Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu
Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Vinohrady blízko sídlisk už v Bratislave takmer zanikli. Posledným miestom mimo Rače je pás
vinohradov okolo Pionierskej. Skupina dobrovoľníkov tu 5. rok kultivuje zanedbanú časť a
vytvára pre širšiu verejnosť miesto, kde je možné priučiť sa starostlivosť o vinič, získať box
pre drobné záhradkovanie alebo len uniknúť z mesta do pokojného priestoru vinice. Kvôli
veľkému záujmu dobrovoľníkov by sme chceli rozšíriť priestor, o ktorý sa staráme a zároveň
zabezpečiť pre vinicu stabilnejší zdroj vody.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Komunitná záhrada a vinica Pionierska sa snaží uchovať posledný kúsok vinohradu v mestskej časti
Bratislava Nové mesto, ktorý je blízko k obyvateľom sídliska. Viac ako 60 dobrovoľníkov celoročne
čistí územie od náletových drevín, kosí ho, stará sa o vinič a mobilné boxy, ktoré tvoria komunitnú
záhradu. Každý rok robíme pre obyvateľov blízkeho okolia výzvu o rozšírenie radov dobrovoľníkov.
Záujem ľudí o náš projekt v tomto roku výrazne prekonal jeho kapacitu (nahlásilo sa nám takmer 100
nových dobrovoľníkov, z ktorých sme boli schopní uspokojiť len polovicu). Okrem zvýšenia počtu
voľných záhradkárskych boxov a koreňov viniča, o ktoré sa je možné starať by mal projekt vyriešiť aj
problém s vodou

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Pre vodu boli pracovne identifikované zatiaľ dve alternatívy:
- vybudovaním studne
- vybudovanie systému na zachytávaním zrážkovej vody.
Momentálne sú dobrovoľníci odkázaní na dovoz vody z Ekopodniku. Ročne je potrebné doviesť cca 15
cisterien pričom jednotková cena za dovoz jednej cisterny z Ekopodniku je 70 eur. Získané prostriedky
z projektu by mali pokryť aj náklady spojené s
a/ rekonštrukciou (oprava plotu, oporných stĺpov a drôtov pre ťahanie viniča ako aj nasadenie nových
sadeníc na zanedbaných miestach, kde vinič vyhynul, ekologické hnojivo, ekologické biopostreky)
b/ čistením priestoru od náletových drevín
c/ rozšírením priestoru (materiál na mobiliár (záhradkárske boxy), náradie, zemina).

Predkladateľ a realizátori projektu
Vnútroblok je občianska iniciatíva združujúca nápady, projekty a hlavne ľudí, ktorí sa zaujímajú
o verejný priestor v kontexte občianskej spoločnosti. Veríme, že dobrý verejný priestor potrebuje
dobrých ľudí. Že dobrý priestor je udržateľný, sociálne inkluzívny, dynamický a inovatívny a jeho
tvorcovia sú emancipovanými občanmi, ktorí si uvedomujú rovnako demokratické slobody, ako aj k
nim patriacu zodpovednosť. Veríme, že zlepšenie kvality verejného priestoru prinesie zlepšenie kvality
občianskej spoločnosti a naopak.
Vnútroblok vymýšľa a realizuje mestské projekty zamerané na verejné priestory a komunity. Popritom
skúma mesto a hľadá súvislosti, problémy a riešenia, ktoré by pomohli pretvárať mesto na miesto pre
ľudí. Na čele pôsobí Sandra Štasselová, ktorá pomohla založiť v Bratislave už niekoľko komunitných
záhrad. Projektovým koordinátorom je Ján Pallo, ktorý je organizačným človekom na vinici.
Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
a/ rekonštrukciou (oprava plotu, oporných stĺpov a drôtov pre ťahanie viniča ako aj nasadenie nových
sadeníc na zanedbaných miestach, kde vinič vyhynul, ekologické hnojivo, ekologické biopostreky)
b/ čistením priestoru od náletových drevín
c/ rozšírením priestoru (materiál na mobiliár (záhradkárske boxy), náradie, zemina).
d/ vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii problému s vodou
e/ výkop studne alebo osadenie zbernej nádoby na vodu
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy
očakávate)
Zachovanie vinice ako aj upraveného zelého priestoru. Zamedzenie šíreniu invazívnych drevín
v priestore vinohradov. Zvyšovanie angažovanosti občanov a ich záujmu o mesto a región.
Transfer know-how od skúsených vinohradníkov, ktorí prichádzajú do priestoru vinice a učia
dobrovoľníkov, ako pracovať s viničom. Rozvíjanie vinohradníckej tradície, ktorá k regiónu patrí už
stáročia. Uchovanie oddychového areálu a priestoru pre psíčkarov. Uchovanie bezpečného priestoru,
do ktorého sa nenasťahujú bezdomovci (čo je problém okolitých zanedbaných pozemkov).
Vytváranie priestoru pre udržiavanie vody v krajine.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom
bude môcť výsledky projektu využívať)
Priamo bude z poskytnutej dotácie profitovať cca 60 ľudí, nepriamo obyvatelia husto zastavanej
oblasti v okolí vinice a účastníci komunitných podujatí (Deň detí, Vinobranie, Naše mesto, Deň
parkov a záhrad). Spolu môže z územia vinice ročne profitovať až cca 3.000 ľudí.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Vybudovanie zdroja vody pomôže k dlhodobému udržaniu mobilnej záhrady. Výsadzba nového viniča
a odstránenie náletových drevín zabezpečí kultiváciu priestoru a vytvorí silný základ pre jeho ďalší
rozvoj. Zároveň zabezpečí nový priestor pre ľudí, ktorí by sa chceli stať členmi komunitnej záhrady
a vinice.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Projektová analýza pre vodu. Posúdenie alternatív vybudovania zbernej nádoby na
zrážkovú vodu, studne alebo kombinácie oboch altrernatív. Výsledkom analýzy by
malo byť, ktoré riešenie je pre priestor realizovateľné aj s harmonogramom
projektových fáz, povolení a nákladových položiek spojených s real.izáciou.
Posudok hydrogeológa
Príspevok na výkop studne. Cena kalkulovaná pre hĺbku 12 m a vnútorný priemer 1
meter (240 eur/meter), studňa bez čerpadla s ručným naberaním. Na takúto stavbu
nie je potrebné stavebné povolenie.
Materiál na revitalizáciu vinice. Oporné paličky pre vinič 400 ks (156 eur);
Napínacie spojky (150 eur); Drôt (144 eur); 200 KS sadeníc viniča (800 eur)
Výroba mobilných boxov pre záhradkárov (výroba 30 boxov, výrobná cena pre
jeden box 30 eur (paleta, dosky, geotextília, spojovací materiál, spojovacie náradie,
hlina)
Čistenie od náletových drevín. Spílenie náletových drevín; odvoz bioodpadu,
preoranie koreňových sústav náletových drevín
Spolu

Suma
1000 eur

350 eur

1250 eur
900 eur

1500 eur
5000 eur

