Obec Drienov na základe schválnej žiadosti o NFP podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Názov projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienov
Žiadateľ: Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 249 179,95 EUR
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 262 294,68 EUR

Krátky popis projektu:
Globálny cieľ projektu je zameraný budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienov v Prešovskom kraji.
Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom, ktorý môžeme zadefinovať prostredníctvom aktivít projektu budovanie mestských prvkov drobnej infraštruktúry urbárnneho dizajnu vrátane zeleného parku a vytvorenie
dažďovej záhrady.
Hlavné aktivity predkladaného projektu sú predovšetkým zamerané zlepšeniu environmentálnych aspektov a
adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzanie systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku.
V rámci projektu predpokladáme zrealizovať hlavné a podporné aktivity. V projekte počítame s dvomi hlavnými
aktivitami:
Hlavná aktivita projektu č.1 - MESTSKÉ PRVKY DROBNEJ INFRAŠTRUKTÚRY URBÁNNEHO DIZAJNU
VRÁTANE VYBUDOVANIA ZELENÉHO PARKU
Hlavná aktivita projektu č.2 – DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
Medzi podporné aktivity sme zaradili výrobu a osadenie informačnej tabule - plagátu. Publicita a informovanosť
slúži na riadne zabezpečenie informovanosti o realizácii projektu z fondov Európskej únie.
Predmetom projektu je revitalizácia zelene vo na výmere 2 195 m 2, súčasťou je 18 stromov, 575 listnatých a
ihličnatých kríkov a 1668 trvaliek a tráv. Navrhnutý rastlinný materiál - stromy, kry, trávnik, záhony trvaliek a ich
spôsob výsadby je podrobne uvedený v technickej správe projektu. Súčasťou projektu je aj mobiliár - lavičky a
odpadkové koše, vodný prvok v podobe fontány a detské ihrisko.
Realizáciou
aktivít
projektu
dôjde
predovšetkým
k zlepšeniu environmentálnych
aspektov,
adaptácii urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a znižovaniu znečistenia ovzdušia a hluku prispievajúcich
k celkovému zlepšeniu životného prostredia v obci. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu dosiahneme
nasledujúce merateľné ukazovatele - vybudované prvky zelenej infraštruktúry v počte 1, vytvorené alebo
obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach - 2682 m2 a kapacitu na zadržanie dažďovej vody
v sídlach 3076,5 m3, ktoré napĺňajú ciel projektu.
Všetky prvky zelenej infraštruktúry sú navrhnuté tak, aby realizácia aktivít projektu posilnila ekologickú stabilitu
územia a zvýšila biodiverzitu čo bude priaznivo vplývať na celkovú klímu v obci Drienov.

