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1. Úvod

V rámci aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina boli definované projektové zámery, ktoré má mesto záujem a potrebu realizovať. Súbor projektových zámerov pozostáva zo zámerov navrhnutých:
	zástupcami mesta

vedúcimi a pracovníkmi jednotlivých odborov Mestského úradu
účastníkmi v prieskume verejnej mienky
Uvedené projektové zámery boli ďalej spracované z hľadiska možností ich financovania z externých zdrojov. 


2. Stratégia rozvoja a prioritné oblasti

Stratégia rozvoja mesta Žilina by v budúcnosti mala byť založená na rozvoji, ktorý bude riadený, kontinuálny a hlavne výhodný pre obyvateľov mesta. Pri zvyšovaní konkurencieschopnosti mesta a regiónu by mal byť ďalší rozvoj vyvážený a trvalo-udržateľný.
Budúcnosť mesta je  v udržateľnom rozvoji aglomerácie, regiónu, aglomeračných vzťahoch, a partnerstvách. Udržateľný rozvoj  je možný len v rámci nových vzťahov. V širšom území a kontextoch mesto má ambície iniciátora rozvojových aktivít a stmeľujúceho prvku, čo nakoniec zodpovedá aj jeho postaveniu ako sídla Žilinského samosprávneho kraja. Rozvoj mesta sa sústreďuje na nasledovné oblasti:
	Ochrana životného prostredia vo všetkých zložkách

Tvorba novej kvality prostredia
Zabezpečovanie udržateľného rozvoja mesta a regiónu
Dopravná infraštruktúra
Rozvoj malého a stredného podnikania
Rozvoj školstva a vedecko-výskumnej základne
Rozvoj vysokého školstva
Budovanie informačnej spoločnosti
Podpora a využívanie miestnych špecifík a rozvoj cestovného ruchu
Budovanie partnerských vzťahov v rámci aglomerácie a regiónu
	Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
Na základe uvedeného je možné formulovať strategickú víziu rozvoja mesta ako:
Mesto Žilina bude naďalej vytvárať podmienky pre ekonomický rozvoj regiónu, ktorý bude schopný efektívne využívať všetky zdroje (prírodné, kultúrne, finančné aj ľudské) pri zachovaní zdravého životného prostredia.

V rámci aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina boli identifikované tieto prioritné oblasti, v rámci ktorých boli následne definované jednotlivé projektové zámery:
Prioritná oblasť 1: Školstvo
Prioritná oblasť 2: Cestovný ruch, oddych, šport
Prioritná oblasť 3: Kultúra, kultúrna infraštruktúra
Prioritná oblasť 4: Životné prostredie, environmentálna infraštruktúra 
Prioritná oblasť 5: Sociálna oblasť, sociálna infraštruktúra
Prioritná oblasť 6: Informatizácia mesta
Prioritná oblasť 7: Samospráva, bytová výstavba, základná infraštruktúra
Prioritná oblasť 8: Doprava
Prioritná oblasť 9: Podpora podnikateľov a inovácií





3. Charakteristika projektových zámerov


Prioritná oblasť 1
Školstvo

Projektový zámer č. 1.1
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Vendelína Javorku v Žiline
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ V. Javorku
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
Príprava stavebného povolenia
Predpokladaný náklad
30,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.2
ZŠ Námestie Mladosti 1 (ZŠ Hájik), Žilina – rekonštrukcia školy a výstavba telocvične
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Hájik
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
Príprava stavebného povolenia
Predpokladaný náklad
70,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný 
program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.3
ZŠ Martinská, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia školy                                                         
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Martinská
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do roku 2013
Súčasný stav projektu
pripravuje sa PD
Predpokladaný náklad
25,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.4
ZŠ Jarná, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia školy                                                               
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Jarná
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
30,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.5
ZŠ s MŠ Sv. Gorazda – rekonštrukcia a modernizácia školy /strecha, okná, zateplenie, interiér/
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ s MŠ Sv. Gorazda
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
25,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.6
MŠ Jarná 2602/7, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Jarná 2602/7 Hliny 7, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.7
MŠ Do Stošky 5, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia                                                                  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Do Stošky 5, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.8
MŠ Limbová 26, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia                                                                
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Limbová
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.9
MŠ Petzvalova (MŠ Hájik), Žilina - Oprava strechy / sedlová strecha /  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Petzvalova, Žilina 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
2,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.10
MŠ Lichardova (MŠ Hliny 8), Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Lichardova
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.11
ZŠ s MŠ Žilina -Trnové – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ s MŠ Žilina - Trnové
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.12
MŠ K Vodojemu 1 (MŠ Žilina-Budatín)  - oprava strechy                                                        
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ K Vodojemu 1
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2012
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
1,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.13
MŠ Nám. J. Borodáča 7, Žilina– rekonštrukcia a modernizácia                                                 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Nám. J. Borodáča 7
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.14
MŠ Predmestská 27, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Predmestská 27
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.15
MŠ Bajzova 9 (MŠ Hliny, Žilina) – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŚ Bajzova 9 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.16
MŠ A. Kmeťa 15, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia                                                               
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ A.Kmeťa, Žilina 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
5,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.17
MŠ Stavbárska 4 (MŠ Bôrik, Žilina) – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Stavbárska 4
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
5,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.18
MŠ Piškinova 2165/3 (MŠ Hliny 3, Žilina) –– rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Puškinova 2165/3
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.19
MŠ Trnavská 2830, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Trnavská 2830, Žilina 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.20
MŠ Gemerská 1772, Žilina - rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Gemerská, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.21
MŠ Nám. J. Borodáča 6 – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MŠ Nám. J. Borodáča 6 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
7,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.22
ZŠ Lichardova, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Lichardova, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
25,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.23
ZŠ s MŠ Žilina-Brodno – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ s MŠ Žilina-Brodno
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2012
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
20,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.24
ZŠ Hollého, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Hollého, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
15,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.25
ZŠ Karpatská, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia /prístavba gymnast. telocvične/
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Karpatská, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
35,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.26
ZŠ Limbová, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Limbová, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
30,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.27
ZŠ Gaštanová, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Gaštanová, Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
30,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.28
ZŠ Žilina-Budatín – rekonštrukcia a modernizácia
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Žilina-Budatín
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2012
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
20,0 mil.Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.29
ZŠ s MŠ Žilina- Trnové – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ s MŠ Žilina- Trnové
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2012
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
27,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.30
ZŠ s MŠ Žilina- Závodie – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ s MŠ Žilina- Závodie
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2012
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
20,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.31
ZŠ s MŠ Žilina – Zádubnie – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ s MŠ Žilina – Zádubnie
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
20,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.32
ZŠ Žilina-Bánová – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
ZŠ Žilina-Bánová
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.33
Základná umelecká škola L. Árvaya – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Základná umelecká škola L. Árvaya
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
15,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.34
Základná umelecká škola Ferka Špániho Žilina – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Základná umelecká škola, Martinská-Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Projektový zámer č. 1.35
Základná umelecká škola Gaštanová 56/a, Žilina – rekonštrukcia a modernizácia 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Základná umelecká škola, Dobšinského nám.-Žilina
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
5,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 410 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk



Projektový zámer č. 1.36
Vybudovanie zariadenia CVČ Spaktrum
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
- 
Externé zdroje financovania

-
-





































Prioritná oblasť 2
Cestovný ruch, oddych, šport

Projektový zámer č. 2.1
Revitalizácia okolia Vodného diela Žilina /VDŽ /-rekreačná a oddychová zóna  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, vodohospodárska výstavba
Postavenie v projekte
žiadateľ/ partner
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
50,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“
A.4. Aktivity: 
 - podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC a pod.) priľahlej k strediskám CR 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

V rámci realizácie integrovaných sratégií rozvoja meststkých oblastí je možné realizovať:
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení
- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukciu miestnych komunikácií
rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukciu a výstavbu zastávok 
rekonštrukciu a výstavbu verejných WC

úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
pre žiadateľov zo súkromného sektora

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%

Projektový zámer č. 2.2
Rekreačná zóna Žilina - Hradisko – cyklotrasy, zimné športy
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, mikroregión, VÚC... 
Postavenie v projekte
žiadateľ/ partner
Termín realizácie
2009 - 2010
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
50,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“
A.4. Aktivity: 
 - podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC a pod.) priľahlej k strediskám CR 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

V rámci realizácie integrovaných sratégií rozvoja meststkých oblastí je možné realizovať:
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení
- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukciu miestnych komunikácií
rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukciu a výstavbu zastávok 
rekonštrukciu a výstavbu verejných WC

úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika
2007 – 2013
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
A.4. Aktivity: 
investície do cezhraničnej  infraštruktúry turizmu, zvyšovanie kvality turistických služieb a rozvoj ich spoločného marketingu;
	organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry, výmeny poznatkov; 
	podpora vytvárania spoločných produktov kultúry, turizmu a tradičných remesiel;

B. Oprávnený žiadateľ: 
	verejná správa

subjekty neziskového charakteru
vzdelávacie inštitúcie
odborné komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 58 917 266 EUR
                C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.3
Rekreačná zóna Žilina- Chrasť – trasy na beh, cyklotrasy, ..  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, mikroregión, VÚC... 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
50,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“
A.4. Aktivity: 
 - podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC a pod.) priľahlej k strediskám CR 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

V rámci realizácie integrovaných sratégií rozvoja meststkých oblastí je možné realizovať:
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení
- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukciu miestnych komunikácií
rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukciu a výstavbu zastávok 
rekonštrukciu a výstavbu verejných WC

úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika
2007 – 2013
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
A.4. Aktivity: 
investície do cezhraničnej  infraštruktúry turizmu, zvyšovanie kvality turistických služieb a rozvoj ich spoločného marketingu;
	organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry, výmeny poznatkov; 
	podpora vytvárania spoločných produktov kultúry, turizmu a tradičných remesiel;

B. Oprávnený žiadateľ: 
	verejná správa

subjekty neziskového charakteru
vzdelávacie inštitúcie
odborné komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 58 917 266 EUR
                C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.4
Mestské cyklotrasy  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, mikroregión, VÚC... 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2010
Súčasný stav projektu
PD sa pripravuje
Predpokladaný náklad
50,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program

V rámci realizácie integrovaných sratégií rozvoja meststkých oblastí je možné realizovať:
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení
- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukciu miestnych komunikácií
rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukciu a výstavbu zastávok 
rekonštrukciu a výstavbu verejných WC

úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 70 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : ERDF : 562 790 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.5
Výroba propagačného filmu o meste Žilina / prezentácia v zahraničí/      
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor
Postavenie v projekte
žiadateľ/ partner
Termín realizácie
2008 - 2009
Súčasný stav projektu
príprava podkladov
Predpokladaný náklad
1,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“
A.4. Aktivity: 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
Limity celkových oprávnených nákladov na neinvestičný projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 1 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 15 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH.

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.6
Zriadenie vlastnej TIK mesta Žilina 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2009
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
5,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 
A.4. Aktivity: 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
Limity celkových oprávnených nákladov

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH.

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.7
Rekonštrukcia, vybudovanie ihrísk pre masový šport na sídlisku Žilina- Vlčince  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
priebežne
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
Podpora projektového zámeru je možná len ako súčasť integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity na vybranom mestskom území:

	kombinácia minimálne štyroch aktivít regenerácie sídiel uvedených v bode a)

podpora minimálne troch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci oprávnených aktivít ROP
podpora bytových domov – obnova spoločných častí a zariadení bytových domov (oprava hlavných stavebných častí budovy ako strecha, fasáda, okná a dvere na fasáde, schodište, vnútorné a vonkajšie chodby, vchody a ich vonkajšie priestory, výťah, technické inštalácie budovy a opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti).

