PREDMET ZÁKAZKY:

„VYPRACOVANIE AKČNÉHO PLÁNU INTEGROVANÉHO
ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽMENTU FUNKČNEJ MESTSKEJ
OBLASTI TRNAVA“
Mesto Trnava ako partner projektu „Implementácia udržateľného využitia územia
v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí “
(akronym projektu: LUMAT, číslo projektu: CE89, program: INTERREG CENTRAL EUROPE
2014-2020) zabezpečuje v súlade so schválenou žiadosťou projektu realizáciu projektovej
aktivity A.T.2.2. s názvom Vypracovanie akčných plánov integrovaného environmentálneho
manažmentu pre 7 funkčných mestských oblastí. Výstupom tejto aktivity pre Mesto Trnava je
Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti
Trnava (číslo výstupu D.T.2.2.5) (ďalej len Akčný plán), ktorého vypracovanie Mesto
Trnava ako projektový partner a verejný obstarávateľ v súlade s rozpočtom projektu LUMAT
zabezpečuje dodávateľsky.
Uvedený Akčný plán bude predstavovať strednodobý strategický dokument s výhľadom do
roku 2030, ktorého cieľom je navrhnúť integrovaný, udržateľný manažment využívania
územia funkčnej mestskej oblasti Trnava (ďalej len „FMO Trnava“) v procese územného
plánovania s dôrazom na integrované riadenie ochrany životného prostredia a integrované
využívanie územia. V súlade s odborným zameraním projektu LUMAT bude Akčný plán klásť
dôraz na integrovaný environmentálny manažment využívania pôdy a ekosystémových
služieb v riešenom území.
Finančné prostriedky schválené v rozpočte projektu LUMAT na realizáciu uvedenej aktivity
sú vo výške 9 000 EUR vrátane DPH. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu predmetu
zákazky (vypracovanie Akčného plánu) nad rámec prostriedkov schválených v rozpočte
projektu LUMAT bude hradiť verejný obstarávateľ (objednávateľ) z vlastných zdrojov.
Termín na predloženie vypracovaného Akčného plánu verejnému obstarávateľovi je koniec
2/2018. Predpokladaný začiatok realizácie predmetu zákazky je v priebehu 9/2017.
Podrobnejšie informácie k realizácii predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie Akčného
plánu integrovaného environmentálneho manažmentu mestskej funkčnej oblasti Trnava“, ako
aj špecifikácia obsahového zamerania Akčného plánu a formálne náležitosti sú
uvedené nižšie.
Podrobnejšie informácie k vypracovaniu Akčného plánu:
Na základe koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 a opatrenia v
zmysle čl. 7 Nariadenia o EP a Rady (EÚ) bola pre podporu udržateľného mestského rozvoja
ako integrovaná územná jednotka vymedzená Trnava ako krajské mesto spolu s funkčným
územím, ktoré tvorí 13 obcí: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany,
Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Šelpice, Špačince,
Zavar, Zeleneč, Zvončín. Na základe lokálnych pomerov a funkčných väzieb bola mestská
funkčná oblasť rozšírená o obce Ružindol a Suchá nad Parnou.
FMO Trnava vznikla s cieľom nadviazania spolupráce obcí a ich predstaviteľov pri tvorbe
spoločných verejných politík, spoločnom zabezpečovaní služieb pre obyvateľov FMO tak,
aby bol dodržaný integrovaný prístup k riešeniu špecifických potrieb územia.
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V súlade s vyššie uvedeným je FMO Trnava tvorená nasledovnými sídlami:
- Centrum/Jadro FMO: Mesto Trnava (krajské mesto);
- Sídla jadrového územia: Biely Kostol, Bohdanovce n/Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné
Lovčice, Hrnčiarovce n/Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Šelpice, Špačince,
Zavar, Zeleneč, Zvončín;
- Sídla prímestského pásma: Ružindol, Suchá n/Parnou.
Jadrové územie (FMO) bolo vymedzené na základe dvoch kritérií:
- viac ako 50% dochádzky EAO do centra;
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- hustota obyvateľov na km viac ako 100.
Hranica záujmového územia je znázornená na obrázku č.1 – hranice FMO Trnava v závere
tohto dokumentu. Predmetný zámer – t.j. vypracovanie Akčného plánu - je v súlade
s platnými územnými plánmi mesta Trnava a ostatných obci FMO, zároveň bol zaradený
a schválený v rozpočte mesta na roky 2017 až 2019.
