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Úvod
Dokument prezentuje návrh aktualizovaných cieľov rozvoja obce Zemplínska Nová Ves na
obdobie 2008 až 2013. Vychádza z týchto podkladov:
-

z revízie cieľov a navrhovaných projektov, ktoré boli formulované v rámci Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v februári 2005
v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom na roky 2008-2013 (NSRR)
a jeho jednotlivých operačných programov
na základe nových podmienok a pohľadov miestnej politiky na rozvoj obce
spracovaných v dotazníku na zistenie nových požiadaviek na rozvoj

-

Pozornosť návrhu je zameraná tak, aby ciele stratégie samosprávy mali väzbu na štrukturálne a
iné rozvojové fondy, čo im umožní podávať žiadosti o podporu na projekty z týchto fondov. Na
základe ich finančnej podpory bude obec môcť úspešnejšie naplňovať svoje stanovené ciele.
Obsah dokumentu je zameraný na tieto časti:
a)
b)
c)
d)
e)

spracovanie štruktúry aktualizovaných cieľov rozvoja obce (PHaSR, kap. 5.4, Feb. 2005)
obsah požiadaviek a výsledky revízie
k cieľom, priradenie opatrení s väzbou na operačné programy NSRR
zoznamu možných projektov k naplňovaniu cieľov z týchto fondov
zoznam cieľov/projektov, ktoré chce obec realizovať v najbližšej budúcnosti

Tento dokument je otvorený. V tejto etape je zameraný na hlavné operačné programy, ktoré sa
týkajú rozvoja miestnej samosprávy. Sú to:
- Regionálny operačný program (ROP)
- Program rozvoja vidieka (PRV)
- OPŽP Životné prostredie
Dokument bude doplňovaný podľa aktuálnych informácii pri spresňovaní operačných
programov a publikovaných výziev na predkladanie projektov. Na základe týchto výziev je nožné
potom spracovať konkrétne projekty.
Poznámky k revízii cieľov a možnostiam projektov z fondov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

v nasledujúcej časti sú uvedené aktualizované ciele (apríl 2008)
v ich závere je uvedený zoznam z výsledkov revízie
priorita je vyznačená v zátvorke
ciele a projekty pre najbližšiu dobu sú vyznačené kurzívou (tučné)
realizovaný cieľ alebo neaktuálny je vypustený (aj jeho poradie)
nový cieľ je zaradený na posledné miesto (číslovaním na danej úrovni)
nové ciele a úpravy (modrá farba)
pod cieľom v zátvorke sú priradené opatrenia z ROP, PRV, OPŽP
možnosti projektov pre obec preveriť podľa stanovených podmienok OP
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Štruktúra cieľov PHaSR obce Zemplínska Nová Ves
(apríl 2008)

1. Zlepšenie základnej infraštruktúry

1.1. Zlepšenie dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
1.1.1 Zlepšenie miestnej infraštruktúry a príslušenstva
1.1.1.1
Rekonštrukcia miestnych a prístupových ciest (1)
1.1.1.2
Rekonštrukcia chodníkov (1)
1.1.1.3
Zriadenie parkoviska a modernizácia verejného osvetlenia
1.1.1.4
Obnova a modernizácia čakárni na dopravu
1.1.1.5
Dobudovanie vodovodnej siete
1.1.2 Budovanie informačných a komunikačných sieti
1.1.2.2
Vytvorenie a publikovanie informačného materiálu o obci
1.1.2.3
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
1.1.2.4
Zriadenie internetovej stránky obce a jej aktualizácia (1)
1.2. Zlepšenie sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
1.2.1 Zlepšenie sociálnej starostlivosti
1.2.1.1
Zriadenie opatrovateľskej služby pre starých a chorých
1.2.1.2
Zriadenie ordinácie pre lekára
1.2.1.3
Rozšírenie a rozvoj služieb rehabilitačného centra
1.2.2 Riešenie sociálnych problémov rómskeho etnika
1.2.2.1
Výstavba nových sociálnych bytov pre Rómov
1.2.2.2
Majetkové vysporiadanie pozemkov rómskych dvojdomkov
1.2.2.3
Poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní sociálnych podmienok (1)
1.3. Rozvoj podmienok pre vzdelávanie, kultúru a šport
1.3.1 Zlepšenie podmienok pre kultúrny život
1.3.1.1
Podpora folklórnym skupinám „Jarina“, „Klečenovčanka“ a „Šugar Diana“
1.3.1.2
Zriadenie klubu dôchodcov a mládeže
1.3.1.3
Podpora rozvoju nových klubov a kultúrnych spolkov
1.3.1.4
Rekonštrukcia kultúrneho domu (1)
1.3.1.5
Rekonštrukcia obecného úradu (1)
1.3.1.6
Rekonštrukcia amfiteátra (1)
1.3.1.7
Rekonštrukcia cintorínov (1)
1.3.2 Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie
1.3.2.1
Podpora základnej škole a jej aktivitám
1.3.2.2
Program vzdelávania Rómov (dospelých, žien a detí)
1.3.2.3
Program vzdelávania obyvateľov
1.3.2.4
Rekonštrukcia základnej školy a materskej škôlky (1)
1.3.3 Zlepšenie podmienok pre šport
1.3.3.1
Výstavba novej telocvične pri ZŠ
1.3.3.2
Podpora rozvoju nových športových klubov
1.3.3.3
Výstavba detského ihriska (1)
1.3.3.4
Výstavba multifunkčného ihriska (1)
1.3.3.5
Zakúpenie kosačky (1)
3

