fondy

Rekonštrukcia parku pri kaštieli - priekum terénu, PD

K

A

Rekonštrukcia parku pri kaštieli - realizácia

S

A

Rekonštrukcia notariátu (dnes knižnica)

S

A

Oprava, údržba a rekonštrukcia sakrálnych prvkov a objektov

S

A

Práca o občanmi na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva

K

P

Regulovanie zásahov do tradičných objektov na bývanie i hospodárskych
objektov

T

P

Uplatnenie regionálnych prvkov i u nových objektov

Podpora tradičných materiálov a farebnosti objektov

T

T

P

P

príprava projektu
príprava
materiálov,
zbierok,
exponátov
príprava
materiálov,
zbierok,
exponátov

turistická
atrakcia
turistická
atrakcia

turistická
atrakcia

súkromný sektor,
park - priestor
obec, dotačné výberové konanie
pre verejnosť
fondy
súkromný sektor,
príprava
park - priestor
obec, dotačné
podkladov
pre verejnosť
fondy
príprava
služba pre
obec, fondy
projektov,
verejnosť
záchrana
priekumy,
obec, cirkev
kultúrneho
projekty
deičstva
záchrana
organizačné
obec
kultúrneho
zabezpečenie
deičstva
záchrana
rozhodnutia,
obec
kultúrneho
analýzy
deičstva

obec

rozhodovací
proces,
spracovanie štúdií
uličnej zástavby

záchrana
kultúrneho
deičstva

obec

rozhodovací
proces,
spracovanie štúdií
tradičnej
farebnosti

záchrana
kultúrneho
deičstva

Opatrenie 2: podpora š

Priorita 1: Podpora kvality bývania, rozsširovanie bytového fondu:
Opatrenie Aktivita

Opatrenie 5: podpora sociálnej sféry prostredia, vybavenosti a služieb

Skuipna1: podpora urbanisticko-architektonickej kvality a špecifík obce

Opatrenie 4: podpora kultúrnospoločenskej
kvality
prostredia

Opatrenie 4: podpora kultúrnospoločenskej kvality prostredia

Priorita 1

Priorita

Význam aktivita

Investor / zdroj
financovania

Aktivita obce

Indikátori a
prínosy

rozhodovací
proces,
spracovanie štúdií
úprav obce

záchrana
prírodného
deičstva

zber a príprava
údajov
vybavenosť sociálna sféra

publikácia,
propagácia
projektová
dokumentácia

Podpora tradičných prvkov zelene pri starých aj pri nových objektoch na
bývanie

T

P

obec

Vydať novú publikáciu o obci

K

A

obec, fondy,
dotácia MR
obec

Zriadiť Klub mládeže

1

K

A

Zriadiť Klub dôchodcov

2

S

A

Podporiť divadelnú činnosť

1

T

A

Organizovať výstavy detí MŠ a ZŠ, ako i miestnych amatérskych či
hosťujúcich umelcov

1

T

A

obec, nadácie

spoločenský život

výstavy

Súťaže v recitovaní či speve – maďarská i slovenská tvorba

T

A

obec, nadácie

spoločenský život

stretnutia

Obec vnímať ako dvojjazyčnú, podporovať stretávanie sa Slovákov
a Maďarov, organizovať spoločné akcie s družobnými obcami

T

A

súkromný sektor,
medzinárodné
obec, dotačné spoločenský život
stretnutia
fondy

Podporiť obec v jej funkcii centra mikroregiónu Podzoborie

T

A

súkromný sektor,
obec, dotačné
fondy

rozvoj
mikroregiónu

koordinačné
stretnutia

súkromný sektor,
vybavenosť projektová
obec, dotačné
sociálna sféra
dokumentácia
fondy
súkromný sektor,
predstavenia v
obec, dotačné spoločenský život
Kult.dome
fondy

Zmena funkcie notariátu (knižnice) a jej adaptácia na novú funkciu,
podporujúcu historické odkazy a súvislosti

1

K

A

obec, dotačné
fondy

zchrana
historického
objektu

projektová
dokumentácia

Zriadiť obecné múzeum z niektorého zo starších prázdnych domov
(poľnohospodárstvo, vinárstvo, dejiny obce)

