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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí                          o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05. 02. 2010 z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie projektu „Zelené oázy v mestách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, 


	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov                               na projekt, t. j. vo výške 594,50 EUR

































Dôvodová správa

        Mesto Žilina pripravilo do druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vytvoreného v spolupráci so Strediskom voľného času Lužánky Brno, ktorého cieľom je:
	dobudovanie Interaktívnej náučnej trasy v lesoparku Chrasť                                                                                                                 
	realizácia workshopu zameraného na výmenu skúseností medzi cezhraničnými partnermi v oblasti vytvárania športových aktivít pre verejnosť a propagácie zdravého životného štýlu                                                                                                                                                    
	vytvorenie športovo - spoločenského podujatia v Lesoparku Chrasť pre verejnosť v Žiline a vytvorenie jeho každoročnej tradície 


Výzva bola uverejnená 05. 02. 2010, uzávierka výzvy bola 24. 03. 2010. V termíne 24. 03. 2010 bola zároveň žiadosť o NFP podaná. Navrhnuté uznesenie bude podporným dokumentom,  jeho doloženie v rámci žiadosti nebolo povinné.

Po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, je mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu.

Predkladaný návrh na realizáciu projektu je v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a územným plánom mesta.

Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 594,50 EUR


VLASTNÝ MATERIÁL -
Projekt pripravený a odovzdaný do druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013

  
Do projektu s názvom „Zelené oázy v mestách“ sú zapojení dvaja partneri. Vedúcim partnerom projektu je Mesto Žilina, cezhraničným partnerom je Stredisko voľného času Lužánky Brno z Českej republiky. Na projekte bude Mesto Žilina spolupracovať aj s Občianskym združením Preles zo Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností a posilňovanie kontaktov medzi zúčastnenými partnermi v projekte s cieľom vytvorenia dlhodobej spolupráce v oblasti vytvárania športových aktivít a oddychových zón pre verejnosť a propagácie zdravého životného štýlu. 


Prvou aktivitou projektu bude dobudovanie Interaktívnej náučnej trasy v Lesoparku Chrasť v Žiline. Časť nákladov vo výške 3000,00 Eur bude použitých zo schválenej dotácie Programu Zelené oázy Nadácie Ekopolis. 
Interaktívna náučná trasa bude okruh v dĺžka cca. 1,5 km, ktorý sa nachádza priamo v lesoparku Chrasť v Žiline. Jedná sa kombináciu náučných textov na drevených informačných tabuliach a interaktívnych mechanických prvkov, ktoré príťažlivým spôsobom informujú o lesnom spoločenstve, jeho ekosystéme, stromoch ako o najcharakteristickejšom prvku lesa atď. Hlavným cieľom interaktívnej náučnej trasy je zoznámiť širokú verejnosť s lesným spoločenstvom, odkryť zaujímavé fakty a informácie dôležité na pochopenie jedinečnej úlohy lesa v prírode a živote človeka a nakoniec priniesť rodinám s deťmi možnosť príjemne stráveného času. 
Druhou aktivitou  projektu  bude trojdňový workshop zameraný na výmenu skúseností medzi cezhraničnými partnermi v oblasti vytvárania športových aktivít pre verejnosť a propagácie zdravého životného štýlu. Obsahom workshopu bude aj predstavenie metodiky zážitkového učenia a metodiky propagácie zameranej na zvýšenie počtu užívateľov pripravovaných aktivít a podujatí , ktorú budú lektorsky zabezpečovať českí partneri. Cezhraničný partner má bohaté skúsenosti v danej oblasti, workshop bude obohatený o praktické ukážky aktivít priamo v Centre Lužánky, účastníci zo Slovenska sa budú môcť zoznámiť priamo aj s riešením oddychovej zóny pre verejnosť, ktorá je vybudovaná v rámci Centra Lužánky.

Treťou aktivitou projektu bude realizácia spoločensko - športového podujatia pre verejnosť v Žiline a vytvorenie jeho každoročnej tradície. Podujatie sa bude realizovať na území interaktívnej náučnej trasy v Lesoparku Chrasť, kde budú využité interaktívne prvky trasy v konkrétnych aktivitách podujatia. Podujatie bude dvojdňové, prvý deň bude zacielené na žiakov základných škôl v Žiline, druhý deň bude orientovaný na širšiu verejnosť. Témou podujatia bude propagácia zdravého životného štýlu a zmysluplné trávenie voľného času, jeho cieľom bude upriamiť pozornosť obyvateľov na možnosti trávenia voľného času v oddychových zónach mesta Žilina.


Celkové oprávnené výdavky časti projektu, ktorá sa týka Mesta Žilina predstavujú    11 890,00 EUR. Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 594,50 EUR vlastných finančných prostriedkov. Náklady na aktivity cezhraničného partnera SVČ Lužánky Brno predstavujú výšku 1530,00 EUR, ktoré sú zahrnuté v celkovom rozpočte projektu.
 
V prípade, že bude projekt schválený, predpokladaným začiatkom realizácie projektu bude druhý polrok 2010, maximálne trvanie projektu bude 9 mesiacov.


Materiál je bez príloh.