Ciele a projekty 2008 – 2013
Obec: Zemplínska Nová Ves

2. Rozvoj podnikania a ľudských zdrojov

2.1.

Rozvoj spolupráce s podnikateľmi a propagácia obce

2.1.1 Tvorba koncepcie a dokumentácie rozvoja obce
2.1.1.1
Spracovanie územného plánu obce
2.1.1.2
Analýza a koncepcia využitia potenciálu vlastných zdrojov obce
2.1.1.3
Informačný systém pre rozvoj obce
2.1.2 Tvorba partnerstiev pre podnikanie
2.1.2.1
Plán spolupráce so susednými obcami a mikroregiónmi
2.1.2.2
Vyhľadávanie záujemcov o podnikanie (rozvojový marketing)
2.1.2.3
Podpora rozvoja farmárov a malopestovateľov
2.2.

Tvorba podmienok podnikania a rovoja ľudských zdrojov

2.2.1 Rozvoj podmienok vidieckej turistiky, agroturistiky
2.2.1.1
Organizovanie školení a vzdelávania pre podnikanie
2.2.1.2
Podpora malých farmárov pre agroturistiku
2.2.1.3
Podpora rozvoja služieb pre CR
2.2.1.4
Rozvoj informatizácie v obci (pre podnikanie, CR)
2.2.2 Tvorba ponúk (produktov) obce
2.2.2.1
Obnova kultúrnych a remeselných tradícii obce
2.2.2.2
Tvorba pravidelných spoločenských a kultúrnych akcii
2.2.2.3
Budovanie cyklotras s väzbou na mikroregión
2.2.2.4
Podpora environmentálnej technológii (výroby potravín)

3. Riešenie životného prostredia
3.1.

Zlepšenie kvality životného prostredia

3.1.1 Dobudovanie odpadového hospodárstva
3.1.1.1
Výstavba kanalizácie a čističky (1)
3.1.1.3
Eliminácia znečistenia od septikov a žúmp a okolia Semex
3.1.2 Skrášlenie obce
3.1.2.1
Úpravy priestranstiev (okolie OÚ, zeleň, zemné úpravy, lavičky) (1)
3.1.2.3
Rekonštrukcia domov ľudovej architektúry
3.2.

Obnova a využitie krajiny

3.2.1 Zveľadenie a využitie krajiny
3.2.2.1
Obnova a úprava lokality „Klečenovský lesík“
3.2.1.1
Úprava okolia potoka Helmec
3.2.1.2
Zriadiť ornitologické chránené územie (pre vtáctvo)
3.2.1.3
Podpora obnovy pôdy pre tradičné poľnohospodárstvo
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Výsledky revízie cieľov
1.1.2.1

Zavedenie internetu a využitie káblovej televízie pre obec – vypustené

1.1.2.4
1.2.2.3
1.3.1.1

Zriadenie internetovej stránky obce a jej aktualizácia (1)– nový
Poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní sociálnych podmienok) (1)– nový
Podpora folklórnym skupinám „Jarina“, „Klečenovčanka“ a „Šugar Diana“

1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2.4

Rekonštrukcia kultúrneho domu (1) – nový
Rekonštrukcia obecného úradu (1) – nový
Rekonštrukcia amfiteátra (1) – nový
Rekonštrukcia cintorínov (1) – nový
Rekonštrukcia základnej školy a materskej škôlky(1)– nový

1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5

Zakúpenie kosačky (1) ) – nový

1.3.3.1

2.2.1.1

-aktualizovaný

Výstavba novej telocvične pri ZŠ - vypustené
Výstavba detského ihriska (1) – nový
Výstavba multifunkčného ihriska (1) ) – nový

3.1.1.2
3.1.2.1

Organizovanie školení a vzdelávania pre podnikateľov – úprava
Organizovanie školení a vzdelávania pre podnikanie
Zefektívnenie separovaného zberu odpadov– vypustené
Úpravy priestranstiev (zeleň, zemné úpravy, – úprava