Aktivity regenerácie sídiel:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukcia a výstavba zastávok 
rekonštrukcia a výstavba verejných WC

úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnená rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

Všeobecné zásady oprávnenosti nákladov a výdavkov v rámci ROP:

1. výdavky musia mať priamu súvislosť s projektovým zámerom
2. výdavky sú realizované v súlade so schváleným a kontrahovaným rozpočtom projektu na presne určený účel
3. kontrahovaná výška nákladov je stanovená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. výdavky musia vzniknúť v časovom období od 1. januára 2007 do 31. 12. 2015

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 8 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 150 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.8
Rekonštrukcia, vybudovanie ihrísk pre masový šport na sídlisku Žilina- Solinky    
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
8,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
Podpora projektového zámeru je možná len ako súčasť integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity na vybranom mestskom území:

	kombinácia minimálne štyroch aktivít regenerácie sídiel uvedených v bode a)

podpora minimálne troch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci oprávnených aktivít ROP
podpora bytových domov – obnova spoločných častí a zariadení bytových domov (oprava hlavných stavebných častí budovy ako strecha, fasáda, okná a dvere na fasáde, schodište, vnútorné a vonkajšie chodby, vchody a ich vonkajšie priestory, výťah, technické inštalácie budovy a opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti).

Aktivity regenerácie sídiel:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukcia a výstavba zastávok 
rekonštrukcia a výstavba verejných WC

úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnená rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   
Všeobecné zásady oprávnenosti nákladov a výdavkov v rámci ROP:

1. výdavky musia mať priamu súvislosť s projektovým zámerom
2. výdavky sú realizované v súlade so schváleným a kontrahovaným rozpočtom projektu na presne určený účel
3. kontrahovaná výška nákladov je stanovená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. výdavky musia vzniknúť v časovom období od 1. januára 2007 do 31. 12. 2015

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 8 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 150 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.9
Rekonštrukcia , vybudovanie ihrísk pre masový šport na sídliskách Žilina- Hliny 1 – 8                                                                                                                   
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
50,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
Podpora projektového zámeru je možná len ako súčasť integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity na vybranom mestskom území:

	kombinácia minimálne štyroch aktivít regenerácie sídiel uvedených v bode a)

podpora minimálne troch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci oprávnených aktivít ROP
podpora bytových domov – obnova spoločných častí a zariadení bytových domov (oprava hlavných stavebných častí budovy ako strecha, fasáda, okná a dvere na fasáde, schodište, vnútorné a vonkajšie chodby, vchody a ich vonkajšie priestory, výťah, technické inštalácie budovy a opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti).

Aktivity regenerácie sídiel:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukcia a výstavba zastávok 
rekonštrukcia a výstavba verejných WC

úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnená rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

Všeobecné zásady oprávnenosti nákladov a výdavkov v rámci ROP:

1. výdavky musia mať priamu súvislosť s projektovým zámerom
2. výdavky sú realizované v súlade so schváleným a kontrahovaným rozpočtom projektu na presne určený účel
3. kontrahovaná výška nákladov je stanovená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. výdavky musia vzniknúť v časovom období od 1. januára 2007 do 31. 12. 2015

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 8 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 150 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.10
Vybudovanie ihrísk pre masový šport na sídlisku Žilina- Hájik    
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
príprava štúdie v roku 2008
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
Podpora projektového zámeru je možná len ako súčasť integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity na vybranom mestskom území:

	kombinácia minimálne štyroch aktivít regenerácie sídiel uvedených v bode a)

podpora minimálne troch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci oprávnených aktivít ROP
podpora bytových domov – obnova spoločných častí a zariadení bytových domov (oprava hlavných stavebných častí budovy ako strecha, fasáda, okná a dvere na fasáde, schodište, vnútorné a vonkajšie chodby, vchody a ich vonkajšie priestory, výťah, technické inštalácie budovy a opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti).

Aktivity regenerácie sídiel:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukcia a výstavba zastávok 
rekonštrukcia a výstavba verejných WC

úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnená rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

Všeobecné zásady oprávnenosti nákladov a výdavkov v rámci ROP:

1. výdavky musia mať priamu súvislosť s projektovým zámerom
2. výdavky sú realizované v súlade so schváleným a kontrahovaným rozpočtom projektu na presne určený účel
3. kontrahovaná výška nákladov je stanovená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. výdavky musia vzniknúť v časovom období od 1. januára 2007 do 31. 12. 2015

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 8 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 150 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%





Projektový zámer č. 2.11
Propagácia mesta a okolia na veľtrhoch a výstavách CR /doma i v zahraničí /   
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie

Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
2,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3 Opatrenie 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“
A.4. Aktivity: 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
Limity celkových oprávnených nákladov

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 1 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 15 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH.

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika
2007 – 2013
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
A.4. Aktivity: 
investície do cezhraničnej  infraštruktúry turizmu, zvyšovanie kvality turistických služieb a rozvoj ich spoločného marketingu;
	organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry, výmeny poznatkov; 
	podpora vytvárania spoločných produktov kultúry, turizmu a tradičných remesiel;

B. Oprávnený žiadateľ: 
	verejná správa

subjekty neziskového charakteru
vzdelávacie inštitúcie
odborné komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 58 917 266 EUR
                C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.12
Rekonštrukcia mestského parku na Bôriku v Žiline                                     
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie

Súčasný stav projektu
do 2013
Predpokladaný náklad
20,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
Podpora projektového zámeru je možná len ako súčasť integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity na vybranom mestskom území:

	kombinácia minimálne štyroch aktivít regenerácie sídiel uvedených v bode a)

podpora minimálne troch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci oprávnených aktivít ROP
podpora bytových domov – obnova spoločných častí a zariadení bytových domov (oprava hlavných stavebných častí budovy ako strecha, fasáda, okná a dvere na fasáde, schodište, vnútorné a vonkajšie chodby, vchody a ich vonkajšie priestory, výťah, technické inštalácie budovy a opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti).

Aktivity regenerácie sídiel:

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukcia a výstavba zastávok 
rekonštrukcia a výstavba verejných WC

úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnená rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

Všeobecné zásady oprávnenosti nákladov a výdavkov v rámci ROP:

1. výdavky musia mať priamu súvislosť s projektovým zámerom
2. výdavky sú realizované v súlade so schváleným a kontrahovaným rozpočtom projektu na presne určený účel
3. kontrahovaná výška nákladov je stanovená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. výdavky musia vzniknúť v časovom období od 1. januára 2007 do 31. 12. 2015

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 8 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 150 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie: 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.13
Vydanie propagačných materiálov o meste Žilina 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
4,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“
A.4. Aktivity: 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
Limity celkových oprávnených nákladov

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 1 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 15 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH.

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.14
Oddychová zóna pod VDŽ – vodné športy + cyklistická trasa
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, mikroregión, VÚC... 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
A.4. Aktivity: 
 - podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC a pod.) priľahlej k strediskám CR 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

V rámci realizácie integrovaných sratégií rozvoja meststkých oblastí je možné realizovať:
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení
- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukciu miestnych komunikácií
rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukciu a výstavbu zastávok 
rekonštrukciu a výstavbu verejných WC

úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
pre žiadateľov zo súkromného sektora

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika
2007 – 2013
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
A.4. Aktivity: 
investície do cezhraničnej  infraštruktúry turizmu, zvyšovanie kvality turistických služieb a rozvoj ich spoločného marketingu;
	organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry, výmeny poznatkov; 
	podpora vytvárania spoločných produktov kultúry, turizmu a tradičných remesiel;

B. Oprávnený žiadateľ: 
	verejná správa

subjekty neziskového charakteru
vzdelávacie inštitúcie
odborné komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 58 917 266 EUR
                C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.15
Vodný park Žilina (multifunkčný areal s dôrazom na vodné a oddychové aktivity)   
Zodpovednosť
Mesto Žilina (len na nekomerčnú infraštruktúru) / Investor
Spolupráca
Investor / Mesto Žilina 
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner 
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
100,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
A.4. Aktivity: 
 - podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC a pod.) priľahlej k strediskám CR 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

V rámci realizácie integrovaných sratégií rozvoja meststkých oblastí je možné realizovať:
A.2. Priorita: Prioritná os č. 4 „Regenerácia sídiel“
A.4. Aktivity: 
- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení
- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás
- rekonštrukciu miestnych komunikácií
rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
	rekonštrukciu a výstavbu zastávok 
rekonštrukciu a výstavbu verejných WC

úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p.)
opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel   

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%


Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
pre žiadateľov zo súkromného sektora

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika
2007 – 2013
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
A.4. Aktivity: 
investície do cezhraničnej  infraštruktúry turizmu, zvyšovanie kvality turistických služieb a rozvoj ich spoločného marketingu;
	organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry, výmeny poznatkov; 
	podpora vytvárania spoločných produktov kultúry, turizmu a tradičných remesiel;

B. Oprávnený žiadateľ: 
	verejná správa

subjekty neziskového charakteru
vzdelávacie inštitúcie
odborné komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 58 917 266 EUR
                C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.16 (z dotazníkového prieskumu)
Rajecká cyklomagistrála
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, mikroregión, VÚC... 
Postavenie v projekte
Partner / člen združenia, ktoré by bolo žiadateľom
Termín realizácie
2009 – 2011 (celý úsek Žilina – Rajec)
Súčasný stav projektu
Trasa Rajeckej cyklomagistrály je obsiahnutá v regulatívoch a v zozname verejnoprospešných stavieb záväznej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja. Je vypracovaná Technická štúdia Rajeckej cyklomagistrály. V súčasnosti je potrebné vypracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie (zjednodušená realizačná dokumentácia)
Predpokladaný náklad
115,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“ 
A.4. Aktivity: 
 - podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC a pod.) priľahlej k strediskám CR 
- podpora prezentácie CR na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov  

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%



Projektový zámer č. 2.17 (z dotazníkového prieskumu)
Múzejná štvrť - Trojbrežie
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NO 
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Po vysporiadaní pozemkov
Súčasný stav projektu
Je vypracovaný základný zámer využitia prostredia
Predpokladaný náklad
3 – 4  mld. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra turizmu“
A.3. Opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 

	rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni

revitalizácia nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činností pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom CR
obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu, obstaranie IKT vybavenia


B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
	orgány štátnej správy a územné samosprávy ako vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vedenom Ministerstvom kultúry SR a využívaných v oblasti cestovného ruchu 


C. Finančné aspekty:

Limity celkových oprávnených nákladov na projekt

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 75 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH. 

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%





Projektový zámer č. 2.18 (z dotazníkového prieskumu)
Fly Park Straník / Žilina - Zástranie
Zodpovednosť
x-air paragliding, o.z., Žilina
Spolupráca
Mesto Žilina, Letecká Amatérska Asociácia SR, Urbariát Zástranie 
Postavenie v projekte
partner
Termín realizácie
2008 - 2011
Súčasný stav projektu
Vypracovaný ideový návrh projektu, prebiehajú jednania s partnermi a vysporiadanie pozemkov
Predpokladaný náklad
40 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
pre žiadateľov zo súkromného sektora

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Veľký dôraz bude kladený na investície týkajúce sa rozvoja existujúcich a potenciálnych liečebných zariadení a kúpeľov. Zlepšenie v tejto oblasti by tiež zmiernilo problém marginalizácie vyplývajúci z nezamestnanosti. 
Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Aby sa rozvinul cezhraničný turizmus, mala by byť podporená výuka cudzích jazykov, ako aj výmena informácií a dát. O rozvoj špecifického sektora turizmu sa môže pričiniť aj spolupráca medzi liečebnými zariadeniami a kúpeľmi.
Región ponúka sľubné podmienky pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky. Je tiež potrebné podporiť snahy o nadviazanie spolupráce medzi rôznymi strediskami alebo turistickými organizáciami na oboch stranách hranice.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č. 2.19 (doplnené MÚ)
Mestská krytá plaváreň - exteriér
Zodpovednosť
MKP, súkromný sektor
Spolupráca
Mesto Žilina 
Postavenie v projekte
partner
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
4 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(musí sa jednať o zariadenie CR s celoročným využitím)
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%

Projektový zámer č. 2.20 (doplnené MÚ)
Mestská krytá plaváreň - interiér
Zodpovednosť
MKP, súkromný sektor
Spolupráca
Mesto Žilina 
Postavenie v projekte
partner
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
21 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(musí sa jednať o zariadenie CR s celoročným využitím)
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Cestovný ruch.“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“
A.4. Aktivity: 
podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
	výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
	vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
	podpora manažmentu voľného času
	podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.

