Názov projektu:

PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH
ÚPRAV K.Ú. OBEC BECHEROV
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: č. 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: č. 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Číslo výzvy: 5/PRV/2015
Kód projektu: 043PO050010
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu je realizácia opatrení slúžiacich na: sprístupnenie
pozemkov, t.j. rekonštrukcia a výstavba ciest a objektov na nich; spomalenie alebo potlačenie
degradačných prejavov na poľnohospodárskej pôde, t.j. zachovanie a podpora produkčnej
schopnosti pôd; ochranu a tvorbu životného prostredia, zvýšenie ekologickej stability krajiny,
zachovanie a tvorbu krajinného rázu - podpora štrukturálnych prvkov krajiny a estetických hodnôt,
jedinečnosti a mnohotvárnosti krajiny.
Realizovaním projektu „Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav
k.ú. obec Becherov“ dôjde k celkovej rekonštrukcii existujúcich poľných ciest, doplneniu nových trás
poľných ciest a odvodneniu plôch v lokalite. Taktiež sa zmení vzhľad katastrálneho územia obce
Becherov, zlepší sa disponovanie s pozemkami, zlepší sa prístup k všetkým pozemkom na danom
území, čo prispeje k zníženiu nákladovosti výroby, ako aj k stimulácii trhu s pôdou. Z hľadiska
starostlivosti o životné prostredie, trasy poľných ciest s kvalitným povrchom a prístupom umožnia
obsluhu okolitých pozemkov čím sa zníži riziko zničenia prirodzeného ekosystému v katastri obce.
Uvedeným projektom chce obec Becherov prispieť aj k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. Návrh
trás poľných ciest vychádza z potreby zabezpečenia prístupu na všetky pozemky v katastri obce
vrátane možnosti prepojenia poľných ciest s miestnymi komunikáciami a lesnou dopravnou sieťou.
Trvanie projektu: 2016-2017
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 963 368,08 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 963 368,08 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.