3.1.2.2

Zriadenie malej obecnej služby pre zveľaďovanie obce – vypustené

Úpravy priestranstiev (okolie OÚ, zeleň, zemné úpravy, lavičky) (1)

Aktualizované prioritné ciele
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.4
1.2.2.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2.4
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
3.1.2.1

Rekonštrukcia miestnych a prístupových ciest (1)
Rekonštrukcia chodníkov (1)
Zriadenie internetovej stránky obce a jej aktualizácia (1)
Poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní sociálnych podmienok (1)
Rekonštrukcia kultúrneho domu (1)
Rekonštrukcia obecného úradu (1)
Rekonštrukcia amfiteátra (1)
Rekonštrukcia cintorínov (1)
Rekonštrukcia základnej školy a materskej škôlky (1)
Výstavba detského ihriska (1)
Výstavba multifunkčného ihriska (1)
Zakúpenie kosačky (1)
Úpravy priestranstiev (okolie OÚ, zeleň, zemné úpravy, lavičky) (1)
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Možnosť zabezpečenia cieľov projektmi z fondov NSRR
(ROP, PRV)
1. Zlepšenie základnej infraštruktúry
1.1 Zlepšenie dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
1.1.1 Zlepšenie miestnej infraštruktúry a príslušenstva

1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.3

1.1.2.4

Rekonštrukcia miestnych a prístupových ciest (1)

(ROP os 4.1), (PRV os 3.4)

Rekonštrukcia chodníkov (1)

(ROP os 4.1), (PRV os 3.4)
Zriadenie parkoviska a modernizácia verejného osvetlenia
(ROP os 4.1), (PRV os 3.4)
Obnova a modernizácia čakárni na dopravu
(ROP os 4.1), (PRV os 3.4)
Dobudovanie vodovodnej siete
(ROP os 4.1), (PRV os 3.4), (OPŽP os 1)
Budovanie informačných a komunikačných sieti
Vytvorenie a publikovanie informačného materiálu o obci
(PRV os 3.5)
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
(ROP os 4.1), (PRV os 3.4)

Zriadenie internetovej stránky obce a jej aktualizácia (1)
(PRV os 3.4)

1.2 Zlepšenie sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
1.2.1 Zlepšenie sociálnej starostlivosti
1.2.1.1
Zriadenie opatrovateľskej služby pre starých a chorých
(ROP os 2.1, 2.2)
1.2.1.2
Zriadenie ordinácie pre lekára
1.2.1.3
Rozšírenie a rozvoj služieb rehabilitačného centra
1.2.2 Riešenie sociálnych problémov rómskeho etnika
1.2.2.1
Výstavba nových sociálnych bytov pre Rómov
(ROP os 4.1, 4.2 – časť inžinierske siete)
1.2.2.2
Majetkové vysporiadanie pozemkov rómskych dvojdomkov

1.2.2.3

Poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní sociálnych podmienok (1)
(ROP os 2.1, 2.2)

1.3 Rozvoj podmienok pre vzdelávanie, kultúru a šport
1.3.1 Zlepšenie podmienok pre kultúrny život

1.3.1.1

1.3.1.2
1.3.1.3

1.3.1.4
1.3.1.5

Podpora folklórnym skupinám „Jarina“, „Klečenovčanka“ a „Šugar
Diana“ (PRV os 3.4)

Zriadenie klubu dôchodcov a mládeže
(PRV os 3.4)
Podpora rozvoju nových klubov a kultúrnych spolkov
(RV os 3.3, 3.4)

Rekonštrukcia kultúrneho domu (1)
(PRV os 3.4)

Rekonštrukcia obecného úradu (1)
(PRV os 3.4)
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1.3.1.6

Rekonštrukcia amfiteátra (1)

1.3.1.7

Rekonštrukcia cintorínov (1)

(PRV os 3.4)

(PRV os 3.4)
1.3.2 Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie
1.3.2.1
Podpora základnej škole a jej aktivitám
(PRV os 3.3)
1.3.2.2
Program vzdelávania Rómov (dospelých, žien a detí)
(PRV os 3.3)
1.3.2.3
Program vzdelávania obyvateľov
(PRV os 3.4)

1.3.2.4

Rekonštrukcia základnej školy a materskej škôlky (1)

1.3.3.3

Výstavba detského ihriska (1)

(ROP os 1.1) – podľa podmienok
1.3.3 Zlepšenie podmienok pre šport
1.3.3.2
Podpora rozvoju nových športových klubov
(PRV os 3.4)
(PRV os 3.1, 3.4)

1.3.3.4

Výstavba multifunkčného ihriska (1)

1.3.3.5

Zakúpenie kosačky (1)

(PRV os 3.4)

