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POPIS PROJEKTU:
Cieľom predkladanej ŽoNFP je vytvorenie podmienok pre zlepšenie podmienok bývania rómskych
domácností na území obce Nižná Slaná. Realizáciou projektu sa v obci Nižná Slaná vybuduje zberný dvor,
vybudujú sa stojiská na umiestnenie zberných nádob a zaobstarajú sa hnuteľné veci na podporu triedeného
zberu. Účelom týchto investícií je predchádzanie vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a tiež
dôjde k zvýšeniu kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území.
Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť
počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj
zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu
komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych
komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym
asociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom
k zlepšením podmienkam na bývanie.
Dátum začatia realizácie projektu:
07/2018
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2018
Náklady na realizáciu projektu:
274 407,19 €
NFP (EU + ŠR):
260 686,83 €
___________________________________________________________________________
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným podmienkam bývania.
V obci žije 1222 obyvateľov a podiel obyvateľov rómskej komunity sa na tomto počte pohybuje na úrovni 32,5%
(397obyvateľov).

Výstupy projektu:
vybudovanie Zberného dvora a zaobstaranie veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor, vybudovanie šiestich
stojísk vybavených 1 100 l kontajnermi, nákup techniky v rozsahu: kolesový traktor s čelným nakladačom,
traktorový náves, nesený drvič biologicky rozložiteľného odpadu.

Odkazy na webové sídla:
www.esf.gov.sk
www.minv.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
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