Klient
Banskobystrický
Samosprávny kraj
Trenčiansky
samosprávny kraj
Mesto Kežmarok
Mesto Snina
Obec Čachtice
Obec Muráň

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom získania NFP
zabezpečiť realizáciu obnovy
nehnuteľných kultúrnych
pamiatok a tým prispieť k
posilneniu kultúrneho potenciál
u regiónov.

Riešenie projektu
Vypracovanie
projektových žiadostí o
NFP z Regionálneho
operačného programu,
Opatrenie 3.1 Posilnenie
kultúrneho potenciálu
regiónov.
Manažment prípravy
projektu
Spracovanie povinných
príloh (opis projektu,
finančná analýza)
Externý projektový
manažment

REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
3.1 POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV
3.1 A INTERVENCIE DO PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ
3.1 B INTERVENCIE DO NEHNUTEĽNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

SKÚSENOSTI S PRÍPRAVOU PROJEKTOV NA
REKONŠTRUKCIE KULTÚRNYCH PAMIATOK
Obnova nehnuteľností vo vlastníctve štátu, miest a obcí je problém,
problém ktorý je
čoraz viac vypuklejší. Predovšetkým múzeá, galérie, knižnice, ale aj iné budovy
klasifikované ako kultúrne pamiatky majú nevyhovujúci technický stav, alebo sú
nevhodne využívané, resp. nevyužívané.
V roku 2009 sa pre samosprávy naskytla jedinečná príležitosť obnoviť všetky
chátrajúce nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.
V rámci Regionálneho operačného programu bolo na tento účel vyčlenených 158
mil. €. V roku 2009 boli vyhlásené 2 výzvy (aktivity 3.1 a, 3.1 b), v rámci ktorých bolo
žiadateľom pridelených viac ako 71, 6 mil. €.
Tím odborníkov zo spoločnosti Centire spolupracoval na vypracovaní a predložení 15
projektov, z ktorých 12 bolo úspešne schválených.
V praxi to znamená, že sme našim klientom pomohli získať finančné
finančné
prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok v celkovej výške takmer 22 mil. €.

VĎAKA ČOMU BOLI PROJEKTY ÚSPEŠNÉ?
Centire
15 predložených
projektov
12 schválených projektov
80% úspešnosť

Pridelené NFP
celkovo:
71.680.181,77 €
pre klientov Centire:
21.992.037,26 €
podiel: 30,68%
alokácia pre rok 2010:
cca 87 mil. €

Spoločnosť Centire sa plne stotožňuje a podporuje myšlienku Európskej únie
zveľadiť kultúrne bohatstvo regiónov a tak posilniť ich kultúrny potenciál. Projekty
obnovy kultúrnych pamiatok predstavujú rozsiahly proces príprav v rôznych
oblastiach.
Pre úspešné čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov preto musia byť
žiadatelia vopred dostatočne pripravení. Znamená to napríklad, že musia mať
spracovaný realizačný projekt na budovu, ktorú plánujú obnoviť.
Tento projekt je omnoho podrobnejší ako žiadosť na stavebné povolenie. Pre jeho
spracovanie je potrebné počítať s nákladmi prácu projektantov, teda treba vopred
investovať nemalú čiastku peňazí. Tiež je potrebné mať vydané právoplatné
stavebné povolenie v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Kompletizácia všetkých podkladov potrebných na predloženie projektu vyžaduje
komunikáciu s viacerými inštitúciami, dostatočné odborné vedomosti, ľudské
kapacity a prehľad v danej problematike.
Vysokú odbornosť nami poskytovaných služieb potvrdzuje aajj samotný fakt, že bolo
schválených 80% projektov vypracovaných odborným tímom spoločnosti Centire.

Hlavné prínosy pre klientov
kvalitne vypracované
žiadosti o NFP spĺňajúce
formálne aj kvalitatívne
kritériá
získanie NFP na
realizáciu obnovy
nehnuteľných kultúrnych
pamiatok
vo výške 95% z
oprávnených nákladov
projektov

PREHL'AD KULTÚRNYCH PAMIATOK, KTORÉ BUDÚ
OBNOVENÉ PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO
OPERAČNÉHO PROGRAMU
Žiadosti o NFP boli vypracované a predložené v roku 2009 vďaka spolupráci so spoločnosťou
Centire.

Kultúrna pamiatka

Schválený NFP
(v€)
(v€)

Meštiansky dom, Dolná 35, Banská Bystrica
Trenčiansky hrad
Mestská knižnica, Kežmarok
Kaštieľ' Snina
Čachtický hrad
Rímsko-katolícka fara, Muráň
Zámok Bojnice
Múzea Andreja Kmeť a, Martin
Materská škola, Tulská 39, Banská Bystrica
Historický objekt, Mäsiarska ulica 18, Levoča
Meštiansky dom, Mäsiarska ulica 52, Košice
Solivar Prešov
SPOLU

1 522 493,22
2356 522,92
1 350 240,24
2 311 044,24
2 359 845,18
407 933,20
981 500,74
1 905 851,34
2 486 602,47
1 862 593,06
1 961 254,48
2 486 156,17
21 992 037,26