2.1 Rozvoj spolupráce s podnikateľmi a propagácia obce
2.1.1 Tvorba koncepcie a dokumentácie rozvoja obce
2.1.1.1
Spracovanie územného plánu obce
2.1.1.2
Analýza a koncepcia využitia potenciálu vlastných zdrojov obce
(ROP os 3.2, PRV os 3.2, 3.5 v rámci MAS)
2.1.1.3
Informačný systém pre rozvoj obce
(PRV os 3..5 v rámci MAS)
2.1.2 Tvorba partnerstiev pre podnikanie
2.1.2.1
Plán spolupráce so susednými obcami a mikroregiónmi
(ROP os 3.2) – podľa podmienok, (PRV 3..5 v rámci MAS)
2.1.2.2
Vyhľadávanie záujemcov o podnikanie (rozvojový marketing)
(ROP os 3.2) – podľa podmienok, (PRV 3..5 v rámci MAS)
2.1.2.3
Podpora rozvoja farmárov a malopestovateľov
(PRV os 3.3)
2.2 Tvorba podmienok podnikania a rovoja ľudských zdrojov
2.2.1 Rozvoj podmienok vidieckej turistiky, agroturistiky
2.2.1.1
Organizovanie školení a vzdelávania pre podnikanie
(PRV os 3.3)
2.2.1.2
Podpora malých farmárov pre agroturistiku
(ROP os 3.2, PRV os 3..1, 3.2, 3.3)
2.2.1.3
Podpora rozvoja služieb pre CR
(ROP os 3.2, PRV os 3.2, 3.3, 3.4)
2.2.1.4
Rozvoj informatizácie v obci (pre podnikanie, CR)
(PRV os 3.3, 3.4)
2.2.2 Tvorba ponúk (produktov) obce
2.2.2.1
Obnova kultúrnych a remeselných tradícii obce
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2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4

(ROP os 3.2), (PRV 3..5)
Tvorba pravidelných spoločenských a kultúrnych akcii
(PRV os 3.5)
Budovanie cyklotras s väzbou na mikroregión
(ROP os 4.1), (PRV os 3.4)
Podpora environmentálnej technológii (výroby potravín)
(PRV os 3.3)

3.1 Zlepšenie kvality životného prostredia
3.1.1

3.1.1.1

Dobudovanie odpadového hospodárstva

Výstavba kanalizácie a čističky (1)

(ROP os 4.1, 4.3 – v nadväznosti na iné akcie), (PRV os 3.4), (OPŽP os 1)
Eliminácia znečistenia od septikov a žúmp a okolia Semex
(OPŽP os 1)
3.1.2 Skrášlenie obce
3.1.2.1
Úpravy priestranstiev (okolie OÚ, zeleň, zemné úpravy, lavičky) (1)
(ROP os 4.1, 4.3), (PRV os 3.4)
3.1.2.3
Rekonštrukcia domov ľudovej architektúry
(ROP os 3.2), (PRV os 3.4)

3.1.1.3

3.2 Obnova a využitie krajiny
3.2.1 Zveľadenie a využitie krajiny
3.2.2.1
Obnova a úprava lokality „Klečenovský lesík“
(ROP os 4.1, 4.3), (PRV os 3.4)
3.2.2.2
Úprava okolia potoka Helmec
(ROP os 4.1, 4.3), (PRV os 3.4)
3.2.2.3
Zriadiť ornitologické chránené územie (pre vtáctvo)
(OPŽP os 5)
3.2.2.4
Podpora obnovy pôdy pre tradičné poľnohospodárstvo
(PRV os 3.3)

Ciele, ktoré chce obec realizovať v najbližšej budúcnosti
1.1.1
2.2.1.1
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.2.2
2.2.2.5
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
3.2.2.1
3.2.2.6

Rekonštrukcia / výstavba kanalizácie v obci (1)
Rekonštrukcia / výstavba kultúrneho domu (1)
Zriadenie školskej družiny (1) – rozširovanie zariadení)
Rozšírenie zakladanej školy prístavbou (1)
Výstavba športového areálu (premiestnenie ihriska) (1)
Vybudovanie tenisových kurtov (3)
Obnova a doplnenie chýbajúcich chodníkov (1)
Rekonštrukcia/Oprava Požiarnej zbrojnice (1)
Oplotenie cintorína (1)
Výstavba novej cesty „Pomedzi vody“ (2)
Výstavba a značkovanie cyklistických trás s väzbou na mikroregión (2)
Výstavba amfiteátru (cezhraničná spolupráca) (2)
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Ciele obce a projekty ROP
Ciele

1.3.2.4

Rekonštrukcia základnej školy a materskej škôlky (1)

ROP Regionálny operačný program
Prioritná os
1 Infraštruktúra
vzdelávania

Hlavné zameranie aktivít
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, základných a
stredných škôl
1.2 Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybraných predškolských zariadení, základných a stredných
škôl v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu.