2

K

A

obec, dotačné
fondy

kultúra
vidieckeho života

zbieranie a
príprava
exponátov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu a OcÚ

1

K

A

obec, dotačné
fondy , súkromný
sektor

vybavenosť

projektová
dokumentácia,
realizácia

Rekonštrukcia nového Domu smútku

2

S

A

obec, súkromný
sektor, cirkev

vybavenosť

Rekonštrukcia pošty

2

K

A

súkromný sektor

vybavenosť

S

A

obec, súkromný
sektor

vybavenosť

V
K

A
P

obec, nadácie
obec

vybavenosť
vybavenosť

projektová
dokumentácia,
realizácia
projektová
dokumentácia,
realizácia
projektová
dokumentácia,
realizácia
upravený areál
propagácia

Vytvoriť ubytovacie kapacity v súkromí

S

A

súkormný sektor

vybavenosť

služby, lôžka

Rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky pre peších

S

A

Podporiť všetky druhy turistiky – pripravovať na výstavbu cyklistické trasy,
podporiť turistiku na koni, pešiu turistiku, sakrálnu turistiku v rámci
mikroregiónu Podzoborie

D

A

na majeri podporiť chov koní a iných domácich zvierat

S

A

Podporiť budovanie vínnej cesty v rámci mikroregiónu Podzoborie

V

A

Zmena funkcie a prestavba starého domu smútku
Rekonštruovať a dobudovať športový areál
Zriadiť turistickú informačnú kanceláriu - marketingová štúdia

1

obec, dotačné
fondy
obec, súkromný
sektor, dotačné
fondy, nadácie
obec, súkromný
sektor

vybavenosť

kvalita
prostredia

vybavenosť,
služby

turistické trasy

vybavenosť,
lsužby

turistická
atrakcia

obec, súkromný
sektor, dotačné
fondy, nadácie

vybavenosť,
služby

záchrana
tardičných
vínnych povníc

Priorita 1: Podpora kvality bývania, rozsširovanie bytového fondu:

Opatrenie 1: environmentálno-ekologické kvality
zastavaného územia

Opatrenie Aktivita

kej stability územia

Opatrenie 2: Ochrana prírody a krajiny

Opatrenie 1:
environmentálnoekologické kvality
zastavaného územia

Skupina 2: Ekologická stabilita územia

Skupina 2: Ekologická stabilita územia

Priorita 1

V centre obce vybudovať verejný park s vybavenosťou, do tohto
zakomponovať i priľahlé objekty (OcÚ, pošta, pohostinstvo, predajňa Jednoty,
informačné tabule, informačný systém apod.)

Priorita

Význam aktivita

Investor / zdroj
financovania

Aktivita obce

Indikátori a
prínosy

K

A

obec, dotačné
fondy, nadácie

budovanie
systému zelene

park - priestor
pre verejnosť

V obci ošetriť a udržiavať historické stromy certifikovaným arboristom

T

A

obec

hygiena
prostredia

predĺženie
životnosti
stromov

Vyhlásiť chránené stromy prostredníctvom VZN obce: hruška pri cintoríne,
hruška na hranici katastrov, „kráľovský strom“ nad majerom, pagaštany pred
knižnicou, lipy v parku apod.

K

P

obec

budovanie
systému zelene

VZN o zeleni

Zjednotiť uličné výsadby

D

A

obec

V širších uliciach uplatniť stromy

D

A

obec

V návrhoch IBV uvažovať s uličnou výsadbou stromov

T

A

obec

Vo výrobných areáloch jestvujúcich i navrhovaných uplatniť po obvode zeleň
s hygienickou funkciou

T

A

obec, súkormný
sektor

T

A

obec, dotačné
fondy, nadácie

ochrana
biodiverzity

K

A

obec, dotačné
fondy, nadácie

V

A

obec

budovanie
systému zelene
budovanie
systému zelene

1

Podporiť, zachrániť a udržiavať tradičný genofond viniča i ovocných drevín
vo vinohradoch
Spracovať koncepciu rozvoja plôch zelene v zastavanom území obce, postupne
vybudovať min. dva parky
Odstrániť zo zastavaného územia i krajinného prostredia postupne dreviny
nepôvodné, narúšajúce vidiecky obraz obce i krajinný ráz

