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POPIS PROJEKTU:
Predmetom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity v obci
Kunova Teplica a to prostredníctvom odstránenia nelegálnych skládok zo štyroch lokalít na území obce s
množstvom nezákonne uloženého odpadu 740 ton. Projekt je zameraný na odstránenie miest s nelegálne
umiestneným odpadom a to realizáciou sanačných prác, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov
existujúcich nelegálnych skládok v katastrálnom území obce. Vzhľadom na existenciu umiestnenia odpadov
na nelegálnych skládkach je potrebné z dôvodu environmentálnej ochrany a zlepšenia kvality života a zdravia
na danom území pristúpiť k nápravným opatreniam a to k odstráneniu a následnému zneškodneniu
nezákonne umiestneného odpadu. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým,
hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych
domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.
Dátum začatia realizácie projektu:
08/2018
Dátum ukončenia realizácie projektu: 03/2019
Náklady na realizáciu projektu:
60 867,68 €
NFP (EU + ŠR):
57 824,30 €
_________________________________________________________________________________________
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným podmienkam bývania.
V obci žije podľa atlasu rómskych komunít 703 obyvateľov s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Z Atlasu rómskych komunít vyplýva, že 49,8%obyvateľov obce patrí k marginalizovanej rómskej komunite, čo
predstavuje 350 obyvateľov.

Výstupy projektu:
- Sanácia nezákonne uloženého odpadu v obci Kunova Teplica
- Opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti projektu – predchádzanie vzniku nelegálnych skládok
- Zlepšenie podmienok bývania pre obyvateľov MRK i obyvateľov obce ako takej

Odkazy na webové sídla:
www.esf.gov.sk
www.minv.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
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