Zoznam možných projektov
•
•
•
•
•

Rekonštrukcia všetkých typov škôl (predškolské, základné, stredné) na odstránenie
nevyhovujúceho technického stavu
obstaranie vybavenia, vrátane IKT pre všetky typy škôl
zníženie energetickej náročnosti prevádzky škôl
odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre nemobilných užívateľov škôl

Ciele

1.2.1.1
1.2.2.3

Zriadenie opatrovateľskej služby pre starých a chorých
Poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní sociálnych podmienok (1)

ROP Regionálny operačný program
Prioritná os

Hlavné zameranie aktivít
2.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a
2 Infraštruktúra sociálnych služieb, zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 2.2 Obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a
kurately
zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na
ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu .

Zoznam možných projektov
•
•
•
•
•
•
•

rekonštrukcia stavebných objektov na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu, vrátane
vybavenia a IKT
výstavba nových objektov, vrátane vybavenia a IKT
odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre nemobilných užívateľov
zníženie energetickej náročnosti prevádzky
podpora zariadení (dom dôchodcov, DSS pre dospelých, DSS pre deti, zariadenia opatrovateľskej
starostlivosti) s kapacitou vyššou ako 50 klientov pre dodržanie minimálnych plošných štandardov (8m2
na osobu) pre zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb.
podpora zariadení sociálnej infraštruktúry pre zabezpečenie doplnkových služieb (napríklad stravovanie,
prítomnosť zdravotnej služby, záujmové aktivity pre klientov a iné)
podpora komunitných centier (aj mimo pólu rastu), zariadení zameraných na Rómov (posilňovanie
sociálnej inklúzie)

Ciele

2.1.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
3.1.2.3

Analýza a koncepcia využitia potenciálu vlastných zdrojov obce
Plán spolupráce so susednými obcami a mikroregiónmi
Vyhľadávanie záujemcov o podnikanie (rozvojový marketing)
Podpora malých farmárov pre agroturistiku
Podpora rozvoja služieb pre CR
Obnova kultúrnych a remeselných tradícii obce
Rekonštrukcia domov ľudovej architektúry
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ROP Regionálny operačný program
Prioritná os
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra turizmu

Hlavné zameranie aktivít
3.1 Obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a
regionálnej úrovní, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení, obstaranie
IKT vybavenia
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Zoznam možných projektov
•
•
•
•
•

obstaranie vybavenia pamäťových, fondových inštitúcií, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení
v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu, obstaranie IKT
prezentácie cestovného ruchu, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií,
vytváranie partnerstiev samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov
tvorba ponúk produktov cestovného ruchu prostredníctvom kultúrno-poznávacích turistických trás na
územiach s medzinárodným a národným významom
stavebné úpravy objektov na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a na obstaranie
ich vybavenia, vrátane IKT pri všetkých typoch zariadení
budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov.

Ciele

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2.3
2.2.2.3
3.1.1.1
1.1.1.5
3.1.2.1
3.2.2.1
3.2.2.2

Rekonštrukcia miestnych a prístupových ciest (1)
Rekonštrukcia chodníkov (1)
Zriadenie parkoviska a modernizácia verejného osvetlenia
Obnova a modernizácia čakárni na dopravu
Dobudovanie vodovodnej siete
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Budovanie cyklotras s väzbou na mikroregión
Výstavba kanalizácie a čističky (1)
Dobudovanie vodovodnej siete
Úpravy priestranstiev (okolie OÚ, zeleň, zemné úpravy, lavičky) (1)
Obnova a úprava lokality „Klečenovský lesík“
Úprava okolia potoka Helmec

ROP Regionálny operačný program
Prioritná os
4. Regenerácia
sídiel

Hlavné skupiny aktivít
4.1 Obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne dopytovo
orientovaných projektov
4.3 Obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so segregovaným a separovaným
rómskym osídlením vo vidieckom prostredí

Zoznam možných projektov (projekty rozvoja obcí (póly rastu a s rómskym osídlením)
•
•
•
•
•
•
•
•

úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
výstavba a rekonštrukcia osvetlení
výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
rekonštrukcia miestnych komunikácii
rekonštrukcia mostov, lávok v nadväznosti na investičné akcie miestnych komunikácii chodníkov
a cyklistických trás
rekonštrukcia a výstavba zastávok
úprava a regulácia povodí (s väzbou na iné investičné akcie)
rekonštrukcia inžinierskych sieti (kanalizácia, vodovody s väzbou na iné investičné akcie alebo pre
rómske osídlenia)
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Ciele a projekty PRV
Ciele

