Regionálny operačný program 2007-2013
Kultúra
Prioritná os 3 - „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov"
Opatrenie 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových
a fondových inštitúcií
Zoznam projektov ROP opatrenia 3.1a:
1. Rekonštrukcia objektu knižnice na Podtatranskej ulici 1548/1.
Názov projektu: Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade.

Výška poskytnutého príspevku: celkové výdavky projektu:1 226 727,20€
požadovaná výška NFP: 1 165 390,84 €
Cieľ projektu: Zvýšenie kvality služieb poskytovaných v zariadení a posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu.
Špecifické ciele: Vytvorenie podmienok na skvalitnenie služieb poskytovaných v knižnici, zvýšenie kvality služieb
realizáciou rekonštrukcie a modernizácie objektu vrátane obstarania vybavenia .
Výsledky a dopady projektu :
Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k celkovej rekonštrukcii a modernizácii objektu, k predĺženiu životnosti
objektu, celkovej úprave areálu knižnice. Dôjde k zníženiu energetickej náročnosti o 23,4 %, spotreba tepla na
vykurovanie sa zníži o 106,96 GJ, čím knižnica dosiahne úspory spotreby tepla ročne vo výške 2758,43 €.
Realizácia projektu umožní rozšírenie služieb poskytovaných v knižnici, zvýšenie počtu čitateľov prostredníctvom
rozšírenia miestností a podlahovej plochy knižnice. V objekte bude zabezpečený voľný pohyb aj pre imobilných
návštevníkov. Dôjde k celkovej modernizácii poskytovaných služieb prostredníctvom obstarania vnútorného
vybavenia vrátane IKT vybavenia. Hlavným prínosom projektu je zvýšenie kvality služieb poskytovaných v knižnici a
tým posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu, v ktorom knižnica poskytuje svoje služby.
Priebeh projektu:
- projektová dokumentácia - október 2009
-registrácia žiadosti o NFP na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR, Riadiaci orgán pre ROP 9.11.2009
- výberové konanie na zhotoviteľa stavby: 2011
- začiatok realizácie projektu :2009
- ukončenie realizácie projektu:2013
2. Rekonštrukcia objektu knižnice v Spišskej Sobote.
( projekt pripravený do druhého kola výzvy).
Názov projektu: Oprava objektu knižnice (meštiackeho domu) v Spišskej Sobote.
Výška poskytnutého príspevku:
Cieľ projektu: Zvýšenie kvality služieb poskytovaných v zariadení a posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónu prostredníctvom opravy objektu.
Špecifické ciele: Vytvorenie podmienok na skvalitnenie služieb poskytovaných v knižnici, zvýšenie kvality služieb
realizáciou opravy a modernizácie objektu vrátane obstarania vybavenia
Výsledky a dopady projektu:
Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k oprave strechy, výmeny okien, oprave fasády, celkovej modernizácii
objektu, k predĺženiu životnosti objektu. Dôjde k zníženiu energetickej náročnosti, spotreba tepla na vykurovanie sa
zníži , čím knižnica dosiahne úspory spotreby tepla. Realizácia projektu umožní rozšírenie služieb poskytovaných v
knižnici, zvýšenie počtu čitateľov . Dôjde k celkovej modernizácii poskytovaných služieb prostredníctvom obstarania
vnútorného vybavenia vrátane IKT vybavenia. Hlavným prínosom projektu je zvýšenie kvality služieb
poskytovaných v knižnici a tým posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu, v ktorom knižnica poskytuje svoje služby.
Priebeh projektu:
- projektová dokumentácia - december 2009
- začiatok realizácie projektu :2009
- ukončenie realizácie projektu:2013

