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Schéma na nákup
zariadení na manažment
dažďových vôd
Bratislava, Slovensko
V SKRAT KE
Prostredníctvom dotačnej schémy na nákup zariadení na manažment
dažďových vôd vedie mesto Bratislava domácnosti k tomu, aby
prispievali k ochrane mesta pred dažďovými povodňami a majetok
pred poškodením.

Kontext
Dlhodobé stabilné monitorovanie teploty vzduchu a ďalších klimatických
premenných v Bratislave ukázalo zvýšenú variabilitu vlhkosti vzduchu.
Po opakujúcich sa povodniach rieky Dunaj v dvadsiatom storočí mesto
vybudovalo rozsiahlu a mobilnú infraštruktúru a aktuálne je chránené proti
1000- a 100-ročným povodniam, pričom počet uvedených rokov tu odkazuje
na predpokladanú frekvenciu takýchto povodní. Prudké dažde však majú stále
vplyv na mesto a vyžadujú adaptačné opatrenia.

Nádrž na záchyt dažďovej vody pred
umiestnením do zeme

Dotačná schéma
Jedným z okamžitých riešení pri zaistení vyššej odolnosti mesta proti
intenzívnym zrážkam je realizovať opatrenia na väčšie zadržiavanie vody. To
je možné dosiahnuť prostredníctvom zelenej infraštruktúry, ktorá robí pôdu
priepustnejšou, alebo sivej infraštruktúry, ktoré zachytáva alebo odvádza
prebytkovú vodu. Kým mestá môžu takéto opatrenia vykonávať na verejných
priestranstvách, často majú obmedzené možnosti, pokiaľ ide o súkromné
pozemky.
Na riešenie tejto prekážky vytvorilo mesto Bratislava v roku 2016 dotačnú
schému na zariadenia udržateľného manažmentu vody: budovanie zásobníkov
vody, dažďových záhrad, malých zelených striech, úpravu chodníkov, použite
priepustných materiálov, atď. Oprávnenými subjektmi sú len súkromné
organizácie a domácnosti.
Dotácie sú financované z rozpočtu mesta Bratislava. Výška celkových
pridelených prostriedkov bola 50.000 EUR v roku 2016 a 40.000 EUR v roku
2017. Táto suma sa rozdelí medzi približne 40 až 50 žiadateľov. Dotácia vždy
pokrýva 50 % celkových nákladov zariadenia, až do maximálnej výšky 1 000
EUR na jednu žiadosť. Žiadateľom je poskytnuté mestom Bratislava okrem
dotácie aj poradenstvo pri implementácii a propagácii projektu.

B R AT I S L AVA

Počet obyvateľov:

Oblasť:

422.932

367.584 km2

Signatárom Dohovoru
primátorov a
starostov od:
2012

Cieľ zníženia emisií CO2:
-20 % do roku 2020
oproti úrovni z roku
2005

Riadenie schémy

KĽÚČOVÉ
ČÍSLA

Dotačná schéma bola vytvorená v nadväznosti na iniciatívu „Bratislava
sa pripravuje na zmeny klímy – pilotná implementácia opatrení v oblasti
udržateľného manažmentu dažďových vôv v mestských oblastiach“, čo bol
veľký projekt (3,3 mil. EUR) z 85 % financovaný grantmi EHP.
Žiadosti o dotácie posudzuje riadiaci výbor dotačnej schémy, ktorého členmi
sú zástupca primátora, úrad hlavného architekta, odbor stratégií a projektov
a odbor životného prostredia.
V roku 2016 prijalo mesto 16 žiadostí, z ktorých 11 bolo oprávnených a v
prípade 6 sa podarilo projekt úspešne dokončiť a vyúčtovať. Väčšina žiadateľov
využila dotáciu na nákup a inštaláciu nádrže na záchyt dažďovej vody,
vytvorenie dažďovej záhrady, náhradu nepriepustných povrchov priepustnými
materiálmi alebo inštaláciu zelených striech.

Trvanie projektu: 2016-2017

1.000 EUR: výška dotácie
16 žiadostí prijatých v roku 2016

Ďalšie kroky a poučenia
Hoci toto opatrenie je malé a ešte ho občania Bratislavy ho ešte plne
nevyužívajú, je dobrým príkladom na to, ako dosiahnuť výsledky pri relatívne
nízkych nákladoch a je možné ho pomerne ľahko replikovať. Mesto Bratislava
radí nastaviť objem dotácií podľa priemerných nákladov na opatrenie. Ak
je výška dotácie príliš nízka, používatelia nebudú mať motiváciu o dotáciu
požiadať.
V Bratislave majú tieto dotačné schémy pokračovať do roku 2020.
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FINANCOVANIE PROJEKTU
Finančné zdroje:
rozpočet mesta
Celková suma:
50,000 EUR v roku 2016 40.000 EUR
v roku 2017
Návratnosť investícií :
Nepočíta sa (hoci by ju bolo možné
vypočítať na základe ušetrených
poistných nákladov pre prípad
prírodnej katastrofy)

UŽITOČNÉ ODKAZY
Profil mesta Bratislava v Dohovore primátorov a starostov: http://bit.
ly/2mE9Bia
Viac informácií o projekte „Bratislava sa pripravuje na zmeny klímy“
financovanom zo zdrojov EHP (2014 – 2017): http://bit.ly/2pNW4Hh
Climate-ADAPT – profil mesta Bratislava: http://bit.ly/2xe77uV
Oficiálna webová stránka na podávanie žiadostí: http://bit.ly/2xudg8j
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KONTAKT
So žiadosťami o ďalšie informácie o projekte kontaktujte:
Eva Streberová,
Úrad hlavného architekta mesta Bratislava
eva.streberova@bratislava.sk