1

budovanie
systému zelene
budovanie
systému zelene
budovanie
systému zelene
budovanie
hygienického
prostredia

kvalitný dizajn
prostredia
kvalitný dizajn
prostredia
hygiena
prostredia
hygiena
prostredia
využitie
genofondových
zdrojov
park - priestor
pre verejnosť
krajinný obraz

obec

budovanie
systému zelene

ochrana
historickej
zelene

A

obec, cirkev

budovanie
systému zelene

dizajn cintorína
- pietnosť

T

A

obec, nadácie

ekostabilita
územia

Podporiť ochranu biokoridorov, podporiť renaturalizáciu skanalizovaných
tokov

T

A

obec, nadácie

akceptovanie
legislatívy
projektová
dokumentácia,
realizácia

Implementovať Dohovor o biodiverzite a Euŕopsky dohovor o krajine
nasledovne: Chrániť mokraď v sútoku Babindolského a Klasovského potoka
podľa Rasardského dohovoru (VZN)

T

A

obec, nadácie

akceptovanie
legislatívy

ekostabilita
územia

Vyhlásenie historických krajinných štruktúr za chránené prvky prírody (VZN)

K

A

obec

tvorba lokálnych
noriem

ekostabilita
územia

Vyhlásenie historických stromov za chránené stromy apod.(VZN)

K

A

obec

tvorba lokálnych
noriem

ekostabilita
územia

S

A

obec

akceptovanie
legislatívy

predĺženie
životnosti
stromov

Uplatňovať všeobecnú ochranu a náhradné výsadby drevín, pre náhradné
výsadby určiť pozemky, ktoré je potrebné projekčne pripraviť a následne
budovať podľa projektov

S

A

obec, súkromný
sektor

akceptovanie
legislatívy

ekostabilita
územia

Chrániť charakteristický krajinný ráz a posudzovať stavby a výsadby
z hľadiska zachovania krajinného rázu

T

A

obec, nadácie

Doplniť a udržiavať sprievodnú zeleň vodných tokov

T

A

Doplniť zeleň popri všetkých spevnených i nespevnených komunikáciách

T

A

Podporovať ochranu a údržbu prírodných dominánt v celom katastrálnom
území - prieskum s návrhmi, realizácia

T

A

Upraviť cintorín, tiež novú časť upraviť na základe projektovej dokumentácie
(PD a realizácia)

S

Plne uplatňovať ochranu Chráneného vtáčieho územia pri vodnej nádrži
Vráble

Spracovanie Dokumentácie starostlivosti o dreviny, v ktorej bude premietnuté
hodnotenie drevín v urbánnom prostredí obce a návrh na ich ošetrenie

2

obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy

zamedzenie
vizuálnym
impaktom
ochrana
biodiverzity
ochrana
biodiverzity

ekostabilita
územia

kvalita
prostredia
ekostabilita
územia
ochrana
biodiverzity

Opatrenie 3: ochrana krajinného rázu a ekologickej stability územia

Priorita 1: Podpora kvality bývania, rozsširovanie bytového fondu:
Opatrenie Aktivita

Opaternia 5: Ochrana genofondu
úžitkových rastlín

Skupina 2: Ekologická stabilita územia

Opatrenia 4: Podpora pozemkových úprav

Skupina 2: Ekologická stabilita územia

Priorita 1

Priorita

Význam aktivita

Investor / zdroj
financovania

Aktivita obce

obec, dotačné
fondy

ochrana
biodiverzity

Indikátori a
prínosy
ochrana
tradičných
druhov

Obnoviť sad v katastrálnom území (orechy, čerešne, moruše), ovocné stromy
uplatniť i v remízkoch a popri cestách

T

A

zvýšiť rekreačný potenciál krajiny – úprava zelene pri sakrálnych objektoch,
vytvoriť zelený prstenec okolo obce apod.