1.3.3.3
2.2.1.2

Výstavba detského ihriska (1)
Podpora malých farmárov pre agroturistiku

PRV Rozvoj vidieka
Prioritná os
3: KVALITA ŽIVOTA VO VI.DIECKYCH OBLASTIACH

OS

A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECK EHO HOSPODÁRSTVA

PRIORITA: VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ NA VIDIEKU

3.1. OPATRENIE: DIVERZIFIKÁCIA SMEROM
K NEPOĽNOHOSPODÁRSKYM ČINNOSTIAM

Zoznam možných projektov
•
•
•

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení
(11 - 100 lôžok, výstavba, vnútorné vybavenie, zariadenia, technológie, internet)
Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia predajných miest (založenie, prevádzkovanie), prijímateľ bude
môcť predávať svoje výrobky (napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné
ľudové kroje, keramika).
výstavba, rekonštrukcia, modernizácia areálov na rekreačné, relaxačné činností (turistické chodníky,
jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén,
detské ihrisko a pod.)

Ciele

2.1.1.2
2.2.1.3
2.2.1.2

Analýza a koncepcia využitia potenciálu vlastných zdrojov obce
Podpora rozvoja služieb pre CR
Podpora malých farmárov pre agroturistiku

PRV Rozvoj vidieka
Prioritná os
OS 3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH
A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA

PRIORITA: VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ NA VIDIEKU

3.2. OPATRENIE: PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO
CESTOVNÉHO RUCHU

Zoznam možných projektov
•
•
•
•
•

marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu..
rekonštrukcia, modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou max. 10 lôžok
(stavebné investície, vnútorné vybavenie a zariadenie, internet)
prestavba/prístavba časti rodinných domov a nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie
zariadenia s kapacitou max, 10 lôžok (investície, vnútorné vybavenie a zariadenie, internet)
výstavba, rekonštrukcia, modernizácia kempingového (karavanového) ubytovania vrátane prístupových
ciest, spevnenie parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia,
osvetlenia a sociálnych zariadení)
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén)

Ciele (vzdelávanie a informovanie)

1.3.1.3
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
2.1.2.3
2.2.1.1
2.2.1.3
2.2.1.2
2.2.1.4
2.2.2.4
3.2.2.4

Podpora rozvoju nových klubov a kultúrnych spolkov
Podpora základnej škole a jej aktivitám
Program vzdelávania Rómov (dospelých, žien a detí)
Program vzdelávania obyvateľov
Podpora rozvoja farmárov a malopestovateľov
Organizovanie školení a vzdelávania pre podnikanie
Podpora rozvoja služieb pre CR
Podpora malých farmárov pre agroturistiku
Rozvoj informatizácie v obci (pre podnikanie, CR)
Podpora environmentálnej technológii (výroby potravín)
Podpora obnovy pôdy pre tradičné poľnohospodárstvo
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PRV Rozvoj vidieka
Prioritná os

PRIORITA: PODPORA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

OS 3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH
A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA

3.3. OPATRENIE: VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE

Zoznam možných projektov
Všetky formy ďalšieho vzdelávania (zameranie)
•
ekonomika podnikania (legislatíva, ekonomické riadenie, podnikateľský plán, rozvoj a pod.)
•
zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore, kvalita
•
zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií, internetizácia;
•
ochranu ŽP (vhodné technológie, alternatívne zdroje, separovaný zber, apod.)
•
obnova a rozvoj vidieka, renováciu kultúrnej, prírodnej krajiny a rozvoj obcí
•
trvalú udržateľnosť životného prostredia, tradičné vidiecke postupy, remeslá, lokálne výrobky
•
vznik partnerstiev, PPP a záujmových združení, prístup Leader

Informačné aktivity
•
•
•
•
•

analýza vzdelávacích potrieb a tvorba nových vzdelávacích programov
krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
konferencie a semináre
výmenné informačné stáže, návštevy
ďalšie formy, napr. tlačené publikácie a webové portály zamerané na vzdelávanie.

Ciele

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2.3
1.1.2.4
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2.3
3.1.1.1
3.1.2.1
3.1.2.3
3.2.2.1
3.2.2.2

