Program obnovy dediny je integrovaným nástrojom obnovy a rozvoja slovenských
dedín, uplatňuje a rozvíja princípy regionálnej a štrukturálnej politiky, Miestnej
agendy 21, pracuje metódami endogénneho rozvoja, čím zvyšuje absorpčnú
schopnosť štrukturálnej pomoci vo vidieckom priestore a aktívne prispieva
k podpore integrovaného rozvoja vidieka.
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Z histórie programu
1991

Uznesenie vlády č. 395/1991

Z histórie programu
1999

Uznesenie vlády č. 486/1999

V Programe obnovy dediny vláda súhlasila s vytváraním podmienok na koncepčné a komplexné riešenie obnovy
a rozvoja dedín, s prihliadnutím na širšie regionálne a republikové súvislosti, medzinárodné vývojové trendy, s
osobitným zreteľom na tvorbu a ochranu dedinského a krajinského prostredia, ktorý bude jedným zo základných
rozvojových programov Vlády SR a naplnením cieľov rozvoja na miestnej úrovni. Rezortom životného prostredia
a pôdohospodárstva uložila vypracovať metodické usmernenie na postup orgánov štátnej správy
a samosprávy v programe, predovšetkým v oblasti projektov a procedúr.

1997

Uznesenie vlády č. 222/1997
Uložené ministrovi životného prostredia pripraviť organizačné podmienky pre realizáciu aktualizovaného
Programu obnovy dediny na Slovensku od začiatku roka 1998, zabezpečiť vstúpenie Slovenskej republiky do
Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny a v spolupráci s ministrom
pôdohospodárstva vypracovať pre obce aktualizované metodické usmernenie o Programe obnovy dediny na
Slovensku, pravidlách a podmienkach účasti obcí v ňom. Rovnako zaviazala ministrov oboch dotknutých
rezortov zabezpečiť financovanie Programu obnovy dediny.

1998

Uznesenie k správe o priebehu Programu obnovy dediny na Slovensku od roku 1998, kde sa definovala potreba
vykonať zmenu finančného zabezpečenia. Do vykonania zmeny organizačného a finančného zabezpečenia
programu vláda zaviazala dotknuté rezorty pokračovať v realizácii programu v jeho súčasnej organizačnej
štruktúre.

2006
2011

Rokovania o zmene financovania Programu obnovy dediny, nepodarilo sa nájsť optimálny model financovania.

2013

Celý program riadi, financuje a garantuje Ministerstvo žživotného
ivotné
ivotného prostredia Slovenskej republiky.

Spustenie dotačného programu POD
V prvom roku sa do POD prihlásilo so svojimi žiadosťami 796 obcí a mikroregiónov, ich celkové požiadavky
dosahovali sumu 321,024.837 Sk (cca. 10,7 miliónov Eur). Ministerstvo životného prostredia SR vyčlenilo na
POD 8,1 miliónov Sk (cca. 268 tisíc Eur), z ktorých podporilo 163 žiadostí o dotáciu. Priemerná dotácia bola
49 693 Sk (cca. 1650 Eur).

Financovanie programu
1998 - 2013

7,738.172 EUR
Priemer: 483.636 EUR
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Princíp partnerstva

Hybné
Hybné sily Programu obnovy dediny

Ministerstvo životného
životné
ivotného prostredia Slovenskej republiky
Environmentá
Environmentálny fond
Environmentálny
agentú
životné
Slovenská agentúra
agentúra životného
ivotného prostredia
Slovenská
Domáci partneri SAŽP pri realizácii aktivít Programu obnovy dediny:
Spolok pre obnovu dediny (SPOD)
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)
Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA)
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Národné osvetové centrum (NOC)
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)
Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA)
Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry
Združenie pre rozvoj vidieka (ZPRV)
TERRA GRATA, n.o.
Internetové rádio JankoHraško.sk
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

realizácie významne ovplyvňujúce zlepšovanie kvality životného prostredia

Zahraniční partneri:
Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny - Die Europäische Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und
Dorferneuerung (ARGE)
Európske vzdelávacie fórum pre rozvoj vidieka - Das Europäische Bildungsforum für ländliche Entwicklung (EBFLE)
Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky (MMR ČR), Česká republika
Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Česká republika
Škola vesnice, Modrá, Česká republika

Činnosť POD1: Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna infraštruktúra

Vo väzbe na príslušnosť Programu obnovy dediny k rezortu životného prostredia, cez ktorý je
zabezpečované aj jeho financovanie, sú dotácie orientované na environmentálne aspekty
obnovy dediny a krajiny a na zvýšenie absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní
štrukturálnej pomoci

•

Činnosť POD1:

•
•

Činnosť POD2:
Činnosť POD3:

•

Činnosť POD4:

Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna
infraštruktúra
Ochrana a tvorba krajiny
Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových
a vzdelávacích zón
Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej
propagácia

Z hľadiska charakteru požiadavky:
- projektová, realizačná dokumentácia
- realizácia požiadavky

Činnosť POD2: Ochrana a tvorba krajiny
• budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, tvorba a
sfunkčňovanie prvkov územných systémov
ekologickej stability (biokoridory, biocentrá,...) a
zvyšovanie ekologickej stability územia, eliminácia
bariérových prvkov, ekostabilizačné a protierózne
opatrenia v krajine,
• tvorba a starostlivosť o nelesnú drevinovú
vegetáciu - vysádzanie stromoradí, brehových
porastov, izolačnej zelene a pod.,
• ochrana charakteristického vzhľadu krajiny,
starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich
rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry obnova terás, línií vegetácie, atď.),
• starostlivosť o významné krajinné prvky a
pamätihodnosti,
• revitalizácia krajiny (obnova poškodených častí
krajiny, revitalizácia a úprava vodných tokov,...),
• aktivity v rámci protipovodňových opatrení (suché
poldre a pod.), opatrenia na zvyšovanie retenčnej
schopnosti krajiny a adaptácie na klimatické
zmeny (malé vodné plochy, mokrade, zelené
strechy, priepustné povrchy v zastavanom území
a pod.).

• činnosti pre podporu ochrany vodných zdrojov,
zabezpečenie dodávky pitnej vody, čistiarne
odpadových vôd, kanalizačné systémy,
• odpadové hospodárstvo, stavby, technologické
zariadenia, ako aj stroje používané na nakladanie
s odpadom, t. j. zber odpadov, preprava odpadov,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
vrátane starostlivosti o miesto zberu,
zhodnocovania a zneškodnenia odpadov,
• monitoring a sanácia nelegálnych skládok odpadu,
kompostovanie, podpora separovaného zberu,
zberné dvory,
• zariadenia zavádzajúce šetrné technológie a
moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie
emisií,
• zariadenia využívajúce zmenu palivovej základne
na environmentálne vhodnejšie palivo,
• zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie,
napr. biomasa, vodná a slnečná energia,
geotermálna energia a pod.

Činnosť POD3: Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón

• revitalizácia a tvorba verejných
priestranstiev, centier obcí a ulíc,
• tvorba a obnova sídelnej zelene,
parkov, alejí, oddychových zón,
športových a detských ihrísk,
• realizácia drobnej architektúry,
• budovanie a opravy chodníkov pre
peších, ako aj náučných chodníkov,
cyklotrás, edukačných a
prezentačných zariadení.

Činnosť POD4: Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

Trocha štatistiky....
Do dotačného programu POD bolo zaregistrovaných:

• realizácia programov
environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety,
• tvorba výstav, posterov, publikácií
a učebníc, odborných besied,
publicistických príspevkov,
• obnova a zriaďovanie náučných
expozícií a aktivity pre podporu
propagácie ľudového staviteľstva a
tradícií,
• realizácia výchovno-vzdelávacích
podujatí pre deti, mládež a širokú
verejnosť.

Rok 2013

V žiadostiach bolo uvedených celkom:
13.264 požiadaviek v celkovej výške 68,52 milióna EUR
Do POD zapojených: 84,9 % všetkých dedín Slovenska
80,9 % všetkých obcí Slovenska
V POD celkom pridelených dotá
dotácií
cií:
2.438 pre obce
270 pre mikroregióny

V POD podporených: 23,29 % vš
všetkých žiadostí
iadostí

Sekretariá
Sekretariát, poradenstvo, vzdelá
vzdelávanie, informovanie a osveta

- filozofia Programu obnovy dediny je napĺňaná prostredníctvom 2 dotačných
programov:
- Program obnovy dediny 2014
- Program obnovy dediny 2014 – Zelená
Zelená dedina

Termín podávania žiadostí

11.627 žiadostí od 2.335 obcí a 249 mikroregiónov

Názov programu

Predmet podpory

Program obnovy dediny 2014

• Ochrana zložiek životného
prostredia –
environmentálna
infraštruktúra
• Ochrana a tvorba krajiny
• Obnova a tvorba verejných
priestranstiev, oddychových
a vzdelávacích zón
• Zvyšovanie povedomia
o hodnote vidieckej krajiny
a jej propagácia