V

A

Výsadby realizovať v súlade s krajinným rázom územia

T

P

obmedziť výsadbu cudzokrajiných drevín max. na 30%,

T

A

obmedziť výsadbu ihličnatých drevín max. na 20%

T

A

zmeniť postupne sortiment drevín, znížiť podiel ihličnatých drevín

V

A

podporovať vo verejných priestoroch dreviny domáce (duby, lipy, bresty,
javory apod.)

T

P

podporovať v súkromných záhradách dreviny ovocné, tradičné, veľkokorunné
(hrušky, jablone, orechy, moruše apod.) a tzv. generačné stromy

T

P

obec

ochrana
biodiverzity

D

P

dotačné fondy

ochrana
biodiverzity

ochrana
tradičných
druhov
ekostabilita
územia

D

P

dotačné fondy

kvalitnejšia
mikrolíma

ekostabilita
územia

D

P

dotačné fondy

ekostabilita
územia

zlepšiť krajinnú štruktúru, podporiť medze na základe historických podkladov
a máp

D

P

dotačné fondy

bezpečnosť
územia
historická
pravdivosť
výsadieb

uplatniť pôdoochranné protierózne osevné postupy,

T

P

súkromný sektor,
dotačné fondy

ochrana PPF

ekostabilita
územia

rozčlenenie pozemkov na základe konfigurácie reliéfu, udržať ich vo veľkosti
do 20 ha

D

P

dotačné fondy

návrat krajinných
mikroštruktúr

ekostabilita
územia

podporiť udržanie a výsadbu nelesnej drevinnej vegetácie na základe analýzy
zón dynamiky svahov a v mikropovodiach v rámci ÚSES, doplniť zeleň.

T

A

dotačné fondy

ochrana PPF

ekostabilita
územia

Ako protierózne opatrenie navrhnúť zatrávnenie a výsadbu ovocných sadov či
inej biomasy, ktorá bude zároveň protieróznym opatrením

D

A

dotačné fondy

ochrana PPF

podpora
biodiverzity

V krajine podporiť výsadbu ovocných drevín, najmä podporiť výsadbu
tradičného genofondu úžitkových drevín v krajine i v urbánnom prostredí

D

A

obec, dotačné
fondy

Podporiť množenie a predaj týchto drevín, ale i iných tradičných úžitkových
druhov rastlín

S

A

obec, dotačné
fondy

Pri ochrane a záchrane spolupracovať s SPU v Nitre, Inštitút ochrany
biodiverzity, spolupracovať tiež na vedeckých úlohách zaoberajúcich sa
ochranou genofondu

K

A

obec, dotačné
fondy

Podporiť pozemkové úpravy, včleniť do krajiny viac zelene, podporiť výstavbu
lokálnych biokoridorov a interakčných prvkov.
Doplniť vetrolamy, remízky apod.- ochrana pred veternou i vodnou eróziou.
Ochranné pásy budovať o šírke 7-10 m, biokoridory pri vodných tokoch tiež
10 m na každej strane.
postupne i v krajine likvidovať prestarlé a nebezpečné jedince a porasty.
Výsadby realizovať v súlade s krajinným rázom územia.

obec, súkromný
obnova pracovnej
sektor, dotačné
sily
fondy, nadácie
zamedzenie
obec
vizuálnym
impaktom
historická
obec
pravdivosť
výsadieb
historická
obec
pravdivosť
výsadieb
historická
obec
pravdivosť
výsadieb
historická
obec
pravdivosť
výsadieb

Chrániť vinice a sady v Dyčianskej doline ako historickú krajinnú štrktúru,
chrániť tiež vínne domčeky pred prestavaním

1

K

A

obec,súkromný
sektor

Vytroviť náučný chodník o prírode, krajine a o tradičnom vinohradníctve.