Rekonštrukcia miestnych a prístupových ciest (1)
Rekonštrukcia chodníkov (1)
Zriadenie parkoviska a modernizácia verejného osvetlenia
Obnova a modernizácia čakárni na dopravu
Dobudovanie vodovodnej siete
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Zriadenie internetovej stránky obce a jej aktualizácia (1)
Podpora folklórnym skupinám „Jarina“ , „Klečenovčanka“ a „Šugar Diana“
Zriadenie klubu dôchodcov a mládeže
Podpora rozvoju nových klubov a kultúrnych spolkov
Rekonštrukcia kultúrneho domu (1)
Rekonštrukcia obecného úradu (1)
Rekonštrukcia amfiteátra (1)
Rekonštrukcia cintorínov (1)
Podpora rozvoju nových športových klubov
Výstavba detského ihriska (1)
Výstavba multifunkčného ihriska (1)
Podpora rozvoja služieb pre CR
Rozvoj informatizácie v obci (pre podnikanie, CR)
Budovanie cyklotras s väzbou na mikroregión
Výstavba kanalizácie a čističky (1)
Úpravy priestranstiev (okolie OÚ, zeleň, zemné úpravy, lavičky) (1)
Rekonštrukcia domov ľudovej architektúry
Obnova a úprava lokality „Klečenovský lesík“
Úprava okolia potoka Helmec
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PRV Rozvoj vidieka
Prioritná os

PRIORITA: ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH

OS 3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH
OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO
HOSPODÁRSTVA

3.4. OPATRENIE: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A SLUŽIEB
3.4.1. PODOPATRENIE: ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO
3.4.2. PODOPATRENIE: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Zoznam možných projektov
Typ aktivít (1)
•
•
•
•

príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
výstavba, rekonštrukcia, modernizácia rekreačných zón (cyklotrás, náučných chodníkov, detských
a športových ihrísk, voľno časové aktivity)
rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry;
rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu (tržníc, amfiteátrov,
autobusových zastávok a pod( a iných obecných stavieb, internet

Typ aktivít (2)
•
•
•

rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie
rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov
rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov

Ciele

1.1.2.2
2.1.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2

Vytvorenie a publikovanie informačného materiálu o obci
Analýza a koncepcia využitia potenciálu vlastných zdrojov obce
Plán spolupráce so susednými obcami a mikroregiónmi
Vyhľadávanie záujemcov o podnikanie (rozvojový marketing)
Obnova kultúrnych a remeselných tradícii obce
Tvorba pravidelných spoločenských a kultúrnych akcii

PRV Rozvoj vidieka
Prioritná os

PRIORITA: VYTVÁRANIE MIESTNYCH PARTNERSTIEV

OS 3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH
A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA

3.5. OPATRENIE: ZÍSKAVANIE ZRUČNOSTÍ, OŽIVOVANIE A VYKONÁVANIE
INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

Zoznam možných projektov
•
•
•
•
•

vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia v súlade s Leader
(aktivizácia občanov, mapovanie územia, získavanie údajov, štúdie, podklady, analýzy, návrhová a
implementačná časť)
opatrenia na poskytovanie informácií o území a o integrovanej stratégií rozvoja územia (tlač a distribúcia
stratégií, informačné letáky o danom území (podpora z EPFRV)
vzdelávanie zamestnancov verejno–súkromných partnerstiev, ktorí sa podieľajú na príprave
integrovanej stratégie rozvoja územia;
propagačné podujatia a vzdelávanie vedúcich pracovníkov verejno–súkromných partnerstiev súvisiace
s prípravou na prístup Leader.
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Ciele a projekty OPŽP
Ciele

3.1.1.1
1.1.1.5
3.1.1.3

Výstavba kanalizácie a čističky (1)
Dobudovanie vodovodnej siete
Eliminácia znečistenia od septikov a žúmp a okolia Semex

OPŽP Životné prostredie
OPERAČNÝ CIEĽ

Prioritná os

os 1 Integrovaná ochrana, racionálne
využívanie vôd

1. ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU
2. ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VOD
3. SLEDOVANIE A HODNOTENIE POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VOD

Zoznam možných projektov
•
•

výstavba obecných verejných vodovodov (len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie
podľa Národného programu SR)
dobudovanie resp. zvyšovanie využiteľnosti kapacity vodárenských zdrojov a vodárenských systémov
(už vybudované, za účelom zlepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov)

Ciele
OPERAČNÝ CIEĽ

Prioritná os

os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

1. OCHRANA OVZDUŠIA
2. MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE
PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Zoznam možných projektov
•

znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok
v oblasti výroby tepla, vrátane zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov

Ciele
OPERAČNÝ CIEĽ

Prioritná os

os 4 Odpadové hospodárstvo

1. PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
2. PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Zoznam možných projektov
•
•

zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho
odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu
dotrieďovanie separovaných zložiek z komunálneho dopadu a zmesi komunálneho odpadu

Ciele

3.2.2.3 Zriadiť ornitologické chránené územie (pre vtáctvo)
OPERAČNÝ CIEĽ

Prioritná os

os 5 Ochrana a regenerácia prírodného
prostredia a krajiny

1. ZABEZPEČENIE STAVU BIOTÓPOV A DRUHOV
2. ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
3. ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI, POVEDOMIA A SPOLUPRÁCE VEREJNOSTI