Max. výška pridelenej dotácie

Oprávnený žiadateľ

do 31.10.2013

• do 5.000 EUR pre obce
• do 8.000 EUR pre
mikroregionálne združenia obcí

• obce, ktoré nemajú štatút
mesta
• mikroregionálne združenia
obcí

Program obnovy dediny 2014
– Zelená dedina

• Odstránenie nelegálnych
skládok odpadu
• Tvorba krajiny, výsadba
zelene

1.11.2013 - 13.12.2013

• do 5.000 EUR pre obce

• obce, ktoré nemajú štatút
mesta

Škola obnovy dediny

Slovenská agentúra životného prostredia počas celej histórie programu:

• vedie sekretariát pre POD, administruje program a poskytuje poradenstvo,
• koordinuje národnú a medzinárodnú spoluprácu,
• vykonáva kontrolu a monitoring dotácií a realizácií,
• realizuje odborné školenia, semináre, konferencie, výstavy,
• realizuje Inšpiračnú školu vidieka,
• realizuje Školu obnovy dediny,
• realizuje semináre pre prijímateľov dotácií,
• koordinuje študijné cesty pre zástupcov samospráv,
• vydáva množstvo publikácií, plagátov, inšpirácií,
• informuje prostredníctvom osobitého webového sídla.

Súťaž Dedina roka

Škola obnovy dediny predstavuje realizáciu systému vzdelávania pre Program obnovy dediny
v rôznych oblastiach:
• obnova sídelného prostredia,
• revitalizácia krajiny,
• ekologicky vhodné riešenia vidieckej infraštruktúry,
• participácia verejnosti,
• plánovanie a programovanie.
Uplatňuje sa tu forma inšpiratívna (realizácia projektu Inšpiračnej školy vidieka v spolupráci
so Spolkom pre obnovu dediny) a informačná (odborné prednášky, semináre a študijné
materiály), pričom cieľovou skupinou sú nielen vidiecke samosprávy a mikroregionálne
združenia obcí, ale aj aktívni občania.

Celková štatistika za roky 2000 - 2012:
24 aktivít
743 účastníkov ŠOD

Neoddeliteľnou časťou samotnej filozofie programu je aj prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti
starostlivosti o vidiek, prezentácia konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských dedín
prinášať inovatívne spôsoby riešenia v procese starostlivosti o svoje prostredie.
Už v roku 1990 Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny zorganizovalo
prvý ročník súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Národnou formou tejto súťaže je Súťaž Dedina roka,
ktorú Slovenská republika organizuje úspešne už od roku 2001.

Cieľ
Cieľom ná
národnej sú
súťaže je preveriť
preveriť úspeš
spešnosť
nosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku,
povzbudiť
povzbudiť obyvateľ
obyvateľov k aktí
aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť
zdôrazniť tradí
tradície a rozmanitosť
rozmanitosť
kultú
kultúry a krajiny vidieckych regió
regiónov, priblí
priblížiť snahy obnovy slovenských
dedí
dedín euró
európskej úrovni a upevniť
upevniť postavenie vidieka v politike a spoloč
spoločnosti.

Program obnovy dediny

je trvalou súčasťou systému rozvoja vidieka a zlepšovania kvality života na vidieku,
dnes nemôžeme hovoriť o jeho existencii alebo neexistencii. Dôležité je pripraviť a zabezpečiť
udržateľný a optimálny spôsob jeho fungovania.
Prospešnosť a efektívnosť programu je dlhodobo preverená na Slovensku aj v zahraničí.
Program obnovy dediny je rozšíreným, obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja
vidieka aj v štátoch vyspelej Európy (hlavne v Rakúsku, Bavorsku, Írsku, Holandsku),
ale aj v Maďarsku, Poľsku či Česku.
Na európskej úrovni je indikátorom stavu trvalo udržateľného rozvoja tej-ktorej krajiny.
Vzhľadom na naše členstvo v Európskej únii, ako aj na doterajšie aktivity Slovenska v medzinárodných štruktúrach,
možno skonštatovať, že výsledky dosiahnuté na Slovensku sú porovnateľné s výsledkami vo vyspelých krajinách.
Projekty, realizované v rámci Programu obnovy dediny, dokázali,
že aj keď pridelené dotácie boli nízke, hodnota výsledného diela bola vždy niekoľkonásobne vyššia.
Je nutné si uvedomiť, že Program obnovy dediny je jediný národný dotačný program,
ktorý efektívne a systémovo už 15 rokov podporuje rozvoj slovenského vidieka
s cieľom zlepšenia kvality životného prostredia na vidieku
a zvyšovania jeho konkurencieschopnosti v európskom priestore.

Martin Lakanda,
Lakanda, Slovenská
Slovenská agentú
agentúra životné
ivotného prostredia
martin.lakanda@sazp.sk
www.obnovadediny.sk

