MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 24.10.2017

Materiál č. 11

Návrh
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje:
- text uznesenia podľa prílohy č. 1

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
Ing. Ján Novotný, Ing. Zuzana Graveczová,
referát prípravy a admin. grant. projektov
Spravodajca:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Prerokované:
- na porade primátora dňa 22.09.2017
- v mestskej rade dňa 12.10.2017
Prizvať:
- Ing. Ján Novotný, Ing. Miroslav Grus

V Bardejove 17.10.2017

Dôvodová správa

Dňa 18.09.2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia, vyhlásená ďalšia a pravdepodobne aj posledná výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v tomto programovom období.
Základné informácie o výzve a pripravovanom projekte:
• lehota na prekladanie žiadostí: najneskôr do 10.11.2017,
• miera financovania: - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja max. 85 %, zo štát. rozpočtu SR
max. 10 %, vlastný vklad min. 5 %,
• spôsob financovania: refundácia výdavkov,
• minimálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 200 tis. eur – max. 5 mil. eur,
• alokácia finančných prostriedkov na výzvu: 23,79 mil. eur,
• typy oprávnených aktivít - príklady:
o výstavba alebo modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych
inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú
súčasťou cezhraničných turistických trás,
o spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia,
o spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,
o využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a
prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj
cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné
kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov,
o ...
• Mesto Bardejov pripravuje projekt s názvom „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných
remesiel v cezhraničnom území“:
o

Zámerom projektu je kompletná obnova národnej kultúrnej pamiatky v Bardejove (Kláštor
Františkánov) a národnej kultúrnej pamiatky v poľskom meste Grybów (bývalý Dom kultúry),
v súlade s podmienkami výzvy.
Kláštor Františkánov je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1781/1.
Pochádza z druhej polovice 17. storočia, prešiel mnohými prestavbami a sekundárnymi
zásahmi. V súčasnosti je stav objektu schátralý a nevyužívaný. Rekonštrukcia bude zahŕňať
opravu krovu, výmenu strešnej krytiny, realizáciu sietí, reštaurátorské práce a povrchové
úpravy miestností. Odstránené budú tiež nevhodné sekundárne zásahy realizované v minulom
období. Mesto Bardejov uzavrelo na predmetnú nehnuteľnosť zmluvu o nájme s vlastníkom
t.j. Rehoľou menších bratov – Františkánov dňa 13.10.2017.
Priestory obnovených pamiatok v Bardejove a v poľskom Grybowe poskytnú dostatočný
priestor na realizáciu aktivít s cezhraničným dopadom, v súlade s projektovou žiadosťou.

o Doba realizácie projektu: 24 mesiacov.
o

Partneri projektu:
partner č. 1 - vedúci:
-

-

Mesto Bardejov, ktoré nesie zodpovednosť za celý projekt a
zrealizuje investíciu na slovenskej strane.
partner č. 2, slovenský: Občianske združenie Náš Bardejov, ktorého úlohou je
realizácia tzv. mäkkých aktivít projektu v období po
ukončení jeho investičnej časti.
partner č. 3, poľský:
Miasto Grybów, zodpovedá za realizáciu vlastnej investície
a udržateľnosť svojich výsledkov projektu.

Pre predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a následné zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci je potrebné schváliť uznesenie
mestského zastupiteľstva v znení podľa prílohy č. 1.

Návrh na uznesenie

Príloha č. 1

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ realizovaného
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zo dňa 18.9.2017
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko - Slovensko 2014 - 2020,
Prioritná osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
87 096 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu (1 741 906 EUR) a poskytnutého finančného príspevku
(1 654 810 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

