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PREDMET:

INTERREG V SK-PL 2014 - 2020, Prioritná os I. Ochrana a rozvoj prírodného a kultůrneho

dedičstva cezhrmičného ůzemia - možnosti Rnancovania projektu Regenerácia a obnova

Levočskej ulice, cvČ (Levočská 14) a súvisiaceho okolia Spišská Nová Ves

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracoval: Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta

Důvod predloženia: možnost‘ predloženia žiadosti na financovanie projektu

Podpisy: ĺ

Návrh na uznesenic:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Berle na vedomie:

Informáciu o možnosti financovania projektu Regenerácia a obnova Levočskej ulice, CVČ
(Levočská 14) a súvisiaceho okolia Spišská Nová Ves prostredníctvom programu INTERREG
V SK — PL 2014 — 2020, prioritná os I. Ochrana a rozvoj prírodného a kultůmeho dedičstva
cezhraničného územia.

2. Súhlasi:

a) s účasťou Mesta Spišská Nová Ves v spoločnom projekte spolu s partnermi Múzeum Spiša
a Muzeum Dwory Karwacjanów i Gladyszów w Gorlicach, predkladanom do programu
NTERRFG V. SK — PL 2014—2020 ako vedúceho partnera



b) v prípade schválenia projektu s 5 %-ným spolufinancovaním rozpočtu na realizáciu
vlastných projektových aktivít

Důvodová správa:

4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V SK_PL 2014 —

2020 vyhlásená výzva na predldadanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na
rozvojové projekty v oprávnenom území. Výzva sa týka pwej prioritnej asi programu
„Ochrana a rozvoj prirodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Subjekty z
okresu Spišská Nová Ves sa piwýkrát můžu uchádzaf o prostriedky z tohto programu. Suma
možného finančného prispevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa pohybuje
v rozmedzi od 200 000 € do 5 000 000 E. Požadované spolufinancovanie je vo výške 5 %‚
zapojenie minimálne po jednom partnerovi z obidvoch krajín, a tiež princip vedúceho
partnera. Termín na predkladanie žiadostije 16. augusta 2016.

Vzhľadom k zamerariiu pňodtnej asi táto výzva poskytuje možnosť iinancovania projektu
Regenerácia a obnova Levočskej ulice, cvč (Levočská 14) a súvisiaceho okolia Spišská
Nová Ves s predpokladaným rozpočtom cca 2 000 000 E. Mesto Spišská Nová Ves by
v projekte plniio úlohu vedúceho partnera.
Plánovaným slovenským partnerom v projekte Múzeum Spiša tak s investičnýrni aktivitami -

realizácia ďalšej etapy revitalizácie Provinčného domu (úprava múzea zo strany Levočskej
ulice, úprava fasády, dvorovej časti a pivničných priestorov; ako aj s neinvestičnými
aktivitami — zriadenie historickej eXpozície so 4 tematickými okruhmi, spoločná putovná
výstava a konferencia o Spiši a vydanie publikácie o Spiši na tému Provincia XVI. spišských
miest a poľský záloh, vydanie turistického sprievodcu. Plánovaný rozpočet projektu je
1 200000€.
Plánovaným poľským pannerom je Múzeum Kawaejanow i Cladyszow z mesta Corlice,
ktoré má zámer zriadiť etnografický zábavný park s interaktívnymi možnosfami prezentovat‘
a oživovať historické spoločné tradície prihraničného územia a Spiša.
Pňdanou hodnotou zrealizovaných investičných a neinvestičných aktivít bude vznik nového
cezhraničného produktu cestovného ruchu — Cesia po stopách Provincie XVI. spišských miest,
ktoré takmer pol tisícročia zdieľali spoločné osudy jednak v rámci poľského zálohu a tiež
v etape trvariia Provincie.

V Spišskej Novej Vsi, 11. 7.2016


