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Prehľad projektov v súlade s kritériami výberu operácií IROP uvedených v RIÚS/IÚS
Prešovského kraja a MFO mesta Prešov podľa prioritných osí
Prioritná os č.1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2:
Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských
vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej
regionálnej a miestnej mobility
Mesto Vysoké Tatry
Por.
č.

Špecifický
cieľ (kód)

1

1.2.1

1

Žiadateľ
(predkladateľ projektu)
(názov, sídlo)

Mesto Vysoké Tatry

Miesto realizácie
(názov obce/mesta +
názov okresu)

Mesto Vysoké Tatry

Názov projektu

Výstavba
(rekonštrukcia,
modernizácia)
prestupných
terminálov

Stručný opis projektu

Vybudovanie cyklotrasy
Tatranská Lomnica –
Tatranská Kotlina,
Vybudovanie Cyklolyžiarskej magistrály T.
Lomnica – S. Smokovec:
Spoločné prestupné
terminály sú základom
udržateľnej mobility
a podpory ekologických
foriem dopravy
v chránenom území
(prestupné terminály

Plánovaná hodnota
(ukazovatele
výstupu)

Predpokladané
náklady projektu
v EUR

3 veľké
(Tatranská
Kotlina,
Tatranská
Lomnica, Starý
Smokovec)
4 malé Pod
Lesom,
Tatranská
Polianka a
Vyšné Hágy)

300 000,00

Poznámka

Projekt je
súčasť
budúceho
systému IDS –
Poprad
Projekt sa bude
realizovať
v súlade
s kritériami
IROP (bez
zásahu do
železnej
infraštruktúry

2

3

2

1.2.2.

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry –
Tatranská Kotlina

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry
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na frekventovaných
(7c OP II)
miestach spájajú
dopravné uzly –
železnica, cyklotrasy,
cesta)
Cyklistické terminály
Vybudovanie
100 000,00
6 doplnkovo
záchytného parkoviska
k spoločným
– Tatranská Kotlina:
prestupným
Sieť doplnkovej
terminálom
infraštruktúry
(počet)
(chránené parkovisko
pre bicykle, nabíjacia
stanica pre e-bicykle,
pripojenie na internet,
informačná tabuľa,
servisná služba)
a systému Park & Ride
(P+R), Kiss & Ride
(K+R), Bike & Ride
(B+R) . Súčasťou bude
aj vybudovanie
zeleného
odpočinkového miesta
s prístreškom
s cyklostojanom
a zabudovaným
elektronickým
sčítačom cyklistov.
Plán udržateľnej
Je základným
1
30 000,00
PUM Mesta
mobility regiónu VT
strategickým
(počet)
Vysoké Tatry
,bude súčasťou
príp. plán dopravnej
dokumentom na
PUM PSK
obslužnosti
podporu rozvoja VOD
a nemotorovej dopravy
na konkrétnom území
založený na
partnerstve.

4

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry
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5
50 000,00
Týždeň mobility vo VT Každoročne
organizované podujatie (počet)
s cieľom zvýšiť
povedomie miestnej
komunity o výhodách
nemotorovej dopravy

Poznámka: Výsledkovým ukazovateľom je podiel obyvateľstva využívajúcich VOD a nemotorovú dopravu (zmena deľby práce medzi jednotlivými
druhmi dopravy).

Prioritná os č.2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Mesto Vysoké Tatry
Investičná priorita 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju,
znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym
a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Por.
č.

Špecifický
cieľ (kód)

1

2.1.1.

3

Žiadateľ
(predkladateľ projektu)
(názov, sídlo)

Mesto Vysoké Tatry

Miesto realizácie
(názov obce/mesta + názov
okresu)

Nový Smokovec

Názov projektu

Stručný opis projektu
(kapacita)

Rekonštrukcia
(vrátane rozširovania)
a modernizácia
objektu Vila Iskra
vrátane materáilnotehnického vybavenia

Rekonštrukcia
a modernizácia objektu
v centre mesta vytvorí
priestorové podmienky
pre poskytovanie a
zabezpečenie

Plánovaná hodnota
(ukazovateľ
výstupu)

Predpokladané
náklady projektu v
EUR

Počet osôb –
Počet nových
sociálnych
služieb 3

1 200 000,00

Poznámka

Projekt
nadväzuje na
plánovanú sieť
CIZS
Ciele projektu sú
v
súlade
s

2

2.1.1.

Mesto Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica

3

2.1.1.