B. Oprávnený žiadateľ: fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 145 317 628 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50%



















Prioritná oblasť 3
Kultúra, kultúrna infraštruktúra

Projektový zámer č. 3.1
Rekonštrukcia kultúrneho centra - Rosenfeldov palác v Žiline  - Centrum voľného času  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
Projekt je pripravený
Predpokladaný náklad
43,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 
obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora
	revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
	obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 75 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 3.2
Burianova veža- rekonštrukcia, sprístupnenie verejnosti, expozícia múzea                    
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Považské múzeum v Žiline, Farský úrad v Žiline
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 – 2009
Súčasný stav projektu
Projekt je pripravený
Predpokladaný náklad
26,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 
obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora
revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
           C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 75 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 3.3
Staromestské slávnosti 2008- 2013 v Žiline                                                                    
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, obce, VÚC
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
30,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry turizmu“
A.4. Aktivity: 
           b) neinvestičné aktivity
	podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem cestovného ruchu v územiach s Medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný regín
	podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov
	podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, kúpeľného a mestského cestovného ruchu atď.


B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec, ktorá má aktívne zmluvné partnerstvo s inými obcami (zmluva uzatvorená za účelom realizácie projektového zámeru, ktorá upravuje práva a povinnosti subjektov)


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 66 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 1 mil. Sk, max. 15 mil. Sk
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socio-ekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
podpora rozvoja nových produktov a lepšieho riadenia v oblasti turizmu, kultúry a tradičných remesiel
organizovanie spoločných cezhraničných podujatí v oblasti turizmu a kultúry
investície spojené s ochranou prírodného dedičstva
podpora vytvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných remeselných produktov


B. Oprávnený žiadateľ: 

Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Grantový systém Ministerstva Kultúry
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Grantový systém Ministerstva kultúry SR 
A.2. Priorita: Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
A.3. Opatrenie: Podprogram 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže
A.4. Aktivity: 
Podprogram je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok, súťaží a spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickými udalostiam nadregionálneho významu.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec alebo vyšší územný celok


C. Finančné aspekty:
C.1. Intenzita pomoci: 95%
C.2. Celkové oprávnené náklady: min. 20 tis. Sk

Projektový zámer č. 3.4
Fašiangy 2008 – 2013 v Žiline                      
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, obce, VÚC
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
3,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry turizmu“
A.4. Aktivity: 
           b) neinvestičné aktivity
	podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem cestovného ruchu v územiach s Medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný regín

podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov
podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, kúpeľného a mestského cestovného ruchu atď.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec, ktorá má aktívne zmluvné partnerstvo s inými obcami (zmluva uzatvorená za účelom realizácie projektového zámeru, ktorá upravuje práva a povinnosti subjektov)


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 66 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 1 mil. Sk, max. 15 mil. Sk
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.

B. Oprávnený žiadateľ: 
Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
A.4. Aktivity: 
podpora a tvorba nových turistických ponúk a produktov, využívajúcich kultúrne a prírodné bohatstvo prihraničnej oblasti. Vďaka spoločným cezhraničným aktivitám môže byť táto oblasť bohatstva propagovaná efektívnejšie aj mimo územia Poľska a Slovenskej republiky 
aby sa zachovalo kultúrne dedičstvo regiónu, mali by byť pripravené spoločné projekty udržujúce miestnu identitu, napríklad prostredníctvom vytvárania integrovaných kultúrnych a turistických produktov oboch strán prihraničia a iniciovanie vzniku centier spolupráce a kultúrnej výmeny.

B. Oprávnený žiadateľ: 
Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                 C.2. Intenzita pomoci: 95%
Grantový systém Ministerstva Kultúry
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Grantový systém Ministerstva kultúry SR 
A.2. Priorita: Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
A.3. Opatrenie: Podprogram 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže
A.4. Aktivity: 
Podprogram je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok, súťaží a spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickými udalostiam nadregionálneho významu.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec alebo vyšší územný celok


C. Finančné aspekty:
C.1. Intenzita pomoci: 95%
            C.2. Celkové oprávnené náklady: min. 20 tis. Sk

Projektový zámer č. 3.5
Kultúrno - spoločenské podujatia pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline                                                                                                        
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, obce, VÚC
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
05 – 10 /2008
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry turizmu“
A.4. Aktivity: 
           b) neinvestičné aktivity
	podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem cestovného ruchu v územiach s Medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný regín

podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov
podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, kúpeľného a mestského cestovného ruchu atď.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec, ktorá má aktívne zmluvné partnerstvo s inými obcami (zmluva uzatvorená za účelom realizácie projektového zámeru, ktorá upravuje práva a povinnosti subjektov)


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 66 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 1 mil. Sk, max. 15 mil. Sk
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.

B. Oprávnený žiadateľ: 
Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
A.4. Aktivity: 
podpora a tvorba nových turistických ponúk a produktov, využívajúcich kultúrne a prírodné bohatstvo prihraničnej oblasti. Vďaka spoločným cezhraničným aktivitám môže byť táto oblasť bohatstva propagovaná efektívnejšie aj mimo územia Poľska a Slovenskej republiky 
aby sa zachovalo kultúrne dedičstvo regiónu, mali by byť pripravené spoločné projekty udržujúce miestnu identitu, napríklad prostredníctvom vytvárania integrovaných kultúrnych a turistických produktov oboch strán prihraničia a iniciovanie vzniku centier spolupráce a kultúrnej výmeny.

B. Oprávnený žiadateľ: 
Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                 C.2. Intenzita pomoci: 95%
Grantový systém Ministerstva Kultúry
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Grantový systém Ministerstva kultúry SR 
A.2. Priorita: Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
A.3. Opatrenie: Podprogram 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže
A.4. Aktivity: 
Podprogram je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok, súťaží a spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickými udalostiam nadregionálneho významu.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec alebo vyšší územný celok


C. Finančné aspekty:
C.1. Intenzita pomoci: 95%
            C.2. Celkové oprávnené náklady: min. 20 tis. Sk

Projektový zámer č. 3.6
Žilinské kultúrne leto 2008 – 2013          
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
súkromný sektor, NGO, obce, VÚC
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
3,0 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry turizmu“
A.4. Aktivity: 
           b) neinvestičné aktivity
	podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem cestovného ruchu v územiach s Medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný regín

podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov
podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, kúpeľného a mestského cestovného ruchu atď.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec, ktorá má aktívne zmluvné partnerstvo s inými obcami (zmluva uzatvorená za účelom realizácie projektového zámeru, ktorá upravuje práva a povinnosti subjektov)


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 66 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 1 mil. Sk, max. 15 mil. Sk
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
A.4. Aktivity: 
Spoločné aktivity realizované v rámci tohto opatrenia by sa mali usilovať o rozvoj turistickej infraštruktúry. Spolupráca v oblasti turistiky, športu a rekreácie môže tiež priniesť úžitok, pretože z dlhodobého hľadiska sa práve ona môže stať dôležitým činiteľom pri rozvoji regiónu. Je tiež potrebné rozvíjať vzťahy medzi poľskými a slovenskými turistickými organizáciami a združeniami. Vzájomné kontakty tak môžu neskôr prispieť k rozvoju podnikania.
Zároveň treba podčiarknuť význam regionálnych turistických produktov cezhraničnej oblasti a posilniť ich propagáciu a ochranu, ale aj podporiť aktivity smerujúce k rastu bezpečnosti rekreujúcich sa turistov a tiež turistov, ktorí prichádzajú do horských oblastí za športovými aktivitami.

B. Oprávnený žiadateľ: 
Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program
cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
A.2. Priorita: Prioritná os II: Socioekonomický rozvoj
A.3. Opatrenie: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
A.4. Aktivity: 
podpora a tvorba nových turistických ponúk a produktov, využívajúcich kultúrne a prírodné bohatstvo prihraničnej oblasti. Vďaka spoločným cezhraničným aktivitám môže byť táto oblasť bohatstva propagovaná efektívnejšie aj mimo územia Poľska a Slovenskej republiky 
aby sa zachovalo kultúrne dedičstvo regiónu, mali by byť pripravené spoločné projekty udržujúce miestnu identitu, napríklad prostredníctvom vytvárania integrovaných kultúrnych a turistických produktov oboch strán prihraničia a iniciovanie vzniku centier spolupráce a kultúrnej výmeny.

B. Oprávnený žiadateľ: 
Indikatívni koneční prijímatelia:
	samosprávne jednotky a ich odbory a asociácie

štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
mimovládne organizácie
Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Oprávnení koneční prijímatelia:
	subjekty s právnou subjektivitou založené na základe miestnych relevantných zákonov

subjekty bez právnej subjektivity, ktorým vyššia jednotka (majúca právnu subjektivitu) delegovala čiastočnú plnú moc preberajúc finančnú zodpovednosť za realizovaný projekt
subjekty bez právnej subjektivity, pomocou ktorých bude ich vyššia jednotka realizovať grant (s identifikáciou, ktorý subjekt bude implementovať projekt)
subjekty so sídlom mimo oprávneného územia pod podmienkou, že majú kompetencie a výkon v oprávnenom území a projektové aktivity budú realizované v rámci oprávneného územia.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 62 963 105 Eur
                 C.2. Intenzita pomoci: 95%
Grantový systém Ministerstva Kultúry
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Grantový systém Ministerstva kultúry SR 
A.2. Priorita: Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
A.3. Opatrenie: Podprogram 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže
A.4. Aktivity: 
Podprogram je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok, súťaží a spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickými udalostiam nadregionálneho významu.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec alebo vyšší územný celok


C. Finančné aspekty:
C.1. Intenzita pomoci: 95%
            C.2. Celkové oprávnené náklady: min. 20 tis. Sk

Projektový zámer č. 3.7 
Zriadenie mestského múzea a galérie v Žiline / MKS /  
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do r. 2013
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
10,0 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií
obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora
revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
           C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 75 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 3.8 (z dotazníkového prieskumu)
Obnova areálu Budatínskeho hradu 
Zodpovednosť
Považské múzeum v Žiline / Žilinský samosprávny kraj
Spolupráca
Mesto Žilina, súkromné subjekty, neziskové organizácie
Postavenie v projekte
partner
Termín realizácie
2008 - 2012
Súčasný stav projektu
Kompletná stavebná dokumentácia a vydané stavebné povolenie
Predpokladaný náklad
300 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií
obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora
revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
           C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 75 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 3.9 (z dotazníkového prieskumu)
Profesionálne hudobné umenie v Žiline – filmový dokument
Zodpovednosť
Štátny komorný orchester Žilina
Spolupráca
EURO MUSTRA, Mesto Žilina
Postavenie v projekte
partner
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
362 000 Sk 
Externé zdroje financovania

Grantový systém Ministerstva kultúry SR 2008
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Grantový systém Ministerstva kultúry SR 2008
A.2. Priorita: Program 4 - Umenie
A.3. Opatrenie: Podprogram 4.2. Hudba
A.4. Aktivity: 
            4.2.1   podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
	Cieľom je podnietiť vznik, uvádzanie a šírenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby nekomerčného charakteru. Dotácia je určená usporiadateľom koncertov, festivalov alebo prehliadok s podielom diel súčasnej slovenskej skladateľskej tvorby nekomerčného charakteru  (príspevok autorom – tvorcom na tvorbu, na honoráre interpretov, na iné priame náklady súvisiace s realizáciou projektu).