2

K

A

obec, dotačné
fondy, nadácie

ochrana
tradičných
druhov
ochrana
tradičných
druhov
partnerstvo
ochrana
historických
štruktúr
informovanosť
návštevníkov

ekostabilita
územia
kvalita
prostredia
ekostabilita
územia
ekostabilita
územia
ekostabilita
územia
ekostabilita
územia

ekostabilita
územia

podpora
biodiverzity
podpora
biodiverzity
podpora
biodiverzity
podopra
turizmu
podopra
turizmu

Priorita 1: Podpora kvality bývania, rozsširovanie bytového fondu:
Opatrenie Aktivita
Opatrenia 1: ochrana kvalitného životného
prostredia

Skupina 3: Environmentálna kvalita územia

Priorita 1

Priorita

Význam aktivita

Podporiť všetky podnikateľské subjekty v obci k zavedeniu normy ISO 9000 –
systém kvality a ISO 14000 – Environmentálny systém riadenia

S

A

Podporiť ochranu ovzdušia cez znižovanie emisií jednotlivými
znečisťovateľmi

S

A

Podporiť využívanie alternatívnych zdrojov energií, najmä biomasy

D

A

K

A

V

A

Zaviesť separovaný zber odpadov, likvidovať pravidelne čierne skládky
v krajine

1

Renaturalizácia regulovaných vodných tokov
Dobudovať kanalizáciu - prípojky k domom

1

K

A

Vytvoriť zberný dvor v obci

1

K

A

Vysvetlivky:
Priorita: 1- okamžité riešenie
2 - v druhom slede
3 - neurčitý termín, možnosť posunutia
Význam K - aktivita krátkodobá (1-2 roky)
S - aktivita strednedobá (3-5 roky)
D - aktivita dlhodobá (6-10 rokov)
T - aktivita trvalá (netretržité uplatňovanie)
V - aktivita výhľadová (perspektívna, vízia - nad 10 rokov)
Aktivita: A - aktívna účasť investora, občana, napr. spolufinancovanie
P - pasívna účasť , napr. odborné školenie, zistk informácie

Investor / zdroj
financovania
obec,súkromný
sektor, dotačné
fondy
obec,súkromný
sektor, dotačné
fondy
obec,súkromný
sektor, dotačné
fondy
obec,súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy
obec,súkromný
sektor

Aktivita obce

Indikátori a
prínosy

hygiena
prostredia

partnerstvo pri
ochrane ŽP

hygiena
prostredia

partnerstvo pri
ochrane ŽP

hygiena
prostredia

energetická
úspora

hygiena
prostredia
podpora
biodiverzity
hygiena
prostredia
hygiena
prostredia

kvalita
prostredia
štúdie a
projekty
kvalita
prostredia
kvalita
prostredia

Priorita 4: Podpora ľudských zdrojov
Investor/zdroj
financovania

Aktivita
obce

Indikátori a
prínosy

T

A

obec, dotačné
fondy

spolupráca

koordinácia

organizovať školenia, tréningy a rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných a ohrozených
nezamestnanosťou

T

A

obec, dotačné
fondy

vzdelávanie

zamestnanosť

zavádzať aktivity a inovatívne prístupy zacielené na tých, ktorí vstupujú prvý krát na trh
práce

T

A

vytvoriť programy pre ťažko zamestnateľných, pre imobilných, postihnutých

T

A

zvyšovať vzdelanostnú úroveň obyvateľov z dôrazom na marginalizované skupiny
obyvateľstva

T

A

obec, dotačné
fondy

vzdelávanie

zamestnanosť

podporovať a vytvárať programy na podporu zamestnanosti znevýhodnených skupín
obyvateľov

T

A

obec, dotačné
fondy

vzdelávanie

zamestnanosť

podporovať aktivity zamerané na odstránenie prekážok rovnosti príležitostí mužov
a žien na trhu práce

T

A

obec, dotačné
fondy

vzdelávanie

zamestnanosť

podpora zavedenia internetovej siete do každej domácnosti

T

A

obec, dotačné
informačné
fondy,
zručnosti
súkromný sektor

prístup k
informáciám

vzdelávanie v oblasti jazykov a informačných technológií, organizovaním kurzov pre
deti a mládež - jazykové a počítačové kurzy priamo v obci

T

A

obec, dotačné
fondy,
vzdelávanie
súkromný sektor

zamestnanosť

organizovať kurzy v rámci celoživotného vzdelávania i pre zamestnaných občanov
s nižším stupňom vzdelania, napr. vo výpočtovej technike