Mesto Vysoké Tatry

Starý Smokovec

4
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Národnými
komunitnej
prioritami
starostlivosti v súlade s
rozvoja
princípmi
sociálnych
deinštitucionalizácie;
služieb
na
poskytovanie
obdobie 2015 –
inovatívnych sociálnych
2020 a zákonom
služieb na území mesta
o
sociálnych
vrátane prepravnej
služby (nákup vozidla)
službách.
a posilnenia terénnych
Zákon 448/2008
o sociálnych
služieb (MŠ ostáva)
službách
Počet osôb - 25 1 000 000
Vybudovanie
Rekonštrukcia
denného stacionára
a modernizácia objektu
v centre mesta vytvorí
priestorové podmienky
pre poskytovanie a
zabezpečenie
komunitnej
starostlivosti
Podporiť a rozšíriť typy Počet nových
75 000,00
Ciele projektu sú
Využitie IKT
služieb na báze IKT pre služieb sociálnej
v súlade s
technológií pri
poskytovaní
zabezpečenie
starostlivosti: 3
Národnými
kvalitných sociálnych nezávislého života.
prioritami
služieb
Domáca starostlivosť
rozvoja
znevýhodneným
podporovaná
sociálnych
skupinám
technológiami, ktoré
služieb na
sú využívané na teleobdobie 2015 –
obyvateľstva
starostlivosť,
2020 a zákonom
monitoring aktivít, ono sociálnych
line vzdelávanie pre
službách.
opatrovateľov, videoZákon 448/2008
telefónne informácie
o sociálnych
a na podporu pre
službách
starších ľudí
preferuje vo
a opatrovateľov.
svojich viacerých
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častiach princípy
nezávislého
života: kladie
dôraz na
uspokojovanie
individuálnych
potrieb
prijímateľov/liek
sociálnych
služieb (§ 9 povinnosť
plánovať
poskytovanie
sociálnej služby
podľa
individuálnych
potrieb,
schopností
a cieľov
prijímateľa),
poskytovanie
služieb na
základe
individuálneho
rozvojového
plánu
a preferenciu
prirodzeného
domáceho
prostredia pri
poskytovaní soc.
služieb (§13,
ods. 6 poskytovanie
terénnej alebo
ambulantnej

5
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soc. služby pred
pobytovou
sociálnou
službou...).

IP 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry
Por.
č.

Špecifický
cieľ (kód)

1

2.2.1

2

6

2.2.2

Žiadateľ
(predkladateľ projektu)
(názov, sídlo)

Miesto realizácie
(názov obce/mesta +
názov okresu)

Mesto Vysoké Tatry

Dolný Smokovec,
Tatranská Lomnica,
Tatranská kotlina

Mesto Vysoké Tatry

Dolný Smokovec *
Tatranská Lomnica

Názov projektu

Inovatívne
predprimárne
vzdelávanie

Podpora rozvoja
kompetencií v oblasti

Stručný opis projektu

Rekonštrukcia herní,
učební, vybavenia
škôlok: Obstaranie
materiálnotechnického vybavenia
MŠ predovšetkým na
rozvoj kognitívnych
zručností a jazykovú
prípravu vrátane
úpravy vonkajších
priestorov (záhrada,
športovisko)zvýšenie
kapacít existujúcich
objektov škôl
prístavbou,
nadstavbou,
rekonštrukciou
Zriadenie odborných
učební pre výučbu

Plánovaná hodnota
(ukazovatele
výstupu)
Počet
podporených
materských škôl
–3

Predpokladané
náklady projektu v
EUR

210 000,00

Komplementarita
s OP ĽZ
Projekt je
v súlade
s pripravovaným
PHSR

60 000,00/učebňa

Komplementarita
s OP ĽZ, podpora

Kapacita
podporenej
školskej
infraštruktúry
75

Počet
podporených
základných škôl -

Poznámka

3

7

2.2.2

Mesto Vysoké Tatry

Dolný Smokovec
Tatranská Lomnica
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2
prírodných
prírodovedných a
špecializácie ZŠ
a technických vied
technických
a zvyšovania
Počet
predmetov, jazykových podporených
záujmu
učební – 4
učební, IKT učební v
o vybrané
Základnej škole Dolný
odborné školy
Kapacita
Smokovec a Základnej
Projekt je
podporenej
školskej
škole Tatranská
v súlade
infraštruktúry 340
Lomnica.:
s pripravovaným
žiakov
Obstaranie
PHSR
materiálnotechnického vybavenia
ZŠ predovšetkým na
rozvoj kognitívnych
zručností a podporu
záujmu o prírodné
a technické vedy,
vybavenie chemického
laboratória,
polytechnická učebňa,
prírodovedná učebňa
Podpora rozvoja
Zriadenie odborných,
60 000,00/učebňa Komplementarita
Počet
kompetencií v oblasti jazykových učební, IKT podporených
s OP ĽZ, podpora
IKT a jazykov
učební v Základnej
špecializácie ZŠ
základných škôl 2
škole Dolný
a zvyšovania
Smokovec a Základnej
záujmu
Počet
škole Tatranská
o vybrané
podporených
učební – 4
Lomnica.:
odborné školy
Obstaranie
Projekt je
Kapacita
materiálnov súlade
podporenej
technického vybavenia školskej
s pripravovaným
infraštruktúry 340
ZŠ predovšetkým na
PHSR
žiakov
rozvoj kognitívnych
zručností a podporu
záujmu o IKT,
vybavenie
multimediálneho
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laboratória, jazyková
vrátane stavebnotechnických úprav.

