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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí                          o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11. 1. 2010 z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie projektu „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov                               v PL-SK pohraničí“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, 


	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov                               na projekt, t. j. vo výške 33 190,00 EUR

































Dôvodová správa

        Mesto Žilina pripravuje do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, prioritná os II - Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasť podpory                        2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu rekonštrukcie Burianovej veže, jej sprístupnenia pre verejnosť a vytvorenia muzeálnej časti v priestoroch veže.

Výzva bola uverejnená 11. 1. 2010, uzávierka výzvy je 31. 3. 2010. Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu, a preto je ho potrebné schváliť do termínu podania žiadosti na MVRR SR.

Po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, je mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu.

Predkladaný návrh na realizáciu projektu je v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a územným plánom mesta.

Projekt pripravený do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, prioritná os II - Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasť podpory                                 2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva

  
Do projektu s názvom „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK  pohraničí“ sú zapojení traja partneri. Vedúcim partnerom projektu je Mesto Žilina, cezhraničným partnerom je Starostwo Powiatowe w Żywcu (Okresný úrad mesta Żywiec) z Poľskej republiky a druhým partnerom je OZ  Združenie na záchranu Lietavského hradu zo Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva pre sociálny a ekonomický rozvoj prihraničnej oblasti. Aktivity realizované v rámci projektu budú orientované na vytváranie a rozvoj nových produktov a turistických služieb. 

Poľský partner plánuje prípadné získané finančné prostriedky investovať do vybavenia Paláca Habsburgovcov v Žywci.  

Cieľom aktivít OZ Združenia na záchranu Lietavského hradu budú archeologické, pamiatkové a statické výskumy a odborné stabilizačné zásahy do dolnej a hornej časti Lietavského hradu. 

Mesto Žilina v rámci projektu zabezpečí nutnú rekonštrukciu objektu Burianova veža (stavebné úpravy, výmenu elektroinštalácie, rekonštrukciu zvonovej časti), sprístupnenie objektu pre vyhliadku a vytvorenie muzeálnej časti v objekte veže. Realizácia projektu zabezpečí zatraktívnenie mesta pre návštevníkov mesta. Projekt prispeje k zvýšeniu turistického potenciálu mesta. Objekt veže bude využívaný aj pre rôzne                           kultúrno – spoločenské podujatia. Prevádzka objektu je uvažovaná v spolupráci s TIK mesta Žilina. Súčasťou projektu bude prezentačný workshop a tiež sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia, zamerané  na kultúrne prepojenie poľsko–slovenského prihraničného regiónu.

Celkové oprávnené výdavky časti projektu, ktorá sa týka Mesta Žilina predstavujú 663 800,00 EUR Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 33 190,00 EUR vlastných finančných prostriedkov. 
V prípade, že bude projekt schválený, predpokladaným začiatkom realizácie projektu bude prvý polrok 2011, maximálne trvanie projektu bude 36 mesiacov.


Fiškálny dopad na rozpočet mesta je 33 190,00 EUR.
 