T

A

obec, dotačné
fondy,
vzdelávanie
súkromný sektor

vyššia kvalita
ptracovnej sily

podpora spolupráce škôl s potencionálnymi
výborných žiakov zo sociálne slabších vrstiev

T

A

obec, súkromný
partnerstvo
sektor

zamestnanosť

propagácia a koordinácia činností vzdelávacích inštitúcií v oblasti celoživotného
vzdelávania

T

A

obec, dotačné
fondy

vzdelávanie

vyššia kvalita
ptracovnej sily

podpora odborného vzdelávania v oblasti manažérskych a podnikateľských schopností –
založenie inkubátora pre začínajúcich remeselníkov, alebo odporúčanie na jestvujúce
inkubátory

T

A

obec, dotačné
fondy,
vzdelávanie
súkromný sektor

zamestnanosť

podpora odborného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia

T

A

obec, dotačné
fondy

vzdelávanie

zamestnanosť

zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce – potreba zručných remeselníkov

T

A

obec, dotačné
fondy

informácie

zamestnanosť

A

obec, dotačné
fondy,
spolupráca
súkromný sektor

zdravý občan vyššia kvalita
života

kvalitnejšie ŽP

kvalitnejšie ŽP

vzdelávanie - vytvorenie partnerstiev medzi verejnými a neštátnymi subjektami
(koncepcie, spolupráca s úradom práce, vzdelávacími agentúrami apod.) - prečo, cieľ,
význam, apod.

Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily

Aktivita

Opatrenie 1: rozvoj aktívnej politiky trhu práce a podprora
sociálnej rovnosti

Priorita Význam aktivita

Opatrenie

Opatrenia 2:

Skuipna1: vzdelávanie obyvateľov obce

Priorita 4

zamestnávateľmi

a sponzorovanie

šenie kvality života

anie obyvateľov obce

zriadenie zdravotníckeho centra, umiestnenie lekárne v obci (viď vyššie), pradenstvo v
oblasti hygieny, zdravia, najmä civilizačných chorôb

1

T

obec, dotačné
fondy,
vzdelávanie
súkromný sektor
obec, dotačné
vzdelávanie
fondy

vzdelávanie obyvateľov na tému environment v obci

T

A

obec, dotačné
fondy,
informácie
súkromný sektor

podporiť služby (viď vyššie), zavádzanie ISO noriem

T

A

obec, dotačné
fondy,
vzdelávanie
súkromný sektor

zamestnanosť
zamestnanosť

Opatrenie 3: zlepšenie kvality života

Skuipna1: vzdelávanie obyvateľov obce

Priorita 4: Podpora ľudských zdrojov

Priorita 4

Opatrenie

Aktivita

Priorita Význam aktivita

Investor/zdroj
financovania

Aktivita
obce

Indikátori a
prínosy

vzdelávanie v oblasti krajinotvorby, plánovania krajiny, krajinného dizajnu, ochrany
prírody a krajiny, urbánnej zelene

T

A

obec, dotačné
fondy,

vzdelávanie

kvalitnejší
rozhodovací
proces

T

A

obec, dotačné
fondy,
súkromný sektor

služby

vyššia kvalita
života

služby

vyššia kvalita
života

zriadiť atypický dom dôchodcov či charitatívny dom - vzdelávanie v oblasti
zabezpečenia pomoci, sociálnej starostlivosti, nové trendy, psychická podopra starých
ľudí, zariadenie sociálnych služieb ako súbor objektov, v napr. neobývaných domov,
v súlade s reálnymi potrebami poskytovania komplexných služieb

1

poskytovanie preventívnych opatrení, rehabilitácie, relaxáciu vzhľadom na nepriaznivý
demografický vývoj

T

A

obec, dotačné
fondy,
súkromný sektor

podpora sociálneho poradenstva a prevencie ako nástroja na predchádzanie vzniku
a prehlbovanie sociálnej núdze