4.2.4   podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov 
	Cieľom podpory je šírenie hudby prostredníctvom nosičov najmä diel pôvodnej hudobnej tvorby, prípadne výnimočne dramaturgicky objavného a historicky významného titulu a nahrávky v špičkovej interpretácii slovenských interpretov. Podpora sa bude poskytovať vydavateľským subjektom a je určená predovšetkým na priame náklady súvisiace s realizáciou nahrávky a výrobou nosiča nekomerčného charakteru určeného do distribučnej siete, na honoráre autorov a interpretov, prenájom nahrávacieho priestoru a pod.  Pokiaľ je CD nedeliteľnou súčasťou iného projektu (napr. časopisu, knihy a pod.), musí byť jeho vydanie zahrnuté do žiadosti tohto projektu ako jeden celok v príslušnom podprograme. 

4.2.5   hudobná reflexia 
	Cieľom podpory je rozvoj hudobnej reflexie. Dotácia je určená pre usporiadateľov medzinárodných konferencií alebo odborných seminárov, ktoré reflektujú slovenskú hudobnú kultúru. Grant môže byť použitý na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou konferencie (honoráre prednášateľom, prenájom sály, tlmočnícky servis a pod.), 

Dotácia sa môže poskytnúť aj na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou, vydaním príležitostných a účelových publikácií a súvisiacich materiálov (napr. publikácie k výročiam subjektov, zborníky z konferencií, seminárov, katalógov, výber textov, zvukový alebo audiovizuálny záznam a pod.).

C. Finančné aspekty:
C.1. Intenzita pomoci: 95%
             C.2. Celkové oprávnené náklady: min. 20 tis. Sk

Projektový zámer č. 3.10 (z dotazníkového prieskumu)
Stanica Žilina –Záriečie / Rondel Park
Zodpovednosť
Mesto Žilina / Truc sphérique, o.z.
Spolupráca
Truc sphérique, o.z. / Mesto Žilina 
Postavenie v projekte
Žiadateľ / partner
Termín realizácie
2006 - 2013
Súčasný stav projektu
Vypracovaný projektový zámer, architektonická štúdia, zrealizovaná prvá fáza výstavby komunitného parku
Predpokladaný náklad
30 mil. Sk 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestakých častí, ktoré spĺňajú spoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obuvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
           C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Grantový systém Ministerstva kultúry SR 2008
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Grantový systém Ministerstva kultúry SR 2008
A.2. Priorita: Program 4 - Umenie
A.3. Opatrenie: Podprogram 4.3. Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
A.4. Aktivity: 
4.3.1  tvorba a realizácia diel
	Cieľom dotácie je podporiť vznik a šírenie diel výtvarných umení. Dotácia je určená na návrh a realizáciu výtvarných diel a fotografie, ktoré budú následne verejne prezentované. V prípade žiadosti o dotáciu na dielo natrvalo umiestnené na verejnom priestranstve, je nevyhnutné k žiadosti predložiť výsledky verejnej súťaže, na základe ktorej bol autor diela vybraný nezávislou komisiou odborníkov. 

4.3.2   prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
	Cieľom dotácie je podporiť prezentáciu výtvarných umení. Dotácia je určená pre usporiadateľov uvedených aktivít s cieľom verejne prezentovať výtvarnú tvorbu odbornej a laickej verejnosti. Dotácia je určená tiež   na podporu vydania odborných neperiodických publikácií (katalógov, zborníkov, dokumentačných materiálov, informačných bulletinov) viažucich sa ku konkrétnym prezentačným aktivitám. 

4.3.3   edukačné aktivity: tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
	Cieľom dotácie je prostredníctvom vzdelávania zabezpečiť rozvoj kultúrnych aktivít obyvateľstva. Dotácia je určená pre usporiadateľov uvedených aktivít s regionálnym, celoštátnym resp. s medzinárodným významom, ako aj na podporu účasti na podobných podujatiach v zahraničí. Podpora  je určená na úhradu členského poplatku za rok 2008 v medzinárodných mimovládnych organizáciách pre národné sekcie s právnou subjektivitou, ktoré dokázateľne vyvíjajú aktívnu činnosť (výhradne pre kolektívnych členov).

4.3.4   reflexia výtvarných umení
	Cieľom dotácie je rozvoj reflexie (umelecko-vedných a umelecko-kritických štúdií, esejí a ďalších žánrov) výtvarných umení a ich prejavov v odborných periodikách a v neperiodických publikáciách, alebo verejne prezentované hodnotenie výtvarného diela. Dotácia je určená pre fyzické osoby - teoretikov, vedcov a kritikov činných v oblasti výtvarných umení, ako aj pre právnické osoby, teda pre usporiadateľov medzinárodných konferencií, sympózií alebo odborných seminárov, ktoré reflektujú slovenskú výtvarnú kultúru. 

Dotácia sa môže poskytnúť aj na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou, vydaním príležitostných a účelových publikácií a súvisiacich materiálov (napr. publikácie k výročiam subjektov, zborníky z konferencií, seminárov, katalógov,  a pod.).

C. Finančné aspekty:
C.1. Intenzita pomoci: 95%
             C.2. Celkové oprávnené náklady: min. 20 tis. Sk

Projektový zámer č. 3.11 (doplnené MÚ)
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov v mestsklých častiach Žiliny
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
- 
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
- 
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
Len v prípade ak sa jedná o kultúrnu pamiatku !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií
obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora
revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
           C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 75 mil. Sk









Prioritná oblasť 4
Životné prostredie, environmentálne infraštruktúra

Projektový zámer č. 4.1
Odkanalizovanie rozvojových častí mesta Žilina /nové obytné zóny
Zodpovednosť
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
partner projektu / žiadateľ
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
PD nepripravená
Predpokladaný náklad
100 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
A.3. Opatrenie: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
A.4. Aktivity: 
Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO – do 31.12.2010 - podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska

B. Oprávnený žiadateľ: Oprávnenými prijímateľmi sú obce, mestá a ich združenia, ako i fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie - v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z. z. (SEVAK, a.s.)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 813 776 913 EUR
C.2. Intenzita pomoci: .........................
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer č. 4.2
Ochrana územia mesta Žilina pred povodňami                                 
Zodpovednosť
Organizácie alebo subjekty vykonávajúce správu vodných tokov 
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
Partner
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
23 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 2. Ochrana pred povodňami
A.3. Opatrenie: 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
A.4. Aktivity: 
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska
Opatrenia vyplývajúce z pripravovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík

B. Oprávnený žiadateľ: správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004
- mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 110 588 236 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 
A.2. Priorita: č. 1. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
A.3. Opatrenie: Téma 2: Infraštruktúra životného prostredia
A.4. Aktivity: 
rozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstva pred prírodnými katastrofami

B. Oprávnený žiadateľ: samosprávne jednotky a ich jednotky a asociácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 79 629 810 EUR  
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Podmienkou je spolupráca s poľským partnerom.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: č. 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia	
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 	
rozvoj spoločných systémov ochrany obyvateľstva pred živelnými pohromami

B. Oprávnený žiadateľ: verejná správa, subjekty neziskového charakteru, odborné  komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 43 642 420 EUR  
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Podmienkou je spolupráca s poľským partnerom.
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)



Projektový zámer č. 4.3
Likvidácia divokých skládok na území mesta Žiliny
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
za oprávnené nebudú považované výdavky na uzatváranie, rekultiváciu alebo sanáciu nepovolených skládok odpadov vrátane miest s nepovolene uloženým odpadom (skládky odpadov bez udeleného rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva)

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4. Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadu
A.4. Aktivity: 
uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných  za osobitných podmienok, ktoré ukončili prevádzku k 30.6.2000
uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec  alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 34 235 294 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie odpadového hosdpodárstva na samosprávnej úrovni
Zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladnie s nimi

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 4.4
Zberný dvor pre nebezpečné odpady v Žiline
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
6 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4. Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
A.4. Aktivity: 
znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk  
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom alebo ich zhodnotenia vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 136 941 177  EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie odpadového hosdpodárstva na samosprávnej úrovni

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: .........................
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 4.5
Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Žilina
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2010
Súčasný stav projektu
PD a EIA pripravené
Predpokladaný náklad
40 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4. Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného odpadu
A.4. Aktivity: 
zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu 
dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho dopadu a zmesového komunálneho odpadu

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 57 058 824 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie odpadového hosdpodárstva na samosprávnej úrovni

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 4.6
Ochrana krajiny / mesta Žilina / pred invazívnymi burinami 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
6 mil. Sk
Externé zdroje financovania 

-
-

Projektový zámer č. 4.7
Výsadba zelene na území mesta Žilina /projekt „zelené mesto“/ 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
MGM
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
-
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o krajské mesto aktivitu nie je možné z tohto zdroja realizovať ako samostatný dopytovo orientovaný projekt len ako súčasť Integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí v zmysle čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999
Projekty sa môžu realizovať v mestských oblastiach ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Uvedené projekty sú realizované výlučne na základe vypracovanej a platnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja mestskej oblasti.
čiastkové projekty integrovaného projektu sú zamerané na nasledovné oblasti podpory ROP:
	regenerácia sídiel (realizácia minimálne štyroch operácií regenerácie sídiel na zlepšenie fyzického prostredia)

obnova bývania
občianska infraštruktúra (vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, prípadne nekomerčné záchranné služby)

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 972 941 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer č. 4.8
Rozšírenie skládky odpadu Žilina – P. Chlmec
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu
PD vypracovaná
Predpokladaný náklad
100 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
Len rozširovanie skládky odpadu nie je oprávneným zámerom, musí byť spojený so skvalitňovaním odpadového hospodárstva.

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4. Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného odpadu
A.4. Aktivity: 
zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu 
dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho dopadu a zmesového komunálneho odpadu

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
	fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 57 058 824 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie odpadového hosdpodárstva na samosprávnej úrovni

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer č. 4.9 (z dotazníkového prieskumu)
Žilina – odkanalizovanie mestských častí (odkanalizovanie mestských častí Považský Chlmec, Brodno, Budatín, ktoré neboli zahrnuté do odkanmalizovania v rámci akcie Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie realizovanej a spolufinancovanej z ISPA.
Zodpovednosť
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
partner projektu
Termín realizácie
2009 - 2011
Súčasný stav projektu
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a stavebný zámer
Predpokladaný náklad
120 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
A.3. Opatrenie: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
A.4. Aktivity: 
Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO – do 31.12.2010 - podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska

B. Oprávnený žiadateľ: Oprávnenými prijímateľmi sú obce, mestá a ich združenia, ako i fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie - v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z. z. (SEVAK, a.s.)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 813 776 913 EUR
C.2. Intenzita pomoci: .........................
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer č. 4.10 (z dotazníkového prieskumu)
Zavedenie alternatívnych energetických zdrojov
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Mestská krytá plaváreň
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
20 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
A.3. Opatrenie: 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
A.4. Aktivity: 
znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh  uvedených opatrení.

