Vodná rada Poondavie
1. Očakávania od Vodnej rady
- koordinované hospodárenie s vodou
- spolupráca zainteresovaných
- výstavba malých vodných nádrží
- zatraktívnenie okolia
2. Vízia
- multifunkčné komplexné riešenia – turistika, lov, chov rýb, zavlažovanie
- protipovodňová ochrana
- rôznorodosť krajiny
- viac priestoru pre voľne žijúcu zver
- realizácia projektu do desiatich rokov
3. SWOT analýza
Silné stránky
- dostatok zrážok
- zdroje vody – studničky, potoky,
rieka Ondava – budovanie
vodozádržných opatrení – vhodnosť
terénu
- dostatok zelene

-

Príležitosť
- treba využiť chuť a nadšenie ľudí do
práce, ktorí chcú žiť v zelenej krajine

-

Slabé stránky
neochota spolupracovať
nedostatok finančných
zdrojov
málo pozemkov vo
vlastníctve obce (Rakovec)
v extraviláne
stekanie vody do kanálov –
málo vodozádržných
prvkov
nelegálne skládky
Ohrozenie
zlé nastavené hospodárenie
s vodou
nedostatok financií
obec nevlastní pozemky
v intraviláne (Rakovec)
zlá spolupráca
zainteresovaných

4. Cieľové skupiny
- celá komunita – farmári, lesníci, podnikatelia, vlastníci pozemkov, občania,
starostovia, rybári ....
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5. Konkrétne aktivity, ktoré je potrebné spraviť, aby sa:
- zmena legislatívy a financovania
- poskytnúť obciam pozemky vo vlastníctve a správe štátu (SPF) na
výstavbu vodozádržných opatrení
- dotačná politika štátu pre poľnohospodárov musí byť viazaná na
zakladanie remiskov, menšie kultúrne diely, medziplodiny
- zatraktívnenie toku Ondavy – cyklotrasy (cestovný ruch) – upevnenie
vzťahu človeka s prírodou a vodou
6. Časový horizont týchto aktivít ?
3 – 10 rokov
- finančne nenáročné opatrenia realizovať priebežne
- podpora cestovného ruchu do 5tich rokov
7. Odhadované náklady na konkrétne aktivity, ktoré ste navrhli.
- nejasná predstava (nevedia odhadnúť)
- 2 000 000 € odhad
8. Kto bude aktivity realizovať a kto koordinovať ?
- realizácia :
- cez výberové konania,
- cez vysúťaženého dodávateľa,
- obec,
- vlastníci pôdy,
- podnikatelia,
- dodávatelia
- koordinácia:
- starostovia,
- odborníci na vodu,
- agropodnikatelia,
- obecné zastupiteľstvo,
- vodná rada
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9. Odkiaľ získať zdroje?
- dane,
- štát,
- vlastné zdroje,
- dotácie podnikateľských subjektov,
- eurofondy
10. V tomto bode môžete napísať svoj vlastný názor, podnety a myšlienky,
ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s vodozádržnými opatreniami
alebo činnosťou vodnej rady.
- ak EÚ a štát vyčlenia primerané zdroje, obce budú pripravené opatrenia
realizovať.
- vodná rada by mala určiť prioritné aktivity, ktoré by boli čo najskorším
priblížením sa k požadovaným cieľom (výstupom), následne riešiť financovanie
týchto aktivít a potom samotnú realizáciu

