Číslo
žiadosti

08-BB

11-BB

21-BB

26-BB

29-BB

34-BB

Predkladateľ

Názov projektu

AMFITEÁTER
Sušany OZ Náš život polyfunkčné
Seniorfond Sušany
riešenie
oddychovej zóny

OZ Lehvačen

Ponickje deti (OZ)

Obec Pohorelá

Materské centrum
Štvorlístok

OZ kRaj

Park v srdci obce

Veľkí malým

Mesto

Sušany

Revúcka
Lehota

Poniky

Vstupná brána do
Pohorelá
našej školy

Nájdi si svoj
štvorlístok šťastia

Slávnosť hliny

Revúca

Závada

Miesto
realizácie

Sušany

Revúcka Lehota

Poniky

Pohorelá

Revúca

Odžany

Kraj realizácie

Časový
harmonogram

Banskobystrick jún - september
ý
2008

Banskobystrick jún - september
ý
2008

Banskobystrick
jún - august 2008
ý

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Podporená
suma

70 000 Sk

50 000 Sk

60 500 Sk

60 000 Sk

30 000 Sk

90 000 Sk

Podporená
suma

Anotácia o projekte

2 323,57 €

V centre obce Sušany je verejné priestranstvo, ktoré sa po jeho
úprave pred niekoľkými rokmi stalo vyhľadávaným miestom oddychu
a spoločensko - kultúrnych aktivít. Ambíciou toho projektu je
vybudovanie prírodného amfiteátra v podobe drevokonštrukčného
objektu. Amfiteáter skonštruujú zruční miestni dobrovoľníci, ktorí už
niekoľko rokov dotvárajú toto priestranstvo rôznymi drevenými
objektmi.

1 659,70 €

V centre malebnej obce Revúcka Lehota sa nachádza park, ktorý je
už niekoľko rokov zanedbávaný. Dobrovoľníci z Občianskeho
združenia Lehvačen chcú prostredníctvom tohto projektu park
vyčistiť, obložiť betónové ohradenie prírodným kameňom, vysadiť
nové rastliny, kríky a stromy. Pri výsadbe nového porastu budú
dobrovoľníci spolupracovať so záhradnou architektkou. Centrálny
park sa tak zmení na zazelenané miesto, kde si budú môcť
obyvatelia obce oddýchnuť a posedieť pri spoločných stretnutiach.

2 008,23 €

Obec Poniky je známa snahou o udržanie svojich ľudových tradícií.
Aj projekt dobudovania detského ihriska sa bude niesť v ľudovom
štýle. Na ihrisku bude osadený zrubový domček, nové hojdačky,
drevené ovečky. Staršie drevené prvky deti pomaľujú ľudovými
motívmi. Po úprave bude vynovené ihrisko slávnostne otvorené.

1 991,64 €

Deti zo základnej školy v Pohorelej vytvoria návrh novej zastávky
autobusu pri ich škole. Architekt detské návrhy spracuje a konečný
architektonický návrh bude realizovaný. V priestoroch zastávky bude
umiestnená informačná tabuľa, ktorá bude cestujúcich informovať o
histórii obce a o jej aktuálnych kultúrnych podujatiach. V rámci
projektu bude upravené aj okolie zastávky tak, aby sa na
frekventovanej cestnej komunikácii zvýšila bezpečnosť detí.

995,82 €

Materské centrum Štvorlístok je jediným zariadením svojho druhu v
okrese Revúca. V celom meste neexistuje žiadne ihrisko vyhovujúce
potrebám a bezpečnosti malých detí, a tak väčšina z nich spolu s
mamičkami navštevuje herňu a ihrisko materského centra. Zámerom
predkladateľov projektu je zlepšiť materiálne vybavenie herne. S
novým pomôckami hračkami budú pre deti v centre organizovať
tvorivé dielne, pohybovo - rytmické cvičenia, čítanie ľudových
rozprávok, ekologické hry.