T

A

obec, dotačné
fondy,
vzdelávanie
súkromný sektor

vyššia kvalita
života

Opatrenie 1: rozvoj aktívnej politiky trhu práce a podprora
sociálnej rovnosti

Aktivita

vzdelávanie - vytvorenie partnerstiev medzi verejnými a neštátnymi
subjektami (koncepcie, spolupráca s úradom práce, vzdelávacími
agentúrami apod.) - prečo, cieľ, význam, apod.
organizovať školenia, tréningy a rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných a
ohrozených nezamestnanosťou

Priorita Význam aktivita

1

T

T

A

A

T

A

vytvoriť programy pre ťažko zamestnateľných, pre imobilných, postihnutých

T

A

zvyšovať vzdelanostnú úroveň obyvateľov z dôrazom na marginalizované
skupiny obyvateľstva
podporovať a vytvárať programy na podporu zamestnanosti znevýhodnených
skupín obyvateľov
podporovať aktivity zamerané na odstránenie prekážok rovnosti príležitostí
mužov a žien na trhu práce

vzdelávanie v oblasti jazykov a informačných technológií, organizovaním
kurzov pre deti a mládež - jazykové a počítačové kurzy priamo v obci

organizovať kurzy v rámci celoživotného vzdelávania i pre zamestnaných
občanov s nižším stupňom vzdelania, napr. vo výpočtovej technike
podpora
spolupráce
škôl
s potencionálnymi
zamestnávateľmi
a sponzorovanie výborných žiakov zo sociálne slabších vrstiev
propagácia a koordinácia činností vzdelávacích inštitúcií v oblasti
celoživotného vzdelávania
podpora odborného vzdelávania v oblasti manažérskych a podnikateľských
schopností – založenie inkubátora pre začínajúcich remeselníkov, alebo
odporúčanie na jestvujúce inkubátory

Miesto Investor/zdroj Plnenie Plnenie Finančný plán Aktivita Indikátori
realizácie financovania
od
od
(v tis. Sk)
obce
a prínosy
obec, dotačné
fondy

zavádzať aktivity a inovatívne prístupy zacielené na tých, ktorí vstupujú
prvý krát na trh práce

podpora zavedenia internetovej siete do každej domácnosti
Opatrenia 2: Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily

Skuipna1: vzdelávanie obyvateľov obce

Priorita 4 Opatrenie

T

T

T

T

T

T

A

A

A

obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy,
súkromný
obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy

A

obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor

A

obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor

A

obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, súkromný
sektor

T

A

T

A

T

A

obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor

podpora odborného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného
prostredia

T

A

zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce – potreba zručných remeselníkov

T

A

T

A

vzdelávanie obyvateľov na tému environment v obci
Opatrenie 3: zlepšenie kvality života

Skuipna1: vzdelávanie obyvateľov obce

zriadenie zdravotníckeho centra, umiestnenie lekárne v obci (viď vyššie),
pradenstvo v oblasti hygieny, zdravia, najmä civilizačných chorôb

podporiť služby (viď vyššie), azvádzanie ISO noriem

T

A

zvýšiť vybavenosť obce (viď vyššie) - vzdelávanie v oblasti psychickej,
zdravotnej kvality a tiež kvality prostredia apod., bezbariérové prístupy...

T

A

vzdelávanie v oblasti krajinotvorby, plánovania krajiny, krajinného dizajnu,
ochrany
prírody adom
krajiny,
urbánnej
zriadiť atypický
dôchodcov
či zelene
charitatívny dom - vzdelávanie v oblasti
zabezpečenia pomoci, sociálnej starostlivosti, nové trendy, psychická
podopra starých ľudí, zariadenie sociálnych služieb ako súbor objektov, v
napr. neobývaných domov, v súlade s reálnymi potrebami poskytovania
komplexných služieb

T

A

T

A

poskytovanie preventívnych opatrení, rehabilitácie, relaxáciu vzhľadom na
nepriaznivý demografický vývoj

T

A

podpora sociálneho poradenstva a prevencie ako nástroja na predchádzanie
vzniku a prehlbovanie sociálnej núdze

T

A

1

obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy,
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor
obec, dotačné
fondy,
súkromný
sektor