V roku 2016 si vyššie uvedené obce založili združenie ZOMOT (Združenie obcí mestskej
oblasti Trnava, o. z.) za účelom spolupráce na príprave a realizácii integrovaných projektov a
iných spoločných projektov a rozvojových aktivít v hraniciach územia členov združenia
(vyššie uvedených obcí).
Štruktúra a obsahové zameranie Akčného plánu:
Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava
bude členený na časti:
- Úvod;
- Analytická časť;
- Návrhová časť;
- Záverečná časť;
- Komplexné zhrnutie Akčného plánu spracované v anglickom jazyku.
V úvode Akčného plánu bude spracovaná základná komplexná charakteristika riešeného
územia (t.j. FMO Trnava); stručne spracovaná environmentálna SWOT analýza riešeného
územia, t.j. environmentálne silné, slabé stránky, príležitosti/výzvy a strety/konflikty záujmov
v riešenom území s dôrazom na využívanie pôdy a ekosystémových služieb územia.
Ďalej spracovateľ Akčného plánu v úvode poskytne aj prehľad súčasného stavu
v environmentálnom riadení/manažmente využívania riešeného územia, v procese
územného plánovania a hlavných hráčov v tomto procese s ich aktuálnymi kontaktmi.
V úvode spracovateľ Akčného plánu taktiež popíše/navrhne rámcovú predstavu/víziu
o smerovaní integrovaného environmentálneho manažmentu FMO Trnava s cieľom
zabezpečiť udržateľné využívanie a rozvoj riešeného územia, najmä vo vzťahu k pôde
a ekosystémovým službám. V úvode spracovateľ uvedie aj základné informácie o projekte
LUMAT, v rámci ktorého sa vypracovanie Akčného plánu realizuje.
V analytickej časti spracovateľ vypracuje:
- Podrobnú identifikáciu kľúčových environmentálnych silných, slabých stránok,
príležitostí/výziev a stretov/konfliktov záujmov v území FMO Trnava;
- Analýzu potenciálu FMO Trnava pomocou metodológie ekosystémových služieb ekonomických, sociálnych, klimatických a environmentálnych prínosov vyplývajúcich z
implementácie ekologickej infraštruktúry;
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- Inventarizáciu investičných zámerov a projektov (investičných a iných rozvojových
projektov) na úrovni obcí FMO Trnava, ktoré obce plánujú realizovať vo výhľadovom
období Akčného plánu s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému využívaniu územia, pôdy
a ekosystémových služieb v riešenom území, resp. aj takých investičných zámerov
a projektov (napr. na výstavbu infraštruktúry), ktoré využívanie územia, pôdy
a ekosystémových služieb v tomto území ovplyvnia.
- Prehľadnú identifikáciu, popis a zdôvodnenie stretov/konfliktov záujmov a vzájomných
synergií, ktoré vzniknú realizáciou plánovaných investičných zámerov a projektov
v riešenom území.
V návrhovej časti Akčného plánu spracovateľ navrhne:
- Akčný plán, ktorý komplexne a prehľadne spracuje opatrenia smerujúce k odstráneniu
stretov/konfliktov záujmov a k podpore vzájomných synergií v riešenom území
vzniknutých realizáciou plánovaných investičných zámerov a projektov obcí FMO Trnava.
Špeciálna
pozornosť
bude
venovaná
celkovému
zlepšeniu
integrovaného
riadenia/manažmentu využívania riešeného územia, s dôrazom na udržateľný rozvoj
územia, udržateľné využívanie pôdy, udržateľné odpadové hospodárstvo, udržateľný
územný systém ekologickej stability, ochranu a rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry a
adaptáciu územia na zmenu klímy.
- Akčný plán k navrhnutým opatreniam uvedie aj podrobnejší popis a ich cieľ, navrhne
zodpovednosť za realizáciu daných opatrení, časový horizont ich realizácie a uvedie aj
približné náklady na ich realizáciu a navrhne ich finančný zdroj.
- V tejto časti dodávateľ podrobne rozpracuje aj predstavu/víziu o smerovaní integrovaného
environmentálneho manažmentu FMO Trnava navrhnutú v úvode dokumentu a navrhne
efektívnu štruktúru a spôsob fungovania integrovaného environmentálneho manažmentu
FMO Trnava a spôsob spolupráce medzi obcami v tejto oblasti.
V záverečnej časti spracovateľ zosumarizuje hlavné závery z každej predchádzajúcej časti
Akčného plánu a zdôrazní najpodstatnejšie závery vo vzťahu k zlepšeniu integrovaného
environmentálneho manažmentu FMO Trnava vo vzťahu k trvalo udržateľnému využívaniu
územia, pôdy a ekosystémových služieb riešeného územia.
