Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2019
Názov projektu
Stromoradie na Račianskej ulici v 2019
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Výsadbu stromoradia sme začali v r. 2013, doposiaľ bolo odvtedy vysadených 66 stromov,
chceme pokračovať v smere po Račianske Mýto na území BA Nové Mesto

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Pri každej výsadbe sme mohli za jednu sobotu doobeda (pracovné voľno vtedy) vysadiť
maximálne 13 – 15 stromov s pomocou dobrovoľníkov – brigádnikov - a podniku
verejnoprospešných služieb pri /rade BA Nové Mesto, ešte stále však ostáva vyše 40
nezasadených miest od Cintulovej po Račianske Mýto
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Ako brigádnici-dobrovoľníci z Občianskeho združenia Biely Kríž zabezpečujeme výkop jám,
po osadení sadencov do jám pomocou mechanickej ruky podniku ( - VPS), zahrnutie novou
hlinou, nabitie kolov, uviazanie stromkov, táto časť prác je neplatená, preto o takto ušetrené
peniaze môžeme o to viac stromov zasadiť

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Občianske združenie Biely Kríž, jeho členovia, zodp. Križanová Ľubica

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob
realizácie)
Výsadbu uskutočníme v októbri/novembri 2019 v spolupráci s EKO podnikom - VPS
Bratislava Nové Mesto

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Stromoradie bude doplnené o nové stromy po vyschnutých/vyrezaných/vyhnitých stromoch
v štvorcoch na chodníkoch od Cintulovej po Račianske Mýto.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí sa pohybujú pešo alebo v dopravných prostriedkoch po
tejto ulici.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Chceme pokračovať až kým nebude stromoradie plné. Tiež budeme pravidelne vyzývať
správcu stromoradia na Magistráte, aby stromy v kritických prvých troch rokoch po výsadbe
stromy zavlažovali, aby žiaden strom, najmä v letných horúčavách, nevyschol.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka

Suma

Stromy
Výsadba a materiál

3000 eur
2000 eur

SPOLU

5000 eur