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
	fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 23 529 412 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
pre žiadateľov zo súkromného sektora

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.4 „Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike“
A.4. Aktivity: 
1.	úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností,
kombinovaná výroba elektriny a tepla,
využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení na využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti zariadení a efektívnosti ich využívania,
rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie úniku tepla, rekonštrukcia odovzdávajúcich staníc tepla a iné),
poradenstvo poskytnuté SIEA v rámci efektívneho používania energií a využívania obnoviteľných zdrojov energie,
a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie


C. Finančné aspekty:

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 60.000,- EUR a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5.000.000,- EUR, pričom celková výška oprávnených výdavkov na projekt je menšia ako 25.000.000,- EUR

          C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : ERDF : 139,3 mil. Eur
C.2. Intenzita pomoci: 50 %
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer č. 4.11 
Rekonštrukcia dažďových kanalizácií vo vybraných častiach mesta
Zodpovednosť
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
partner
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
PD nepripravená
Predpokladaný náklad
100 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
ako súčasť celkovej rekonštrukcie resp. budovania kanalizačnej siete

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
A.3. Opatrenie: 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
A.4. Aktivity: 
Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO – do 31.12.2010 - podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska

B. Oprávnený žiadateľ: Oprávnenými prijímateľmi sú obce, mestá a ich združenia, ako i fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie - v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z. z. (SEVAK, a.s.)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 813 776 913 EUR
C.2. Intenzita pomoci: .........................
Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
 A.4. Aktivity: 
opodstatnená rekonštrukcia inžinierskych sietí, a to výlučne v nadväznosti na reallizáciu iných investičných aktivít regenereácie sídiel  - v prípade Mesta Žilina sa musí jednať o súčasť realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti

B. Oprávnený žiadateľ: Oprávnenými prijímateľmi sú obce, mestá 
C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 478 371 500 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer č. 4.12 
Štúdia potrieb vybudovania MČOV
(v častiach mesta, kde nie je možné realizovať odkanalizovanie)
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
3 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Fondu počiatočného kapitálu a Individuálny projekt
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo
B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: Fond počiatočného kapitálu : 341 941 EUR.
C.2. Intenzita pomoci: 90%
C.3. Maximálna výška príspevku: 20 000 EUR

Projektový zámer č. 4.13
Ochrana územia Mesta Žilina pred povodňami – realizácie preventívnych opatrení na vodných tokoch
(Všivák, Bytčický potok, Kysuca – Vranie, Brodnianky - Brodno)
Zodpovednosť
Organizácie alebo subjekty vykonávajúce správu vodných tokov 
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
Partner
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 2. Ochrana pred povodňami
A.3. Opatrenie: 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
A.4. Aktivity: 
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska
Opatrenia vyplývajúce z pripravovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík

B. Oprávnený žiadateľ: správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004
- mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 110 588 236 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 
A.2. Priorita: č. 1. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
A.3. Opatrenie: Téma 2: Infraštruktúra životného prostredia
A.4. Aktivity: 
rozvoj spoločných systémov na ochranu obyvateľstva pred prírodnými katastrofami

B. Oprávnený žiadateľ: samosprávne jednotky a ich jednotky a asociácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 79 629 810 EUR  
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Podmienkou je spolupráca s poľským partnerom.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
A.2. Priorita: č. 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia	
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 	
rozvoj spoločných systémov ochrany obyvateľstva pred živelnými pohromami

B. Oprávnený žiadateľ: verejná správa, subjekty neziskového charakteru, odborné  komory 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 43 642 420 EUR  
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Podmienkou je spolupráca s poľským partnerom.
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer č. 4.14 
Štúdia na zmapovanie divokých skládok na území mesta Žilina
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
2 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Fondu počiatočného kapitálu a Individuálny projekt
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo
B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: Fond počiatočného kapitálu : 341 941 EUR.
C.2. Intenzita pomoci: 90%
C.3. Maximálna výška príspevku: 20 000 EUR

Projektový zámer č. 4.15
Odpadové hospodárstvo v Žiline 1
(staré environmentálne záťaže PCHZ v Žiline – starý sklad chemikálií v centre mesta)
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
50 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4 Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4. 4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
A.4. Aktivity: 
Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz
Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
	fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 136 941 177 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladanie s nimi

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR


Projektový zámer č. 4.16
Odpadové hospodárstvo v Žiline 2 – mimo k.ú. Mesta Žilina
(štúdia  a rekonštrukcia odkaliska v katastri obce Rosina a Bytčica – uskladnenie popolčeka, škvary, kalov, CHÚV)
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
do 2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4 Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4. 4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
A.4. Aktivity: 
Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz
Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
	fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie


C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 136 941 177 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Ochrana životného prostredia
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladanie s nimi

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR


Projektový zámer č. 4.17
Výsadba zelene na území mesta Žilina 
	revitalizácia parku na Bulvári

obnova uličných stromoradí na ulici M. Rázusa – alej gaštanov
obnova verejného priestranstva pred kultúrnym domom v Bytčici
zeleň vnútroblokov panelových sídlisk
Hlboká cesta – zeleň – zóna oddychu
revitalizácia Bôrického parku 

Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2013
Predpokladaný náklad
100 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o krajské mesto aktivitu nie je možné z tohto zdroja realizovať ako samostatný dopytovo orientovaný projekt len ako súčasť Integrovaného projektu rozvoja mestských oblastí v zmysle čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999
Projekty sa môžu realizovať v mestských oblastiach ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Uvedené projekty sú realizované výlučne na základe vypracovanej a platnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja mestskej oblasti.
čiastkové projekty integrovaného projektu sú zamerané na nasledovné oblasti podpory ROP:
	regenerácia sídiel (realizácia minimálne štyroch operácií regenerácie sídiel na zlepšenie fyzického prostredia)

obnova bývania
občianska infraštruktúra (vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, prípadne nekomerčné záchranné služby)

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 972 941 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

























Prioritná oblasť 5
Sociálna oblasť, sociálna infraštruktúra

Projektový zámer 5.1.
Rekonštrukcia a modernizácia detských jaslí Žilina - Hliny 2 (Veľká Okružná č. 38)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
Podaný projekt na vypracovanie PD
Predpokladaný náklad
20 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestakých častí, ktoré spĺňajú spoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obuvateľov nad 1000
	kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
	jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
	jedná sa o obnovu min. troch bytových domov


B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.2.
Rekonštrukcia a modernizácia detských jaslí na ulici Puškinovej č. 14
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
Zatiaľ nie je vypracovaná PD
Predpokladaný náklad
15 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestakých častí, ktoré spĺňajú spoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obuvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.3.
Rekonštrukcia a modernizácia detských jaslí Žilina – Andreja Kmeťa č. 38
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2009
Súčasný stav projektu
Podaný projekt na vypracovanie PD
Predpokladaný náklad
16 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestakých častí, ktoré spĺňajú spoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obuvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.4.
Modernizácia a obnova technologického parku opatrovateľskej služby
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
2008 - 2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
3 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb v obciach

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.5.
Stanica opatrovateľskej služby a denný pobyt seniorov
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
6 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
	budovanie nových zariadení
	obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb v obciach

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.6.
Penzión pre dôchodcov (DSS pre dospelých)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
So súkromným sektorom
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2011
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
50 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: č. 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto
(zo súkromného sektora sú oprávnené: neziskové organizácie, cirkvi a občianske združenia)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb v obciach

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.7.
Domov pre osamelé matky, týrané ženy a deti
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
OZ, NI
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner (v prípade ak žiadateľom bude OZ alebo NI)
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
Vízia
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: č. 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto
(zo súkromného sektora sú oprávnené: neziskové organizácie, cirkvi a občianske združenia)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 2. Podpora sociálnej inklúzie
A.3. Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
A.4. Aktivity: 
Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo živnostenského zákonníka, registrované na území SR

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 244 470 588 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
ochrana a podpora obetí násilia v rodinách ako aj podpora útulkov

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.8.
Denný klub pre matky s deťmi pripravujúce sa na návrat do zamestnania  / vzdelávanie /
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner (v prípade ak žiadateľom bude OZ alebo NI)
Termín realizácie
Do roku 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 1. Podpora rastu zamestnanosti
A.3. Opatrenie: 1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
A.4. Aktivity: 
Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti
	Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti
	Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo živnostenského zákonníka, registrované na území SR

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 691 082 824 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 2. Podpora sociálnej inklúzie
A.3. Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
A.4. Aktivity: 
Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo živnostenského zákonníka, registrované na území SR

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 244 470 588 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 2. Podpora sociálnej inklúzie
A.3. Opatrenie: 2.3. Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
A.4. Aktivity: 
Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami 
	Aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych zručností počas neprítomnosti na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných povinností
Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s rodinnými povinnosťami
Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce poskytovaním inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov  

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 244 470 588 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Rozvoj ľudských zdrojov
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
Rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania

A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: Rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.9.
Debarierizácia mesta Žilina pre zdravotne postihnutých
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
spolupráca s p. Sirym
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
priebežne
Súčasný stav projektu
prebieha realizácia
Predpokladaný náklad
30 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: č. 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto
(zo súkromného sektora sú oprávnené: neziskové organizácie, cirkvi a občianske združenia)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk

Debarierizácia mesta pre ľudí s fyzickým postihnutím, nie je explicitne definovaná medzi oprávnenými aktivitami v rámci danej priority, avšak tento fakt môže výrazne zvýšiť kvalitu predkladaných integrovaných projektov.

Projektový zámer 5.10.
Výstavba bytov pre sociálne neprispôsobivých občanov
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
s komunitným centrom (s pani Bučkovou) a tretím sektorom
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
do roku 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
50 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: č. 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto
(zo súkromného sektora sú oprávnené: neziskové organizácie, cirkvi a občianske združenia)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Štátny fond rozvoja bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
 
B. Oprávnený žiadateľ: mestá a obce

C. Finančné aspekty:
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť len právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt.
Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) c) a e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac:
a) 70 000 Sk na garsónku,
b) 85 000 Sk na jednoizbový byt,
c) 110 000 Sk na dvojizbový byt,
d) 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.

Projektový zámer 5.11.
Riešenie sociálnej situácie Rómov v Žiline / komunitné centrum / 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
s komunitným centrom (s pani Bučkovou) a tretím sektorom
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner (v prípade ak žiadateľom bude OZ alebo NO)
Termín realizácie
2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 2. Podpora sociálnej inklúzie
A.3. Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
A.4. Aktivity: 
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity  

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 244 470 588 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 5.12.
Výstavba sociálnych bytov /malometrážne byty, byt do 60m2 /
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
partneri
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
80 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Štátny fond rozvoja bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
 
B. Oprávnený žiadateľ: mestá a obce

C. Finančné aspekty:
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť len právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt.
Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) c) a e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac:
a) 70 000 Sk na garsónku,
b) 85 000 Sk na jednoizbový byt,
c) 110 000 Sk na dvojizbový byt,
d) 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.

Projektový zámer 5.13 (z dotazníkového prieskumu)
Podpora zamestnanosti osôb so zníženou pracovnou schopnosťou
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Mestská polícia Žilina
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner 
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
Projektový zámer:
	úprava priestorov na Mestskej polícii Žilina vhodných pre prácu osôb so zníženou pracovnou schopnosťou
	rozšírenie a dobudovanie kamerového monitorovacieho systému a informačného systému v rámci mesta Žilina

Predpokladaný náklad
5 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 1. Podpora rastu zamestnanosti 
A.3. Opatrenie: 1.2. podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, produktov a podpory podnikania

A.4. Aktivity: 
Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov
	Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania 

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 691 082 824 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 2. Podpora sociálnej inklúzie
A.3. Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
A.4. Aktivity: 
Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie 

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 244 470 588 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 5.14 (z dotazníkového prieskumu)
Puzzle do života (vzdelávanie ľudí s neukončeným vzdelaním, s cieľom zlepšiť ich postavenie na trhu práce)
Zodpovednosť
Slovenská akademická informačná agentúra
Spolupráca
Školy, UPSVaR Žilina, Mesto Žilina
Postavenie v projekte
Partner / žiadateľ
Termín realizácie
September 2008 – september 2009
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
1 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 2. Podpora sociálnej inklúzie
A.3. Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
A.4. Aktivity: 
Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie 

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, neziskové, mimovládne organizácie, fyzické alebo právnické osoby 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 244 470 588 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 1. Podpora rastu zamestnanosti 
A.3. Opatrenie: 1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

A.4. Aktivity: 
Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti
Aktivity zamerané na modernizácia verejných služieb zamestnanosti

B. Oprávnený žiadateľ: obce, mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, Neziskové, mimovládne organizácie, Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), Podnikateľské informačné centrá (BIC), Odborové zväzy, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo živnostenského zákonníka, registrované na území SR
 
Cieľové skupiny predovšetkým pochádzajú z radov uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, zamestnávateľov (v súlade s cieľom APTP podpora vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov), SZČO (v súlade s cieľom APTP podpora vytvárania pracovných miest formou samozamestnania), zamestnanci služieb zamestnanosti, poskytovatelia služieb zamestnanosti a partneri, ktorých problémy sú riešené príslušným projektom atď..
C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 500 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 5.15. (doplnené MÚ)
Zriadenie klubu dôchodcov a výdajne stravy pre dôchodcov v centre mesta
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Útvar hlavného architekta v spolupráci s odborom sociálnym a bytovým vyberie vhodný objekt a vypracuje rozpočet na rekonštrukciu objektu
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
15 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb v obciach

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.16. (doplnené MÚ)
Vybudovanie chránených dielní v meste Žilina
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Riešené spolu so súkromným sektorom
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
neurčené
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb v obciach

