Predseda Košického samosprávneho kraja, p. Rastislav Trnka
vyhlasuje súťaž pre študentov stredných škôl v Košickom kraji

Adaptácia na klimatickú
zmenu a obnova poškodenej
krajiny – to nie sú len ťažké
vedecké pojmy.
Mladých ľ udí sa extrémne
prejavy klimatickej zmeny
dotknú viac, pretože sa dožijú
čias, kedy najhorším prejavom
klimatickej zmeny nebude
len sťažená lyžovačka.
Už dnes sa klimatická zmena
negatívne prejavuje vlnami horúčav,
povodňami, zosuvmi pôdy, či suchom.

Bude lepšie ak nebudeme len smutne čakať, ale niečo pozitívne urobíme.
Existuje mnoho riešení, ako klimatickú zmenu spomaliť a súčasne sa na ňu pripraviť.
Košický samosprávny kraj, spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
ponúka v tejto súvislosti súťaž s názvom Voda nad zlato.
Študenti mali vždy nápady, ako robiť veci lepšie ako predošlá generácia.
V rámci súťaže Voda nad zlato oceníme, ak sa tieto nápady podarí spracovať a zaslať vo forme projektu.
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PREČO
súťaž

?

Vieme, že mladým nie je jedno v akom prostredí žijú,
a že sa k nemu chcú správať lepšie ako predošlé generácie.
Už dnes sa klimatická zmena negatívne prejavuje aj u nás,
ale mladých ľ udí sa v budúcnosti extrémne prejavy
klimatickej zmeny dotknú viac.
Existuje mnoho riešení, ako klimatickú zmenu spomaliť
a súčasne sa na ňu pripraviť.

Určite máte nápady, čo sa dá robiť.
Váš projekt sa môže týkať:
Zadržiavania dažďovej vody zo striech, parkovísk, ktorá dnes odteká kanalizáciou preč a potom chýba napríklad verejnej zeleni (technická úprava zvodov, založenie dažďovej záhrady).
Zlepšenia stavu a množstva zelene v mestách a obciach (vysadené listnaté stromy v lete tienia, ale v zime
pustia do okien slnko).
Vytvorenia, obnovy mokradí.
Zlepšenia podmienok pre biodiverzitu – viac druhov rastlín, viac druhov hmyzu (zakladanie kvitnúcich
plôch, hmyzích hotelov...).
Niekedy aj všetkého naraz, ale možností je oveľa viac.
S realizáciou projektu musí súhlasiť vlastník dotknutých objektov.
Odporúčame, aby ste svoj projekt naplánovali v areáli vašej školy.

Kto sa
môže
zapojiť

Zapojiť sa môžete, ak ste študentský tím zo strednej školy v Košickom kraji
(max. 6 členov + pedagóg).
Jeden študent môže byť členom viacerých tímov, ktoré však riešia rôzne
problémy.

Ako má
vyzerať
projekt

Je potrebné vyplniť formulár projektu (zverejnený na webe www.arr.sk)
Projekt musí byť predložený v slovenčine
Na konci musí byť čestné vyhlásenie, že projekt nie je plagiát

Čo má obsahovať váš projekt (v rámci formulára):
Popis problému, vrátane kontextu.
Detailný opis riešenia – čo chcete urobiť, vrátane napríklad nákresov, mapky, fotografií a pod.
Ako chcete projekt zrealizovať – kto vám s tým pomôže, ak to napríklad bude na školskom alebo verejnom
pozemku, či vám to jeho majiteľ umožní, ako ste to s ním prediskutovali.
Rozpočet – čo potrebujete nakúpiť – materiál, náradie, prípadne úhrada odbornej služby
(napríklad klampiar, ktorý odborne upraví dažďové odkvapy). Zároveň uveď te, či máte aj vlastné zdroje – od
vašej školy, prípadne sponzora, ktoré prispejú k tomu, aby bol váš projekt ešte lepší. Ak aspoň 5% z rozpočtu
tvoria iné zdroje, ako potenciálna spoluúčasť z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, projekt získa viac
bodov.