2 987,45 €

Cieľom tohto projektu je vytvoriť miesto pre spoločné stretávanie sa
ľudí so záujmom o prácu s hlinou. Týmto miestom sa stane Zelený
mlyn neďaleko obce Ožďany. V rámci projektu sa mlyn zariadi
pecami na vypaľovanie keramiky, hrnčiarskym kruhom a umeleckými
potrebami. Vznikne tak keramická dielňa vhodne vybavená na
usporiadavanie víkendových akcií alebo týždňových táborov. Zelený
mlyn taktiež privíta deti z okolitých škôl, pre ktoré dobrovoľníci
pripravia pestrý tvorivý program. Hlina v tomto regióne predstavuje
kultúrnu a remeselnú tradíciu okolitých obcí a tiež medzinárodného
keramického sympózia v neďalekom Lučenci.

36-BB

37-BB

50-BB

54-BB

59-BB

Obec Hronský
Beňadik

Združenie Slatinka

Obec Korytárky

Občianske
združenie
Oxymoron

Kráľova studnička

V každom meste
Central park - vo
Zvolene Lanice

Hronský
Beňadik

Zvolen

Cyklotrasy v okolí
Korytárky
Korytárky

Eufória inak - ako
Rimavská
dosiahnuť niečo
Sobota
výnimočné čestne

Rekonštrukcia
Gymnázium Andreja
židovského
Kmeťa
cintorína

Banská
Štiavnica

Hronský
Beňadik

Zvolen

Korytárky

Rimavská
Sobota

Banská
Štiavnica

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Banskobystrick
júl 2008
ý

Banskobystrick jún - október
ý
2008

61 000 Sk

84 100 Sk

67 900 Sk

89 000 Sk

90 000 Sk

2 024,83 €

Realizácia projektu dobrovoľníkov z obce Hronský Beňadik bude
riešiť funkčné a estetické využitie prírodného prameňa - "Kráľovej
studničky". Voda z prameňa v minulosti mala a stále má svoje
kvality. V súčasnosti je však okolie prameňa zdevastované.
Studnička bude vrátená do svojho pôvodného stavu vyčistením
prameňa a prístupu k potoku, upravením prístupového chodníka,
prekrytím studničky dreveným prístreškom, vysadením kríkov,
osadením lavičiek a odpadových košov.

2 791,61 €

Prírodná lokalita Lanice, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti centra
mesta, je posledným zvyškom pôvodného koryta Hrona na území
Zvolena. Dnes sú tu plytké jazierka, vzácne mokraďové
spoločenstvá rastlín a živočíchov a porasty drevín typické pre mäkký
lužný les. Cieľom projektu je úprava najcennejšej časti lokality
Lanice - jazierka pri penzióne Almada. Úpravy budú spočívať v
osadení smetných košov, lavičiek, informačných tabúľ a smeroviek,
odstránení zvyškov stavebného odpadu a vysadení drevín
pôvodného druhového zloženia. Súčasťou projektu je aj verejná
propagačná akcia "Deň pre Lanice", ktorá okrem pracovnej brigády
ponúkne aj bohatý kultúrny program.

2 253,87 €

Projekt vybudovania cyklotrasy v obci Korytárky je zameraný v
intenciách celosvetového hnutia Greenways (zelené cesty), čo sú
trasy, komunikácie alebo prírodné koridory, využívané v súlade s ich
spoločenskou alebo ekologickou funkciou. Môžu sa stať miestom
športu, turizmu, rekreácie alebo dopravy. Keďže cykloturistika zažíva
aj v tomto regióne veľký rozmach, bude spustenie novej cyklotrasy
vítané a plne vyťažené. Cyklotrasa bude vybavená tabuľami s
mapami a prístreškami. Cieľom projektu je tiež napojiť novú
cyklotrasu na sieť cyklotrás v okolí Poľany.