•

V prípade, že v budúcnosti by samospráva financovala len jednu ZŠ, treba tiež zvážiť podiel žiakov s trvalým pobytom na území mesta VT

Predpokladané náklady projektu sú stanovené na základe benchmarku RO pre daný typ investície.

Prioritná os č.4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Mesto Vysoké Tatry
Investičná priorita č. 4.3: Prijímania opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených
priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Por.
č.

Špecifický
cieľ (kód)

1

4.3.1

8

Žiadateľ
(predkladateľ projektu)
(názov, sídlo)

Mesto Vysoké Tatry

Miesto realizácie
(názov obce/mesta +
názov okresu)

Dolný Smokovec
Tatranská Lomnica
Nový Smokovec

Názov projektu

Stručný opis projektu

Komunitné zelené
záhrady
a priestranstvá

Vybudovanie
oddychových miest v
Dolnom Smokovci
chodníky, ihriská,
parkoviská, lavičky),
Vybudovanie
oddychových miest v
Novom Smokovci

Plánovaná hodnota
(Ukazovateľ
výstupu)

Predpokladané
náklady projektu
v EUR

Počet 4

2 700 000

Poznámka

Projekt
v súlade
s usmernením
RO pre IROP –
preferované by
mali byť
projekty
predkladané

2

9

Mesto Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica
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(osvetlenie,
v partnerstve
chodníky, ihriská,
parkoviská, lavičky):
Regenerácia
vnútroblokov sídlisk –
úprava zelene, výsadba
novej zelene, úprava
chodníkov,
cyklostojany, verejne
športoviská, osvetlenie
podľa špecifických
potrieb obyvateľov
Revitalizácia námestia
v Tatranskej Lomnici –
úprava zelene,
vybudovanie nových
oddychových miest,
Opatrenia na
Rekonštrukcia
29 000,00 m2
120 000,00
adaptáciu zmeny
centrálneho parku
klímy v urbanistickom v Tatranskej Lomniciúprava zelene a
území
výsadba novej zelene,
úprava chodníkov,
verejne prístupné
detské ihriská a
športoviská, osvetlenie
Rekonštrukcia Relax
parku Jazierko revitalizácia
zanedbaných areálov a
priestranstiev a
vytváranie kompaktnej
sídelnej štruktúry s
prvkami verejnej
zelene, izolačnej zelene
a budovanie verejne
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prístupného detského
ihriska

Poznámka:
Projekty nie sú zaradené medzi projekty v Prílohe 2.

2 Podporované budú projekty náhrady verejnej mestskej autobusovej dopravy na naftový pohon autobusmi na plynový pohon, hybridnými autobusmi alebo elektrobusmi, ktoré prispejú k naplneniu záväzkov
vyplývajúcich zo smernice EP a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch, a zároveň smernice EP a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe ako aj národnej Stratégie pre
redukciu PM10.
3 Definícia štandardov terminálov bude súčasťou programového manuálu k OP.
4 Terminály pri železničných staniciach sú predmetom aktivít v rámci investičnej priority 7c) OPII
5 napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy. Definícia štandardov integrovanej zastávky bude súčasťou programového manuálu k OP.
6 Park and Ride (P+R) záchytné parkoviská (alebo motivačné parkovanie) sú parkoviská s napojením na verejnú dopravy, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do centier miest, zanechať svoje vozidlá na
parkovisku pred mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou (zväčša železničnou dopravou, poprípade mestskou hromadnou dopravou). Vozidlo je umiestnené na parkovisku počas dňa. Bike and Ride (B+R) je názov
pre systém cyklostojanov pri termináloch verejnej dopravy. Kiss and Ride (K+R) predstavuje systém bezpečného prestupu spolucestujúcich z osobného automobilu na prostriedky verejnej osobnej dopravy v blízkosti
prestupných uzlov.

10