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)

Projektový zámer 5.17. (doplnené MÚ)
Hospic v meste Žilina
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Riešené spolu so súkromným sektorom
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
do 2013
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
35 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.3. Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
A.4. Aktivity: 
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
budovanie nových zariadení
obstaranie vybavenia vrátane IKT

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 270 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 100 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Zdravie a starostlivosť o deti
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb v obciach

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR) = 10.010.700,- Sk (kurz 34,05 za EUR)















Prioritná oblasť 6
Informatizácia mesta

Projektový zámer č 6.1
Vytvorenie siete informačných terminálov v meste Žilina
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ/ užívateľ – v závislosti od typu projektu
Termín realizácie
-
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
1,3 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Informatizácia spoločnosti – v prípade poskytovania služieb e-governmentu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Informatizácia spoločnosti
A.2. Priorita: č. 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
A.3. Opatrenie: 1.2. Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
A.4. Aktivity: 
vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry ISVS, ktorý umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri vybavovaní služieb verejnej správy
zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu a pokrývajú najmä nasledujúce úseky výkonu správy
budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správy na jednom mieste

B. Oprávnený žiadateľ: rozpočtová organizácia a jej zariadenia, príspevková organizácia, organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou, obec, mesto, VÚC, združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia, záujmové združenie právnických osôb

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 826 198 128 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus – v prípade poskytovania služieb e-governmentu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Rozvoj ľudských zdrojov
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie a modernizácia kapacít verejných služieb regionálnych a miestnych orgánov a ich inštitúcií prostredníctvom napr. opatrení ICT

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90%
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)
Regionálny operačný program  – v prípade služieb CR
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
A.3. Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
A.4. Aktivity: 
podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytvárenie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov


B. Oprávnený žiadateľ: 
	obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec a mesto) a 

obec + partnerská obec a/alebo partnerské obce
vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

C. Finančné aspekty:
Limity celkových oprávnených nákladov

Minimálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 5 000 000,- Sk a maximálne celkové oprávnené náklady sú stanovené vo výške 50 000 000,- Sk pre investičné projekty.
Celkové oprávnené náklady na projekty sa uvádzajú vrátane DPH.

C.1. Výška alokácie na prioritné opatrenie : 65 176 471 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č 6.2
Internet do domácností  /projekt  e-mesto /
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ/ užívateľ – v závislosti od typu projektu
Termín realizácie
-
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
50 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Informatizácia spoločnosti – v prípade poskytovania služieb e-governmentu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Informatizácia spoločnosti
A.2. Priorita: č. 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
A.3. Opatrenie: 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu
A.4. Aktivity: 
zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem  zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu
rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov 
	rozvoj metalických a bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí  
rozvoj metropolitných optických sietí
rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx


B. Oprávnený žiadateľ: rozpočtová organizácia a jej zariadenia, príspevková organizácia, organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou, obec, mesto, VÚC, združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia, záujmové združenie právnických osôb

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 113 177 826 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%

Projektový zámer č 6.3
Elektronická podateľňa MsÚ Žilina a digitálna radnica
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ/ užívateľ – v závislosti od typu projektu
Termín realizácie
-
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
3 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Informatizácia spoločnosti 
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Informatizácia spoločnosti
A.2. Priorita: č. 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
A.3. Opatrenie: 1.2. Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
A.4. Aktivity: 
vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry ISVS, ktorý umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri vybavovaní služieb verejnej správy
zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu a pokrývajú najmä nasledujúce úseky výkonu správy
budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správy na jednom mieste

B. Oprávnený žiadateľ: rozpočtová organizácia a jej zariadenia, príspevková organizácia, organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou, obec, mesto, VÚC, združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia, záujmové združenie právnických osôb

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 826 198 128 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus – v prípade poskytovania služieb e-governmentu
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Rozvoj ľudských zdrojov
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
skvalitnenie a modernizácia kapacít verejných služieb regionálnych a miestnych orgánov a ich inštitúcií prostredníctvom napr. opatrení ICT

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90%
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)












Prioritná oblasť 7 
Samospráva, bytová výstavba, základná infraštruktúra

Projektový zámer 7.1.
Nový územný plán mesta Žilina (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

-
-

Projektový zámer 7.2.
Revitalizácia vnútroblokov v meste Žilina (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
BYTTERM
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestakých častí, ktoré spĺňajú spoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obuvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk

Projektový zámer 7.3.
Štúdia revitalizácie “Východného priemyselného pásma” (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Operačný program Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4. Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
A.4. Aktivity: 
I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz:
	projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží,

projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží,
projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,
regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie,
projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.
II. skupina:  Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:
	projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami.


B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 136 941 177 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 7.4.
Štúdia revitalizácie “Západného priemyselného pásma” (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Operačný program Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 4. Odpadové hospodárstvo
A.3. Opatrenie: 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
A.4. Aktivity: 
I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz:
	projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží,

projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží,
projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,
regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie,
projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.
II. skupina:  Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:
	projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami.


B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 136 941 177 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 7.5.
Rekonštrukcia predstaničného priestoru ŽSR (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do 2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk

Projektový zámer 7.6.
Rekonštrukcia priestoru autobusovej stanice v Žiline (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do 2010
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk

Projektový zámer 7.7.
Štúdia rekonštrukcie budovy Žilinskej univerzity – bývalej “reálky”  (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Žilinská univerzita
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
Partner
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
vízia
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Operačný program Výskum a vývoj
Štúdia môže byť oprávneným výdavkom, len ako výdavok vynaložený v súvislosti so samotnou realizáciou investičného projektu !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Výskum a vývoj
A.2. Priorita: č. 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
A.3. Opatrenie: č. 1.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
A.4. Aktivity: 
Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja
Príklady aktivít:
	modernizácia a investície do technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia

nevyhnutné náklady spojené s investíciami do výskumného, vývojového a laboratórneho vybavenia (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke)
budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií
nevyhnutné stavebné úpravy spojené s investíciami do výskumného, vývojového a laboratórneho vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických parkov pri vysokých školách)

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 310 962 416 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 7.8.
Štúdia rekonštrukcie častí centra „Hurbanova – Kálov – Frambor“ (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
Štúdia môže byť oprávneným výdavkom, len ako výdavok vynaložený v súvislosti s prípravou investičného projektu !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk



Projektový zámer 7.9.
Štúdia rekonštrukcie „Behrensovej synagógy“ – kino Centrum (doplnené MÚ)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
-
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
Štúdia môže byť oprávneným výdavkom, len ako výdavok vynaložený v súvislosti s prípravou investičného projektu !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel 
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Regionálny operačný program
Štúdia môže byť oprávneným výdavkom, len ako výdavok vynaložený v súvislosti s prípravou investičného projektu !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: Prioritná os č. 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“
A.4. Aktivity: 
obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora
revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

B. Oprávnený žiadateľ: mesto

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 158 823 529 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
           C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 75 mil. Sk

Projektový zámer 7.10.
Rozširovanie bytovej výstavby na sídlisku Žilina-Vlčince 
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
100 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
 
B. Oprávnený žiadateľ: mestá a obce

C. Finančné aspekty:
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť len právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt.
Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) c) a e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac:
a) 70 000 Sk na garsónku,
b) 85 000 Sk na jednoizbový byt,
c) 110 000 Sk na dvojizbový byt,
d) 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.

Projektový zámer 7.11.
Rozširovanie bytovej výstavby na sídlisku Žilina-Hájik  /Hájik 2-6/
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
1500 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
 
B. Oprávnený žiadateľ: mestá a obce

C. Finančné aspekty:
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť len právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt.
Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) c) a e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac:
a) 70 000 Sk na garsónku,
b) 85 000 Sk na jednoizbový byt,
c) 110 000 Sk na dvojizbový byt,
d) 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.

Projektový zámer 7.12. (z dotazníkového prieskumu)
Komplexná obnova panelového fondu v správe BYTTERM, akciová spoločnosť Žilina
Zodpovednosť
BYTTERM, akciová spoločnosť Žilina
Spolupráca
Ministerstvo výstavby, Vyšší územný orgán, Mestský úrad Žilina
Postavenie v projekte
Žiadateľ BYTTERM / partner MsÚ Žilina
Termín realizácie
2005 - 2030
Súčasný stav projektu
Začatá realizácia
Predpokladaný náklad
300 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel 
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
obnova bytovej budovy
 
B. Oprávnený žiadateľ: fyzická alebo právnická osoba (so sídlom, resp. trvalým bydliskom na území SR)

C. Finančné aspekty:
Úver na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
Dotácia MVRR SR na rozvoj bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Dotácia na rozvoj bývania (podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania)
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
dotácie na odstránenie systémových porúch

Projektový zámer 7.13. (z dotazníkového prieskumu)
Komplexná obnova technológií tepelného hospodárstva v majetku BYTTERM, a.s. Žilina (využitie obnoviteľných zdrojov energie)
Zodpovednosť
BYTTERM, akciová spoločnosť Žilina
Spolupráca
Viaceré finančné organizácie, Mestský úrad Žilina, zahraniční dodávatelia technológií
Postavenie v projekte
Žiadateľ BYTTERM 
Termín realizácie
Prebieha – približne do roku 2015
Súčasný stav projektu
Vypracovaná komplexná štúdia, vykonávacie projekty s ročným predstihom – prebieha realizácia
Predpokladaný náklad
150 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Operačný program Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
A.3. Opatrenie: 3.2.. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
A.4. Aktivity: 
I. skupina:. znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov: 
Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh  uvedených opatrení. 
Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla)
Výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ.
Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo  príspevkové organizácie 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 23 529 412 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
obnova bytovej budovy
 
B. Oprávnený žiadateľ: fyzická alebo právnická osoba (so sídlom, resp. trvalým bydliskom na území SR)

C. Finančné aspekty:
Úver na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

Dotácia MVRR SR na rozvoj bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Dotácia na rozvoj bývania (podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania)
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
dotácie na odstránenie systémových porúch




Projektový zámer 7.14. (z dotazníkového prieskumu)
Revitalizácia bytových domov na sídlisku Solinky – Žilina (P1.14/ BA – ZA, obytný okrsok “A” + “B”)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2008 - 2009
Súčasný stav projektu
Rieši sa projektová dokumentácia a stavebné povolenie
Predpokladaný náklad
40 mil. Sk (6 bytových domov)
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel 
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
obnova bytovej budovy
 
B. Oprávnený žiadateľ: fyzická alebo právnická osoba (so sídlom, resp. trvalým bydliskom na území SR)

C. Finančné aspekty:
Úver na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
Dotácia MVRR SR na rozvoj bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Dotácia na rozvoj bývania (podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania)
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
dotácie na odstránenie systémových porúch

Projektový zámer 7.15. (z dotazníkového prieskumu)
Revitalizácia bytových domov na sídlisku Solinky – Žilina (P1.14/ BA – ZA, obytný okrsok “C” + “D”)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2010 - 2011
Súčasný stav projektu
Rieši sa projektová dokumentácia a stavebné povolenie
Predpokladaný náklad
65 mil. Sk (10 bytových domov)
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
obnova bytovej budovy
 
B. Oprávnený žiadateľ: fyzická alebo právnická osoba (so sídlom, resp. trvalým bydliskom na území SR)

C. Finančné aspekty:
Úver na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

Dotácia MVRR SR na rozvoj bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Dotácia na rozvoj bývania (podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania)
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
dotácie na odstránenie systémových porúch

Projektový zámer 7.16. (z dotazníkového prieskumu)
Revitalizácia bytových domov na sídlisku Vlčice – Žilina (T 06B)
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
2010 - 2012
Súčasný stav projektu
Rieši sa projektová dokumentácia a stavebné povolenie
Predpokladaný náklad
75 mil. Sk (8 bytových domov)
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Štátny fond rozvoja bývania

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátny fond rozvoja bývania
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
obnova bytovej budovy
 
B. Oprávnený žiadateľ: fyzická alebo právnická osoba (so sídlom, resp. trvalým bydliskom na území SR)

C. Finančné aspekty:
Úver na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

Dotácia MVRR SR na rozvoj bývania
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Dotácia na rozvoj bývania (podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania)
A.2. Priorita: -
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
dotácie na odstránenie systémových porúch

Projektový zámer 7.17.
Modernizácia a rozšírenie mestského kamerového systému  pre MP / zvyšovanie bezpečnosti v meste /
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca

Postavenie v projekte
-
Termín realizácie

Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
10 mil. Sk
Externé zdroje financovania

-
-

Projektový zámer 7.18.
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov mesta
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
UPSVaR, školy, SAIA
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
Priebežne do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
5 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
A.3. Opatrenie: č. 4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
A.4. Aktivity: 
Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou správou 
	identifikácie školiacich potrieb a príležitostí v oblasti rozvoja verejnej správy, verejnej politiky a budovania partnerstiev 

investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov (workshopy, tréningy, stáže, štipendiá zamerané na rozvoj ľudských zdrojov a pod.) 
budovanie partnerstiev s inými sektormi a inštitúciami na regionálnej a lokálnej úrovni, pripravenosti pre organizačné zmeny, podporu pre otvorený systém verejných inštitúcií (učiace sa organizácie), vytváranie akčných plánov a pod.
podpora aktivít zameraných na skvalitnenie všetkých foriem sociálneho dialógu. 

