Krajina

Slovenská republika

NUTS III

Trnavský kraj

Názov operácie

Senica s novým námestím
výzva ROP-4.1a-2009/01
opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
Regionálny operačný program

Prijímateľ

Mesto Senica

Trvanie operácie

17.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP
13.11.2012 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS)
12.12.2012 – finančné ukončenie projektu

Cieľ

Konvergencia

Financovanie
(EUR)

Celkové oprávnené výdavky:

1 200 766,43 EUR

Príspevok ERDF:

1 020 651,46 EUR

Národné zdroje:

120 076,64 EUR

Regionálne zdroje:

60 038,33 EUR

Súkromné zdroje:

-

Meno:

RNDr. Ľubomír Parízek

Organizácia:

Mesto Senica

Adresa:

Štefánikova 1408/56

E-mail:

primator@senica.sk

Internet:

www.senica.sk

Kontaktné údaje

Popis operácie
Realizáciou projektu vzniklo nové moderné centrum mesta s vyústením do priľahlých
ulíc s integrovaným peším cyklistickým systémom. Zrekonštruované námestie
poskytuje obyvateľom ako aj návštevníkom regiónu miesto pre oddych a relaxáciu. Na
námestí pribudli nové prvky zelene, drobná architektúra, hlavne fontána s umelým
potokom. Zároveň došlo k vybudovaniu nového verejného hygienického zariadenia
a k zrekonštruovaniu časti verejného osvetlenia. Hlavné ciele projektu sú v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Spôsob
implementácie
operácie

Hlavná aktivita projektu riešila nasledovné činnosti:
- úprava a výsadba verejnej zelene
- rekonštrukcia chodníkov
- výstavba cyklistickej trasy ( 0,382 km)
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- výstavba nového verejného zariadenia
- výstavba a rekonštrukcia prvkov drobnej architektúry pozostávali z osadenia
lavičiek (104 ks),, odpadkových košov (20), picej fontánky, stojanov na bicykle
(12) a pod.
Podporné aktivity projektu:
- projektové a inžinierske práce
- proces verejného obstarávania
- externý manažment projektu
Všetky uvedené činnosti boli zabezpečené dodávateľským spôsobom..

Popis príspevku
k cieľom HP (TUR,
IS, RP, MRK

Realizáciou projektu prišlo k zvýšeniu kvality životného prostredia. Príspevok projektu
k napĺňaniu HP RP prispieva k debarierizácii centra, námestia
uľahčuje fyzicky
hendikepovaným prístup k rekonštruovaným,
modernizovaným, prípadne
novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry a zároveň svojimi prvkami
pomôže nevidomým občanom.

Obec je v Atlase rómskych
príslušníkov MRK do realizácie
cielene pre MRK. Príslušníci
príslušnú infraštruktúru, vďaka
podmienok danej komunity.
Plnenie hodnôt
vybraných
ukazovateľov

komunít. čo vytvorilo predpoklad pre zapojenie
projektu. Projekt zároveň vytvoril 1 pracovné miesto
MRK budú využívať verejné priestranstvo a jeho
čomu projekt ďalej prispeje k zlepšeniu životných

Názov a merná jednotka

Východisko
vá hodnota

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Hodnota projektu zameraného na
debarierizáciu - EUR

0

1 562 804,99

1 504 454,93

Počet aktivít regenerácie sídiel
realizovaných v rámci projektu počet

0

4

4

Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK - počet

0

1

1

Fotodokumentácia:

Tento článok je vydaný v rámci projektu „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TTSK
v rokoch 2010-2015“

