Projekt: Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste
Želiezovce
Projekt Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste
Želiezovce podalo mesto v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý
je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a na zelenú infraštruktúru. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou a podporený z Kohézneho fondu. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku
(NFP) je 320 287,69,- eur.
Hlavným cieľom projektu je vyriešiť problém zanikajúcej a neudržiavanej zelene a vegetácie,
snaha o zachovanie a podporu biodiverzity v meste Želiezovce, realizácia výsadby líniových
biokoridorov a biocentier.
Projekt sa aplikuje na 5 miestach:
o lokalita „Samota“,
o lokalita cintorína Svodov,
o Gaštanová aleja s priľahlým ihriskom,
o hrádza popri rieke Hron
o a lokalita Schubertova ulica.
Celková výmera uvedených plôch predstavuje plochu 130 104 m2 pôdy, na ktorej sa
zrealizuje revitalizácia vegetácie, aby tak krajinná oblasť získala prírodný charakter.
Realizácia projektu bude trvať 75 dní a má 2 fázy. Fáza asanácia poškodených drevín
a stromov a fáza výsadby podľa návrhu projektu.
Projekt je zameraný na podporu a vytváranie biokoridorov a biocentier v meste, a to
nadväzujúc na viaceré už realizované projekty tak, aby sa zmysluplne vytvorila sieť
biokoridorov spájajúcich navzájom biocentrá a vytvorili sa tak podmienky pre stabilnejší
ekosystém. Izolované biocentrá sú predurčené na postupné zanikanie a degradáciu a ich
spájaním prostredníctvom nových biokoridorov sa zabezpečí ich dlhodobé priaznivé
pôsobenie a stabilita krajiny.
Mesto Želiezovce si uvedomuje potrebu riešenia uvedených problémov spojených
s degradáciou vegetácie a nedostatkom zelene v meste a jeho okolí, avšak z dôvodu
obmedzeného rozpočtu musí samospráva dôkladne zvažovať, ktoré zámery a v akom objeme
finančných prostriedkov podporí. Preto po dôkladnom zvážení mesto vybralo najakútnejšie
lokality.
Mesto týmto projektom zabezpečí vznik novej zelenej infraštruktúry s cieľom obnoviť
prírodný charakter krajiny, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Zhotoviteľom projektu, na základe verejného obstarávania, je firma green project s.r.o.,
ktorá dňa 16. 09. 2022 prevzala pracoviská a tým zahájila práce v rámci projektu.