2 954,26 €

Zámerom projektu je zrealizovať dvojdňovú akciu v Rimavskej
Sobote pre všetky vekové kategórie, nabitú energiou, športovými a
kultúrnymi aktivitami pod holým nebom, s večerným interaktívnym
protidrogovým programom v priestoroch amfiteátra. Počas podujatia
bude prebiehať prezentácia športových klubov, záujmových krúžkov,
mládežníckych skupín pôsobiacich v meste, s cieľom zefektívniť
trávenie voľného času mladých ľudí. Súčasťou projektu bude aj
výroba bikovej trate s tromi drevenými prekážkami stredne ťažkej
obtiažnosti. Biková trať bude umiestnená so súhlasom mesta do
Mestskej záhrady a mladí ľudia si ju svojpomocne skonštruujú.

2 987,45 €

Predkladateľom projektu sú študenti Gymnázia Andreja Kmeťa, ktorí
už niekoľko rokov pracujú na projektoch s tematikou židovskej
komunity a holokaustu a v rámci nich sa im podarilo zdokumentovať
všetky židovské náhrobné kamene v okolí. Po konzultácii s
Pamiatkovým úradom by chceli pristúpiť k samotnej rekonštrukcii
židovského cintorína v Banskej Štiavnici. Cieľom tohto projektu preto
bude rekonštrukcia oplotenia, kosenie trávy, rekonštrukcia
náhrobných kameňov, osadenie informačných a smerových tabúľ,
zabezpečenie ochrany cintorína pred vandalmi a pod. Predkladatelia
sú presvedčení, že sa zrekonštruovaný cintorín stane nielen centrom
pozornosti miestnych obyvateľov a turistov, ale aj miestom
spomienok na svojich blízkych, susedov, priateľov či známych.

61-BB

62-BB

VYDRA - vidiecka
rozvojová aktivita

Pospolitosť pre
harmonický život

Oprášime poklady Čierny
starých Baločanov Balog

Permakultúrna
Pliešovce
komunitná záhrada

Čierny Balog

Pliešovce

Banskobystrick jún - október
ý
2008

Banskobystrick august - október
ý
2008

1 606,59 €

Realizáciou projektu chcú jeho predkladatelia sprostredkovať
súčasníkom historické momenty a atmosféru života starých rodičov
a prarodičov z Čierneho Baloga. V rámci aktivít projektu za pomoci
mladých dobrovoľníkov zozbierajú od starších spoluobčanov staré
fotografie, dokumenty, miestne legendy a informácie s historickou
hodnotou. Získané informácie budú spracované do elektronickej
podoby a následne prezentované dataprojektorom v školách,
kluboch dôchodcov, verejných podujatiach v obci. Počas letnej
turistickej sezóny bude prezentácia spustená v turistickej
informačnej kancelárii, ktorú navštívi väčšina návštevníkov obce.

57 100 Sk

1 895,37 €

"Pospolitosť pre harmonický život" tvorí skupina mladých ľudí, ktorí
sa presťahovali do sociálne a ekonomicky upadajúcej lazníckej
oblasti Záježová. Obec Pliešovce, pod ktorú Záježová patrí, im
poskytla priestory bývalého MNV. Priestory budú v budúcnosti
využívané ako komunitné centrum, zámerom tohto projektu je
úprava ich okolia. Záhrada bude upravená na základe princípov
permakultúry -inteligentného využitia prírodného prostredia (napr.
bylinková špirála, jedlý les, naaranžované miestne rastliny a
dreviny). Komunitná záhrada sa stane nielen miestom stretávania sa
a skrášlením centra obce, ale poslúži aj ako ukážka zaujímavých
nápadov záhradníctva citlivého k prírode. O záhradu sa budú
čiastočne starať aj deti z novozaloženej zaježovskej Základnej školy.

858 000 Sk

28 480,38 €

48 400 Sk

