Zoznam projektov odporúčaných na podporu v ročníku 2018
Číslo

Názov projektu

Človek v ohrození n.o. (východ)

BA

občianske združenie Pre Prírodu

TN

Opis
Práca s deťmi a mládežou pri pestovaní vlastných
3 000,00 € produktov v sociálne vylúčených komunitách
Obnova zelene v území poškodenom výstavou
3 900,00 € nového železničného mosta na brehu Váhu

Obec Rakytník

RS

Vytvorenie rakytníkovej záhrady na posilnenie
2 100,00 € lokálnej ekonomiky

Brezno pre občanov, n.o.

BR

Vrbovčan - občianske združenie
Občianske združenie Gaštanový
koník

MI
SV

Obnova a ošetrenie starého ovocného sadu
2 500,00 € s rekreačným potenciálom v okrajovej časti mesta
Vytvorenie komunitnej záhrady s vlastným zdrojom
1 700,00 € vody
Vytvorenie a znovuzavedenie pestovateľského
4 000,00 € predmetu do vyučovania základných škôl

Základná škola Ladce

IL

1 200,00 € Založenie školskej záhrady a ovocného sadu

Základná škola Seňa

KS

1 000,00 € Ošetrenie a rozšírenie existujúceho školského sadu

Stredná odborná škola lesnícka
Banská Štiavnica

BS

Obnova a rozšírenie ovocného sadu ako
2 600,00 € významného zeleného prvku v centre mesta

Výsadba sadu ako nástroj
65 boja proti úniku vody z pôdy

OZ Medze

NM

Výsadba ovocného sadu s cieľom nielen produkcie,
2 200,00 € ale aj stabilizácie lokálnej mikroklímy

77 Školská záhrada

Špeciálna základná škola
a Špeciálna materská škola

ZA

1 100,00 €

83 Záhradný amfiteáter

PERIFÉRNE CENTRÁ

BB

3 000,00 €

87 Ekologicky krok za krokom
Dažďová záhrada v areáli
20 základnej školy

Gymnázium Púchov

PU

2 500,00 €

Základná škola Nižná Voľa

BJ

2 500,00 €

31 Zelená Budatínska

Základná škola Budatínska 61,
851 06 Bratislava

BA

41 Dažďová záhrada

ZŠ,Hlavná 175, Malčice

MI

Výstavba a výsadba vertikálnej zelene na školskom
500,00 € dvore
Zber, uloženie a využitie dažďovej vody zo striech
1 500,00 € školských objektov pre potreby školskej záhrady

Občianske združenie Svetlo
pre Olichov

ZM

Vybudovanie záhradnej zóny pre potreby
imobilných klientov domova sociálnych služieb,
2 400,00 € mobilné záhradky

Obec Veľké Dvorníky

DS

2 000,00 € Výsadba zelene v centre obce

Kukkonia

DS

Priatelia Znieva, OZ

MT

Obec Povoda

DS

Mesto Veľký Meder

DS

64 Čo to tam rastie
VŔBOVÉ ARBORÉTUM s
75 náučným chodníkom
Vytvorenie komunitnej
7 záhrady v obci Rakytník
ARBORÉTUM BANISKO – projekt
obnovy
historického ovocného arboréta
17 Banisko
Návrat vody do komunitnej
30 záhrady
2 Školské záhrady pod Vihorlatom
9 Školská záhrada
Sad výučby, oddychu a
33 inšpirácie

58

Revitalizácia ovocného sadu
v botanickej záhrade

43 Tvoríme okolie spoločne
Revitalizácia centra obce Veľké
50 Dvorníky

67
89
22
23

Podpora rozvoja cyklistickej
infraštruktúry v regióne Žitného
ostrova
Obnova obecných studní návrat živej vody
Oddychová zóna v centre obce
Povoda
Zelená oáza okolo Komunitného
centra

Žiadateľ

Okres

Suma

Založenie bylinkovej a zeleninovej školskej záhradky
pre potreby detí s mentálnym aj telesným
postihnutím
Vybudovanie kultúrno – oddychového zeleného
centra v obci
Ekologizácia školského dvora, výsadba rôznych tipov
zelene, zachytávanie dažďovej vody, produkčná
zeleninová záhrada
V rámci existujúcej záhrady chcú zaviesť efektívny
manažment dažďovej vody a osadiť malý mobiliár

Vytvorenie nového cykloturistického značenia,
2 500,00 € cyklotrasy v regióne
Obnova a sprevádzkovanie existujúcich starých
2 000,00 € obecných studní
1 900,00 € Úprava centra obce, osadenie mobiliáru
Výsadba zelene v okolí komunitného centra v strede
2 000,00 € obce
Výsadba zelene v areáli školskej záhrady pre deti
s mentálnym a kombinovaným postihnutím

Školský dvor - miesto na
52 oddych, zábavu a učenie sa.

Spojená škola internátna,
Kremnica

ZH

14 Znovuzrodenie obecného parku

Obec Michal na Ostrove

DS

111 Zelená oáza za vodou

OZ Tatry

LM

Ošetrenie existujúceho parku v centre obce
1 000,00 € s výsadbou nových drevín
Výsadba nových drevín v areáli panelového sídliska
2 800,00 € na brehu Smrečianky

112 Obnova ekotriedy

ZŠ s MŠ Oravská Lesná

NO

2 500,00 € Obnova existujúcej zelenej učebne v školskom areáli

1 600,00 €

8 Historická promenáda

Mesto Levice

LV

Základná škola Ul. Mieru, Bytča

BY

Rada študentov mesta BB

BB

80 Dažďové záhrady v Necpaloch

OZ Občania obci – obec
občanom

MT

49 Vybudovanie api-domčeka

SOŠ ekonomická SNV

SNV

39 Záhrada plná objavov
Rekultivácia odstaveného
15 ramena Hrona – Pod Rybou

Výsadbe zelene na pešej zóne v historickom centre
1 600,00 € mesta
Obnova školských políčok, zachytávanie
3 000,00 € a používanie dažďovej vody, vyvýšené záhony
Vyčistenie a obnova chodníkov v jednej z najstarších
3 000,00 € a najvyužívanejších rekreačných lokalít mesta
Zachytávanie dažďovej vody, vybudovanie
záchytných jazierok, výsadba ovocných aj okrasných
2 500,00 € drevín v areáli školy
Rozšírenie školskej včelnice o priestory na včelárske
2 500,00 € vzdelávanie a apiterapiu