V komplexnom zhrnutí Akčného plánu, ktoré bude spracované v anglickom jazyku,
spracovateľ stručne, avšak komplexne zosumarizuje celý dokument, uvedie hlavné závery
z každej časti Akčného plánu, ako aj najpodstatnejšie závery vo vzťahu k zlepšeniu
integrovaného environmentálneho manažmentu FMO Trnava vo vzťahu k trvalo
udržateľnému využívaniu územia, pôdy a ekosystémových služieb riešeného územia.
Spracovateľ pri jeho vypracovaní bude prihliadať aj na to, že Komplexné zhrnutie Akčného
plánu, keďže bude spracované v anglickom jazyku, bude na úrovni projektu, resp.
projektového partnerstva, ako aj pre orgány programu INTERREG CENTRAL EUROPE
2014 – 2020 reprezentovať hlavný výstup aktivity A.T.2.2, t.j. výstup č. D.T. 2.2.5.
Formálne náležitosti Akčného plánu:
Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava
bude spracovaný v rozsahu min. 50 strán textu, v slovenskom jazyku, pričom komplexné
zhrnutie Akčného plánu bude spracované v anglickom jazyku, v rozsahu min. 20 strán textu.
Spracovateľ použije font veľkosti 12, odporúča sa Times New Roman.
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Spracovateľ Akčného plánu bude klásť dôraz na vhodné a dostatočné používanie
tabuliek, grafov, obrázkov, vizualizácií, apod. vo farbe, tak aby spracovaný dokument
bol prehľadný, aby umožňoval ľahkú orientáciu a vyhľadanie najpodstatnejších
údajov.
Akčný plán bude na titulnej strane a v záhlaví každej ďalšej strany obsahovať prvky
povinnej publicity projektu, t.j. kombinované logo projektu a programu a logo Mesta
Trnava (obe logá dodá spracovateľovi verejný obstarávateľ (objednávateľ).
Spracovateľ predloží, resp. dodá, do sídla verejného obstarávateľa (objednávateľa) finálny
Akčný plán v 2 papierových vyhotoveniach, vo farebnej tlači, zviazané v trvácnej väzbe a 2 x
na CD/DVD nosiči, vo formáte .pdf a v editovateľnom formáte.
Pri vypracovávaní Akčného plánu bude spracovateľ rešpektovať a brať do úvahy aj všetky
relevantné záväzné strategické dokumenty, najmä:
- programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí FMO (verejne prístupné
dokumenty);
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020
s výhľadom do roku 2030 (verejne prístupný dokument);
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
2016-2020 (verejne prístupný dokument);
- Regionálne integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020 (verejne
prístupný dokument);
- Investičné zámery a projekty obcí FMO Trnava;
- Územné plány obcí FMO Trnava (verejne prístupné dokumenty);
- Územné systémy ekologickej stability obcí FMO Trnava (verejne prístupné dokumenty);
- podklady k plánovaným investičným zámerom a projektom obcí FMO Trnava.
Ďalej bude pri vypracovávaní Akčného plánu spracovateľ rešpektovať a brať do úvahy aj
relevantné výstupy, resp. dokumenty, pripravené v rámci projektu LUMAT, ktoré poskytne
spracovateľovi objednávateľ:
- Deliverable D.T.1.2.1 Report on Common Methodology of Specific Integrated FUA
Environmental Management Plans (Výstup č. D.T.1.2.1 Správa o spoločnej metodike
plánov environmentálneho manažmentu špecifických integrovaných FMO);
- Deliverable D.T.1.5.1 Document of the Common Functional Areas Integrated Environment
Management Strategy (FAIEMS) (Výstup č. D.T.1.5.1 Dokument o stratégii integrovaného
environmentálneho manažmentu FMO (FAIEMS);
- Deliverable D.T.2.1.1 Draft Transnational concept of action plan - content, process and
guide for application (Výstup č. D.T.2.1.1 Návrh nadnárodného konceptu akčných plánov
– obsah, proces a spôsob použitia).
Pri realizácii predmetu zákazky bude spracovateľ úzko spolupracovať s objednávateľom
a podľa potreby aj so združením ZOMOT a jednotlivými členmi (obcami) združenia ZOMOT,
resp. s ďalšími relevantnými subjektmi.
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Obrázok č. 1 - Hranice FMO Trnava
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