Horný Liptov
Naša vízia: Horný Liptov 2022 je príjemné a bezpečné miesto pre život, kde ľudia spolunažívajú v dobrom.
Navzájom si pomáhajú, zapájajú sa do diania v regióne, starajú sa o krajinu. Občania sú hrdí na svoj región,
poznajú jeho históriu, tradície a hodnoty. Obce sú upravené a čisté. Je tu dostatok práce, ako aj príležitostí pre
šport, oddych a rozvoj tvorivých síl. Návštevníci sa sem radi vracajú.
Strategickým cieľom Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova je zvýšiť do roku 2022 spokojnosť
obyvateľov Horného Liptova s kvalitou ich života.

Špecifický cieľ 4

Podporiť ochranu životného prostredia a udržateľné
využívanie zdrojov

Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.2

Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov a likvidácie čiernych skládok
Znížiť riziko negatívnych dôsledkov prírodných katastrof
a katastrofických udalostí
Zavedenie postupov pre zvýšenie ochrany krajiny a krajinotvorby

Opatrenie 4.3
Kľúčové potreby
regiónu v oblasti
životného prostredia
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Aktivity pre opatrenia 4.1 – 4.3
4.1
Budovanie systému separovania odpadu a spoločných kompostovísk

Súťaž škôl v triedení odpadu
4.2
Posilnenie vodozádržnej funkcie tokov, výstavba protizáplavových zariadení
a protipožiarnych nádrží

Protipožiarne opatrenia

4.3
Starostlivosť o vodné toky

Výchova k udržateľnému využívaniu miestnych zdrojov a starostlivosti o krajinu

Lesná pedagogika (SLŠ)

Zvyšovanie právneho vedomia obyvateľov regiónu v oblasti životného
prostredia
Zlepšovanie kvality životného prostredia v obciach

Investor/partner






MAS Horný Liptov
Školy regiónu
Obce regiónu
SLŠ
Vlastníci
a obhospodarovatelia
lesov a lesnej pôdy
 Vlastníci a správcovia
vodných tokov
 Vlastníci
a obhospodorovatelia
poľnohospodárskej pôdy


Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia

x tisíc eur
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Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
 Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na organizovanie osvetových
(na úrovni
a vzdelávacích aktivít
aktivít)
 Celková výška verejných výdavkov

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)

Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

vynaložených na starostlivosť o vodné toky
 Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na zlepšenie životného
prostredia v obciach
 Počet obcí s funkčným systémom
separovania odpadu a kompostovísk
 Počet zlikvidovaných čiernych skládok
v regióne
 Počet zrealizovaných projektov zameraných
na zlepšenie kvality životného prostredia
 Počet aktivít zameraných na starostlivosť
o vodné toky
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka


tis. eur

Zdroj overenia

Počiatočné
hodnoty



obce

 %

 vlastné zisťovanie
 expertné skupiny
obcí

 prieskum 2016
 expertíza 2016
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