Zoznam možných projektov
• Prípravu a vydávanie publikácií a ďalších foriem informovanosti verejnosti
• Semináre a odborné podujatia
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Zaradenie obce do pólov rastu
OBCE PODPOROVANÉ Z EAFRD MIMO ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA INOVAČNÝCH PÓLOV RASTU
544001 Zemplínska Nová Ves
Poznámky:
•
•
•

V prípade založenia MAS je možno rozšíriť rozsah projektov pre zabezpečenie cieľov
V ROP a PRV sú špecifikované podmienky, ktoré vylučujú duplicitu projektov
Vo väčšine prípadoch sú oprávnenými prijímateľmi obce, ktoré sú identifikované ako inovačné
a kohézne póly rastu.
Pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (ROP) princíp územnej
koncentrácie sa neuplatňuje, podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným
významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle novej stratégie
cestovného ruchu SR do roku 2013

•

Obr. Územie SR rozdelené podľa významu z hľadiska cestovného ruchu (regionalizácia)
Záver
V ďalšej etape bude pozornosť venovaná:
-

možnosti čerpania fondov na realizáciu projektov z ostatných operačných programov
hľadania a získavania partnerstiev pre komplexnejšie naplňovanie cieľov
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Príloha: Dotazník k revízii cieľov obce Zemplínska Nová Ves
Meno a priezvisko starostu:

Margita Bartková

1. Hlavné problémy obce v súčasnosti (priority)
(1– najvyššia priorita, 2– stredná priorita, 3– nízka priorita)
informatizácia:
• zriadenie internetovej stránky ,jej doplňovanie pre informovanosť občanov v obci. /1
ekonomika, podnikanie:
• Dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektmi a spolupráca s regiónmi
• vytvorený mikroregión R o ň a v a, so sídlom v Michaľanoch
cestovný ruch:
• Obec chce upraviť a zrenovovať existujúci Amfiteáter
• skrášliť okolie a priestranstva pri OÚ
• na priestranstvách prislúchajúce obci osadiť lavičky pre posedenie starších ľudí a mamičky s deťmi
• podporiť cykloturizmus z blízkeho okolia - pre cyklistov vybudovať cykloturistický chodník pozdĺž
celej obce (2)
vybavenosť, služby:
• upraviť a vybudovať nové chodníky a cestné komunikácia ,ktoré patria do správy obce
technická infraštruktúra :
• Je spracovaná štúdia na úpravu cintorínov jak v časti Zemplínsky Klečenov tak v časti Úpor, v hodnote
120 000 Sk
vzdelávanie, školy:
• Priebežne sa robia bežné opravy školy, ktoré sú zabezpečované z prostriedkov obce, nakoľko
prostriedky z fondov na malé obce nie sú.
životné prostredie:
• Spracovaný projekt na výstavbu kanalizácie (obec má menej ako 2000 obyvateľov preto nie je
zaradená do výstavby a financovania z fondov EU.
• Separovaný zber sa prevádza už druhy rok.
sociálna oblasť, Rómovia:
• V tejto oblasti je poskytovaná pomoc pri zabezpečovaní sociálnych podmienok, pomoc pri vyplňovaní
základných náležitosti a pri vybavovaní úradných veci.
kultúra, šport:
• Plánuje sa s výstavbou multifunkčného ihriska
• zakúpením samochodnej kosačky pre potreby športovej činnosti
• rekonštrukcia OU, celej budovy .
• rekonštrukcia kultúrneho domu
ostatné :
• Oprava a výmena okien na budove obecného úradu
• KD, školy a budovy MŠ
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2. Projekty realizované s väzbou na PHaSR.

Podané projekty:
•

Program obnovy dediny

3 Projekty, ktoré chce obec realizovať v najbližšej budúcnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba chodníkov
Kanalizácia v obci
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Rekonštrukcia obecného úradu (okná, strecha, podkrovie)
Projekt detského ihriska v časti Zemplínsky Klečenov
Úprava cintorínov v oboch častiach obci
Amfiteáter – úprava
Projekt multifunkčného ihriska

4. Partnerstvo a spoluprácu pre rozvoj obce (organizácie, občania)
Mikroregión ROŇAVA, spolupráca 14 obci.
5 Skúsenosti pri realizácii projektov

•
•
•
•
•

projektové riadenie
administratívne spracovanie agendy projektu
účtovné operácie, finančné riadenie projektu,
reagovanie na výzvy, písanie a podávanie projektov
príprava technickej dokumentácie projektov,

6 Využitie PHaSR

•
•
•
•

využitie pri písaní projektov
informovanie podnikateľov, ale aj občanov
plnenie formálnej povinnosti pri podávaní projektov (povinná príloha)
riadenie (kontrola plnenia) strategických cieľov obce
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