Ceny:
Prvé miesto: príspevok 800,- € na realizáciu vášho projektu (získa škola)
Prvé až tretie miesto: Účasť na výlete (exkurzii), ktorú zorganizujeme
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Postup hodnotenia, spôsob výberu víťaza
resp. víťazov súťaže „Voda nad zlato“
Kontrola úplnosti a kompletnosti Vášho projektu; a následne všetky študentské kolektívy, ktoré podali súťažné návrhy,
budú informované, či ich súťažný návrh splnil súťažné podmienky a či bol zaradený do súťaže.
Možnosť doplnenia súťažného návrhu na základe výzvy od sprostredkovateľskej organizácie o doplnenie Vášho návrhu
do 5 pracovných dní od obdržania výzvy na doplnenie.
Vyhlasovateľ má právo vylúčiť súťažný návrh, ak nie je v súlade s Programom obnovy krajiny alebo ak obsahuje nesprávne a zavádzajúce informácie a údaje.
Vyhlasovateľ súťaže určí porotu zloženú z odborníkov, poslancov Zastupiteľstva KSK, odborníkov z praxe a aj z akademickej sféry.
Porota posúdi všetky odovzdané súťažné návrhy študentských kolektívov, časť z nich postúpi do ďalšieho kola, v ktorom
budú osobne prezentovať svoje návrhy pred porotou.
Kritériá pre posudzovanie navrhnutých projektov do súťaže:

Por. č.

Kritérium

Max. počet bodov

1.

Je cieľ projektu jasne stanovený a v súlade so zameraním súťaže?

5

2.

4

3.

Sú aktivity projektu reálne stanovené, dostatočne popísané, majú logickú nadväznosť a sú previazané s výsledkami a cieľom projektu?
Je časový harmonogram realizácie projektu reálny a adekvátny vo vzťahu k
navrhovaným aktivitám?

4.

Ide o inovatívny návrh?

2

5.

Je rozpočet projektu jednoznačný, podrobný, primeraný vo vzťahu k aktivitám?

2

6.

Tvoria aspoň 5% z rozpočtu iné zdroje, ako potenciálna dotácia z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja)? (áno - 1 bod/nie - 0 bodov)

1

Súčet:

1

15

O postupe do užšieho výberu budú súťažiaci informovaní e-mailom. Ak sa vyzvaný súťažiaci kolektív z akýchkoľ vek
dôvodov nedostaví k osobnej prezentácii pred porotu, vzdáva sa možnosti získať jednu z cien a nebude ďalej hodnotený .
Presné miesto, harmonogram a program prezentácie pred porotou a následné vyhlásenie výsledkov bude spresnené.
Rozhodnutie poroty je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť časť cien, prípadne žiadnu cenu, pokiaľ porota neuzná kvalitu predložených súťažných návrhov za dostatočnú.

Pošlite nám svoj projekt s pozitívnym dopadom na okolie,
na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu a na klímu.
Víťaz získa časť prostriedkov potrebných
na realizáciu svojho projektu.
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Ak sa chcete inšpirovať, pozrite si,
čo už bolo vymyslené, spísané, nakrútené:
Krátke brožúrky o očakávanom vplyve klimatickej zmeny na rôzne oblasti života
Krátke videá na tému ako sa prispôsobiť očakávanej klimatickej zmene
Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Príručka pre zakladanie a údržbu prírodných verejných priestorov

Predpokladaný
časový harmonogram:
Projekt musí byť doručený ako dokument MS Word a zároveň ako naskenovaný dokument s podpisom na adresu sutaz@arr.sk do 30.10.2021
(Doručiť môžete aj fyzicky na adresu Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice)
Posúdenie projektov odbornou porotou do 30.11.2021
Prezentácia (obhajoba) projektov: 15.12.2021
Vyhlásenie víťazov: 15.12.2021

V prípade otázok využite vyššie uvedený kontakt,
alebo telefónne číslo
0911 260 628
Formulár projektu je zverejnený na
www.arr.sk/voda-nad-zlato
Súťaž sa realizuje v rámci projektu
„Ochráňme sa adaptáciou“,
ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
v rámci Operačnéhoprogramu Kvalita životného prostredia
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