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Návrh na uznesenie: v prílohe

NÁVRH
na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje:
Úpravu spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených
miest), vo výške 15 % z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky
21 339,75 €.

Dôvodová správa
Počas implementácie projektu Obnova opevnených miest došlo k zmene projektového
konzorcia – vylúčenie jedného z partnerov projektu, čo viedlo k zmene rozpočtu.
(realokácii finančných prostriedkov). Rozpočty sa mierne navyšovali, čo má za následok
mierne navýšenie spolufinancovania PSK (rozdiel 1048,50 eur).
Informácie o projekte
Program INTERREG EUROPE, dňa 26.3.2019, na svojej webovej stránke zverejnil
zoznam schválených projektov podaných v rámci 4. výzvy zameranej na prioritnú os
Environment a efektívnosť zdrojov, cieľ 4.1: Zlepšovanie politík v rámci prírodného a
kultúrneho dedičstva. Medzi 74 schválenými projektami z pomedzi 170 projektových
žiadostí je aj projekt, do ktorého je zapojený Prešovský samosprávny kraj. V tejto fáze je
potrebné zabezpečiť financovanie projektu a schváliť ho v zastupiteľstve PSK.
Základné informácie o projekte
Názov projektu: Obnova hradobných miest
Leadpartner: Ústecký región (Česká republika)
Partneri projektu:
• Ústí Region (CZ)
• Regional Landscapes Antwerp (BE)
• Municipality of Komotini (EL)
• North-West Regional Development Agency (RO)
• The Prešov Self-Governing Region (SK)
• Provincial Government of Teruel (ES)
• City of Magdeburg (DE)
Rozpočet pre PSK:
Spôsob financovania:
Spolufinancovanie PSK:
Začiatok realizácie projektu:

142 265 €
refundácia
15% (21 339,75 €)
1.8. 2019

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov + 12 mesiacov implementačná fáza strategických
dokumentov
Všeobecný cieľ:
Celkovým cieľom projektu je zlepšiť regionálnu a miestnu politiku pri ochrane kultúrnych
pamiatok - pevností a vojenského dedičstva, zlepšením koexistencie týchto historických
pamiatok a susediacich miest a integrovať historické opevnenia do súčasného
urbanistického plánovania, infraštruktúry a funkčného kontextu. Tento cieľ by sa mal
naplniť identifikáciou, analýzou, prenosom osvedčených postupov a skúseností medzi
spolupracujúcimi partnermi s cieľom podporiť partnerov projektu pri vypracúvaní ich

akčných plánov a zapojiť nové, inovatívne postupy do svojich rozvojových stratégií.
Projekt má tieto čiastkové ciele:
• zlepšiť spoluprácu „mesto – pevnosť“ intenzívnejšou komunikáciou a
spoluprácou, berúc do úvahy vzájomné vplyvy existencie pevností a miest pozitívne a negatívne
definovať inovatívne spôsoby využitia historických priestorov s dôrazom na ich
budúci rozvoj využívaním existujúcich zdrojov s dôrazom na ekonomické otázky
a financovanie
rozvíjať mechanizmy podpory a spoločenského využívania týchto štruktúr a budov
ako verejného priestoru na rekreáciu a voľný čas alebo podnikateľských aktivít,
zvyšovať atraktívnosť mesta - pevnosť
zhodnotiť environmentálny manažment a vplyv existencie a využitia historických
pamiatok
identifikovať najlepšie postupy v implementácii politiky spolu s medzerami v už
existujúcich programoch a politikách
vypracovať akčné plány zahŕňajúce odporúčania a definovanie konkrétnych
opatrení na zlepšenie koexistencie pevností a miest prispievajúcich k ich
zachovaniu

•

•

•
•
•

Očakávané výsledky a výstupy
Výstupy
• 8 zainteresovaných skupín vytvorených na účasť a prispievanie k
medziregionálnemu vzdelávaniu a zabezpečenie toho, aby príslušné inštitúcie
schválili akčný plán
• Zoznam osvedčených postupov zostavených partnermi projektu s cieľom
vytvoriť východiskový bod pre nasledujúce medzinárodné vzdelávanie
• 8 študijných návštev v partnerských regiónoch
• 8 hodnotiacich a odporúčacích správ v každom partnerskom regióne na
základe študijných návštev v partnerských oblastiach
•
•

8 akčných plánov vyvinutých na zlepšenie existujúcich politík v partnerských regiónoch
Konferencia

Tieto výstupy a výsledky povedú k zlepšeniu vzájomných vzťahov a fungovania miest a
pevností, lepšie riadenie územia, zníženie investícií a prispeje k atraktívnosti mesta - pevnosti
a rieši ekonomický aspekt propagácie a cestovného ruchu
Individuálnym cieľom PSK je zapracovať tému Obnovy opevnených miest do strategických
dokumentov na úrovni kraja – PHSR PSK 2021-2027 ale aj na národnej úrovni – iROP 20212027