B. Oprávnený žiadateľ: obce a  mestá, v súlade so zákonom č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 81 734 600 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %

Projektový zámer 7.19.
Rekonštrukcia budovy MsÚ Žilina  / zateplenie, výmena okien, tepelné hospodárstvo, klimatizácia /
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
50 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
A.2. Priorita: č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
A.3. Opatrenie: 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
A.4. Aktivity: 
I. skupina: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov: 
	Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh  uvedených opatrení. 
Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla)

Výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ.
Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo  príspevkové organizácie 

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 23 529 412 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %









Prioritná oblasť 8
Doprava

Projektový zámer 8.1.
Výstavba nových komunikácií
Zodpovednosť
Slovenská správa ciest (cesty I. triedy) / VÚC (cesty II. a III. triedy)
Spolupráca
Mesto Žilina
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
a) 2008 – 2009
b) 2009 – 2010
c) 2010 – 2012
d) 2009 – 2010
e) 2010
Súčasný stav projektu
a) a d) majú vypracovanú štúdiu
Predpokladaný náklad
a) IV. mestský okruh  Žilina, Bytčická-Kamenná - 35,0 mil. Sk
b) IV. mestský okruh Bánová – 21,0 mil. Sk
c) Napojenie Žilina, Hájik – mesto - 58,0 mil. Sk
d) Obslužná komunikácia Žilina, Solinky - 25,0 mil. Sk
e) Prepojenie ul. Cestárska-Mudroňova – Bratislavská - 6,0 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
A.3. Opatrenie: č. 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
A.4. Aktivity: 
Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov
Budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov v preukázateľne odôvodnených a výnimočných prípadoch za účelom odstránenia identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny aspekt

B. Oprávnený žiadateľ: VÚC

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 180 000 000 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 15 mil. Sk, max. 180 mil. Sk
Operačný program Doprava
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program doprava
A.2. Priorita: č. 5. Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
A.3. Opatrenie: 
A.4. Aktivity: 
Výstavba a modernizácia ciest I. triedy a obchvatov;

B. Oprávnený žiadateľ: Slovenská správa ciest

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 740 794 961 EUR

Projektový zámer 8.2.
Výstavba nových parkovísk
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
a) 2008 – 2010
b) 2009 – 2013
c) 2009 – 2013
d) 2011 - 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
a) Parkoviská, Žilina- centrum - 50,0 mil.Sk
b) Parkoviská, Žilina- Vlčince - 45,0 mil.Sk
c) Parkoviská , Žilina- Solinky - 30,0 mil.Sk
d) Parkoviská, Žilina- Hájik -15,0 mil.Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
A.3. Opatrenie: č. 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
A.4. Aktivity: 
podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC atď.) priľahlej k strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím v územiach s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región 	
B. Oprávnený žiadateľ: obce a mestá

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 66 176 741 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
             C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 5 mil. Sk, max. 50 mil. Sk

Projektový zámer 8.3.
Rekonštrukcie komunikácií
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
a) 2009 – 2013
b) 2008 – 2009
c) 2010 – 2011
d) 2009 – 2010
e) 2008 – 2009
Súčasný stav projektu
b), c), d), e) majú štúdiu
Predpokladaný náklad
a) Rekonštrukcia ul. Vysokoškolákov - 45,0 mil.Sk
b) Rekonštrukcia CMZ / centrum / - 20,0 mil.Sk
c) Rekonštrukcia ul. Kamenná - 25,0 mil.Sk
d) Rekonštrukcia ul. Hollého, Radlinského, Sasinkova, Fr.Mráza - 38,0 mil.Sk
e) Rekonštrukcia ul. Bernoláka, Fándlyho - 29,0 mil.Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1. Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk

Projektový zámer 8.4.
Súvislé povrchové úpravy ciest a chodníkov v meste
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca
-
Postavenie v projekte
Žiadateľ 
Termín realizácie
a) 2008-2010 
b) 2010-2011 
c) 2008-2009 
d) 2008-2010 
e) 2008-2010 
f) 2009-2010 
g) 2009-2011 
h) 2013             
 i) 2010-2013   
j) 2010-2013    
k) 2011-2012   
l) 2011-2013 
m) 2010-2011 
n) 2010-2013 
o) 2011-2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
a) Sídliská Hliny 1-8, Bôrik, Malá Praha - 40,0 mil.Sk
b) Žilina, Solinky - 21,0 mil.Sk
c) Žilina, Vlčince - 31,5 mil.Sk
d) Žilina, Bánová + Závodie - 18,0 mil.Sk
e) Žilina, Brodno + Vranie - 12,6 mil.Sk
f) Žilina, Budatín + P.Chlmec - 18,5 mil.Sk
g) Žilina, Bytčica - 12,6 mil.Sk
h) Žilina, Mojšova Lúčka - 2,3 mil.Sk
i) Žilina, Rosinky - 8,6 mil.Sk
j) Žilina, Strážov - 3,6 mil.Sk
k) Žilina, Trnové - 4,5 mil.Sk
l) Žilina, Zádubnie + Zástranie - 10,4 mil.Sk
m) Žilina, Žilinská Lehota - 5,4 mil.Sk  
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1. Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk

Projektový zámer 8.5.
Vybudovanie Inteligentného dopravného systému mesta Žilina
Zodpovednosť
Mesto Žilina / Žilinský samosprávny kraj
Spolupráca
Žilinský samosprávny kraj / mesto Žilina
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner
Termín realizácie
Do 2013
Súčasný stav projektu
Projekt vychádza z realizovaného projektu REDETRAL (Interreg IIIC) a bude realizovaný v spolupráci s VÚC
Predpokladaný náklad
50   mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce regionálnu obslužnosť regiónov
A.3. Opatrenie: č. 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 
A.4. Aktivity: 	
rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie úrovne dopravných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov

B. Oprávnený žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na prioritnú os: 180 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 15 mil. Sk, max. 180 mil. Sk
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
správa a bezpečnosť dopravy

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer 8.6.
Mestská hromadná doprava – alternatívne pohony
Zodpovednosť
Mesto Žilina 
Spolupráca

Postavenie v projekte
Žiadateľ
Termín realizácie

Súčasný stav projektu

Predpokladaný náklad
30   mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Životné prostredie
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program Životné prostredie
A.2. Priorita: č. 3. Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
A.3. Opatrenie: 3.1. Ochrana ovzdušia
A.4. Aktivity: 
II.skupina: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy  prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia:
	plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby

náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

B. Oprávnený žiadateľ: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo  príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 188 235 294 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95%
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
podporovanie využívania biopalív a alternatívnych zdrojov energie na úrovni regiónov a obcí

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer 8.7. (z dotazníkového prieskumu)
Optimalizácia prevádzky na riadených svetelných križovatkách
Zodpovednosť
Mesto Žilina / Žilinský samosprávny kraj
Spolupráca
Žilinský samosprávny kraj / mesto Žilina, DPMŽ, s.r.o.
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner
Termín realizácie
2008 - 2010
Súčasný stav projektu
Zo strany DPMŽ, s.r.o. sú pripravené všetky dáta potrebné pre odoslanie do radiča svetelnej križovatky. Je potrebné dohodnúť sa s realizátorom riadenia križovatiek presnú skladbu a intenzitu zasielaných údajov do radiča križovatky.
Predpokladaný náklad
1,5   mil. Sk
Externé zdroje financovania

Regionálny operačný program
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce regionálnu obslužnosť regiónov
A.3. Opatrenie: č. 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 
A.4. Aktivity: 	
Zvýšenie kvality križovatiek ciest II. a III. triedy (signalizácia, mimoúrovňové križovanie, zmeny riešenia, kruhové objazdy)

B. Oprávnený žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 180 000 000 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
správa a bezpečnosť dopravy

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)

Projektový zámer 8.8. (z dotazníkového prieskumu)
Zariadenie na nedeštruktívnu opravu asfaltových povrchov ciest a chodníkov
Zodpovednosť
Fatra Services International Canada (Ing. Tibor Intribus)
Spolupráca
Žilinský samosprávny kraj / mesto Žilina / Doc. Ing. Pechanec
V spolupráci s Fatra Services International Canada (Ing. Tibor Intribus)
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner
Termín realizácie
2007 - 2008
Súčasný stav projektu
Skúšobná jednotka v štádiu testovania
Predpokladaný náklad
1,4   mil. Sk
Externé zdroje financovania 

Regionálny operačný program
Oprávnená je samotná rekonštrukcia !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 4. Regenerácia sídiel
A.3. Opatrenie: č. 4.1 Regenerácia sídiel
A.4. Aktivity: 
Integrované stratégie rozvoja mestských častí, ktoré spĺňajú aspoň 3 z nasledovných podmienok:
	jedná sa o mestské časti s počtom obyvateľov nad 1000

kombinácia min. štyroch aktivít zo samostatne dopytovo orientovaných projektov
jedná sa podporu min. dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci opatrení ROP
jedná sa o obnovu min. troch bytových domov

B. Oprávnený žiadateľ: miestne samosprávy

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 468 672 353 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
            C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 8 mil. Sk, max. 150 mil. Sk
Regionálny operačný program
Oprávnená je samotná rekonštrukcia !!!

A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Regionálny operačný program
A.2. Priorita: č. 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
A.3. Opatrenie: č. 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
A.4. Aktivity: 
Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov
Budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov v preukázateľne odôvodnených a výnimočných prípadoch za účelom odstránenia identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny aspekt

B. Oprávnený žiadateľ: VÚC

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 180 000 000 EUR
            C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady: min. 15 mil. Sk, max. 180 mil. Sk

Projektový zámer 8.9. (z dotazníkového prieskumu)
Multifunkčné detské dopravné ihrisko
Zodpovednosť
Mesto Žilina
Spolupráca
Žilinský samosprávny kraj / mesto Žilina / Doc. Ing. Pechanec
Postavenie v projekte
Žiadateľ / Partner
Termín realizácie
2008
Súčasný stav projektu
Vypracovaná projektová dokumentácia:
	plán detského dopravného ihriska

technické vybavenie detského dopravného ihriska
učebné osnovy pre deti v zmysle zariadenia MŠ SR (teória a prax)
Predpokladaný náklad
3  mil. Sk
Externé zdroje financovania

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
A.2. Priorita: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
správa a bezpečnosť dopravy

B. Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na program (2005 – 2009): NFM = 36,089 mil. EUR, EHP = 31,046 mil. EUR
C.2. Intenzita pomoci: 90 %
(minimálna výška NFP = 294.000 EUR)




Projektový zámer 8.10. (doplnené MÚ)
IV. mestský okruh – Južný diaľničný privádzač – I/18 Šibenice
Zodpovednosť
Slovenská správa ciest 
Spolupráca
Mesto Žilina, VÚC
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2010 - 2013
Súčasný stav projektu
-
Predpokladaný náklad
500 mil. Sk
Externé zdroje financovania

Operačný program Doprava
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program doprava
A.2. Priorita: č. 5. Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
A.3. Opatrenie: 
A.4. Aktivity: 
Výstavba a modernizácia ciest I. triedy a obchvatov;

B. Oprávnený žiadateľ: Slovenská správa ciest

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie: 740 794 961 EUR

































Prioritná oblasť 9
Podpora podnikateľov a inovácií

Projektový zámer 9.1. (z dotazníkového prieskumu)
INCONSULT 
	Podporný program INOCONSULT je vlastne dotáciou nákladov na poskytnutie pomoci pri spracovaní podnikateľského zámeru a na právne a ekonomické poradenstvo, určený pre inovatívne MSP z mesta Žilina 

tento podporný program je určený začínajúcim podnikateľom, ktorých predmet činnosti je z oblasti s vyššou pridanou hodnotou,
	prostriedky z programu sú určené na ročnú úhradu 
nákladov spojených s pomocou pri spracovaní podnikateľského zámeru, na právnu pomoc pri zakladaní živnosti resp. spoločnosti, právnu pomoc pri zmluvnom zabezpečení a na ekonomické poradenstvo,
	jedná sa o nenávratnú finančnú dotáciu.

Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Inovatívne MSP, ekonóm, právnik, expert z prostredia ŽU 
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2008-2013
Súčasný stav projektu
V súčasnosti v rámci aktivít záujmového združenia Vedecko-technologický park Žilina funguje prevádzka Technologický inkubátora, ktorá je určená začínajúcim podnikateľom s vyššou pridanou hodnotou. Technologický inkubátor poskytuje kvalitnú infraštruktúru (kancelárske priestory, zasadačky, kuchynky prípadne skladové priestory), taktiež vzhľadom na kontakty na kapacity ŽU možnosť poskytnúť odbornú pomoc pri spracovaní podnikateľského zámeru, ekonomické a právne poradenstvo spojené so založením a činnosťou podnikateľa.  
Predpokladaný náklad
podporný program je určený 3 firmám ročne -  na úhradu ročných nákladov spojených s odbornou pomocou pri spracovaní podnikateľského zámeru , ekonomické a právne poradenstvo vo výške 30.000 Sk/podnikateľa,  
celkové ročné náklady na program 90.000 Sk.
Externé zdroje financovania

-
-

Projektový zámer 9.2. (z dotazníkového prieskumu)
INOFFICE 
	Podporný program INOFFICE je vlastne dotáciou prevádzkových nákladov určený pre inovatívne MSP.

tento program je určený začínajúcim podnikateľom, ktorých predmet činnosti je z oblasti s vyššou pridanou hodnotou,
prostriedky z programu sú určené na ročnú úhradu 
prevádzkových nákladov (nájom, energie, internet) v priestoroch  Technologického inkubátora VTP Žilina,
	jedná sa o nenávratnú finančnú dotáciu.

Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Inovatívne MSP z oblasti 
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2007-2013
Súčasný stav projektu
V súčasnosti v rámci aktivít záujmového združenia Vedecko-technologický park Žilina funguje prevádzka Technologický inkubátora, ktorá je určená začínajúcim podnikateľom s vyššou pridanou hodnotou. Technologický inkubátor poskytuje pomerne kvalitnú infraštruktúru (kancelárske priestory, zasadačky, kuchynky prípadne skladové priestory), taktiež vzhľadom na kontakty na kapacity ŽU možnosť poskytnúť odbornú pomoc pri spracovaní podnikateľského zámeru, ekonomické a právne poradenstvo spojené so založením a činnosťou podnikateľa.  
Predpokladaný náklad
podporný program je určený 3 firmám ročne - na úhradu ročných prevádzkových nákladov v priestoroch Technologického inkubátora VTP Žilina vo výške 40.000 Sk/firmu,  
celkové ročné náklady na program 120.000 Sk
Externé zdroje financovania

-
-

Projektový zámer 9.3. (z dotazníkového prieskumu)
INFINANCE 
	Podporný program INFINANCE je vlastne poskytnutie mikroúveru pre inovatívne MSP 

tento podporný program je určený začínajúcim podnikateľom, ktorých predmet činnosti je z oblasti s vyššou pridanou hodnotou,
podnikateľ podniká v priestoroch Technologického inkubátora VTP Žilina, 
prostriedky z programu sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich so začiatkom podnikania (obstaranie PC, software, kancelársky nábytok a pod.),
	jedná sa o návratnú finančnú dotáciu.

Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Inovatívne MSP z oblasti „hi-tech“
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2007-2013
Súčasný stav projektu
V súčasnosti v rámci aktivít záujmového združenia Vedecko-technologický park Žilina funguje prevádzka Technologický inkubátora, ktorá je určená začínajúcim podnikateľom s vyššou pridanou hodnotou. Technologický inkubátor poskytuje pomerne kvalitnú infraštruktúru (kancelárske priestory, zasadačky, kuchynky prípadne skladové priestory), taktiež vzhľadom na kontakty na kapacity ŽU možnosť poskytnúť odbornú pomoc pri spracovaní podnikateľského zámeru, ekonomické a právne poradenstvo spojené so založením a činnosťou podnikateľa. K dnešnému dňu však VTP Žilina nemá finančné zdroje určené na mikropôžičkový program, ktorý by nesporne skvalitnil jeho poskytované služby.
Predpokladaný náklad
podporný program je určený 3 firmám ročne - na nákup investičného majetku maximálne do výšky 100.000 Sk/podnikateľa,  
celkové ročné náklady na program 300.000 Sk.
Externé zdroje financovania

-
-

Projektový zámer 9.4. (z dotazníkového prieskumu)
Technologické centrum VTP Žilina – CASA ZINA
Cieľom projektu je vybudovať v Žiline Technologické centrum, nehnuteľnosť pre:
	úspešné firmy z technologického inkubátora, ktoré potrebujú ďalej rásť

pre lokálne inovatívne spoločnosti
pre zahraničných investorov
Centrum bude poskytovať priestory a služby špecifické pre inovatívne a technologicky orientované spoločnosti. Projekt centra počíta s celkovou prenajímateľnou plochou cca. 10 tis.m2. S výstavbou sa počíta v areáli Žilinskej univerzity na Veľkom Dieli.
Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Žilinská univerzita, Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Ministerstvo hospodárstva SR
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2008-2010
Súčasný stav projektu
Príprava projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie.
Predpokladaný náklad
420 mil. Sk
Externé zdroje financovania

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.2. „Podpora spoločných služieb pre podnikateľov“
A.4. Aktivity: 
výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov; (podpora rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie),
budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s veľkým socio-ekonomickým dopadom pre regin poregión po odsúhlasení MH SR,
výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov a technologických priestorov vrátane sieti),
iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom,
realizácia projektu pre ochranu spotrebiteľa,
a ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

B. Oprávnený žiadateľ: 
	VÚC založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;

obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
ich vzájomné združenia;
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami a obcami zabezpečujúce rozvoj priemyslu a vybraných služieb.

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie : 127 152 955 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 95 %
C.3. Celkové oprávnené náklady:
Maximálna výška NFP pre projekty výstavby a revitalizácie infraštruktúry hnedých priemyselných parkov je 10 mil. EUR.
Maximálna výšku NFP na projekty budovania infraštruktúry zelených priemyselných parkov je 6 mil. EUR.
Zákon o investičnej pomoci
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Štátna pomoc
A.2. Priorita: 2. Technologické centrá (napr. centrum prinášajúce vylepšenie, zmenu výrobkov, výrobných procesov, technológií...)
A.3. Opatrenie: -
A.4. Aktivity: 
a) vybudovanie nového technologického centra, alebo rozšírenie existujúceho technologického centra, 
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 40 miliónov Sk, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa;
c) z celkového počtu zamestnancov budú tvoriť minimálne 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním.

B. Oprávnený žiadateľ: investor

C. Finančné aspekty:
C.1. Výška alokácie na opatrenie : -
C.2. Intenzita pomoci: -

Projektový zámer 9.5. (z dotazníkového prieskumu)
Regionálny inovačný portál - eZINA
Cieľom projektu je vytvoriť on-line platformu pre poskytovanie informácií o:
	inováciách v regióne a o ich podpore,

inováciách na národnej úrovni a o ich podpore,
inováciách na úrovni EÚ a o ich podpore,
inovatívnych spoločnostiach v regióne,
poskytovateľoch inovačných riešení
Ďalej portál bude slúžiť na výmenu informácií medzi jednotlivými organizáciami (diskusné fóra a pod.)
Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Žilinská univerzita, Žilinský samosprávny kraj, poskytovatelia služieb pre inovatívne spoločnosti – napr. Slovenské centrum produktivity, IPA Slovakia, Výskumné ústavy a ďalší
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2007-2013
Súčasný stav projektu
Projektový zámer
Predpokladaný náklad
500.000 Sk
Externé zdroje financovania

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.3. „Podpora inovačných aktivít v podnikoch“
A.4. Aktivity: 
podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb, alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného poradenstva pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri implementácii systémov manažérstva kvality),
podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného výrobku, postupu alebo služby určených na predaj alebo prenájom a ich systematické využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto procesu môže byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane výroby skúšobných stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných hardvérov a softvérov na riadenie dát,

B. Oprávnený žiadateľ: 
	Príjímateľmi pomoci sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, registrované na území SR 

Pomoc je možné poskytnúť aj neziskovým organizáciám,  autorizovaným a notifikovaným právnickým a fyzickým osobám v súlade so Zákonom č. 264/1999 a 90/1998 Z. z., ktoré sú  nezávislé od formy alebo spôsobu ich financovania, ktorého hlavným cieľom je realizácia výskumu a vývoja a rozšírenie ich výsledkov formou výučby,  publikovania alebo technologického transferu. Všetky zisky sa reinvestujú do týchto činností, rozšírenia ich výsledkov alebo výučby.

C. Finančné aspekty:

C.1. Výška alokácie na opatrenie : 154 400 005 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50 %
C.3. Celkové oprávnené náklady:
V zmysle návrhu schémy štátnej pomoci prostredníctvom ktorej sa bude opatrenie realizovať je minimálna výška pomoci 30 000 EUR a maximálna výška pomoci 2 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 25 mil. EUR.

Projektový zámer 9.6. (z dotazníkového prieskumu)
Regionálny inovačný fond – ZINA FINANCE
Cieľom je realizácia podporného finančného nástroja, ktorý bude v spolupráci s finančnými inštitúciami a verejnými inštitúciami poskytovať pre inovatívne MSP:
	grantové programy (najmä vo fáze začiatku podnikania, tzv. pre-seed a seed financovanie)

záručné programy
mikropôžičkové programy
úverové programy
venture kapitál (kapitálové vstupy do základného imania spoločností)
Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Súkromné finančné inštitúcie (banky), Ministerstvo hospodárstva SR, Žilinský samosprávny kraj, Inovatívne MSP
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2008-2013
Súčasný stav projektu
Projektový zámer
Predpokladaný náklad
5 mil. Sk ročne na grantové programy (verejné zdroje), 100 mil. Sk na záručné, mikropôžičkové a úverové programy (návratné zdroje, bankové zdroje) a 200 mil. Sk na venture kapitál (súkromní investori)
Externé zdroje financovania

-
-

Projektový zámer 9.7. (z dotazníkového prieskumu)
IKT podporné centrum pre MSP – ZINA ICT
Cieľom je realizácia podporného finančného nástroja, ktorý bude v spolupráci s finančnými inštitúciami a verejnými inštitúciami poskytovať pre inovatívne MSP:
Cieľom projektu je vybudovať systém podporných služieb pre inovatívne MSP v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Keďže mnohé inovatívne spoločnosti sú príliš malé na to, aby si dokázali s poskytovateľmi IKT vyjednať výhodné podmienky pre služby, ktoré potrebujú pre svoju činnosť, ZINA ICT bude sprostredkujúcim poskytovateľom týchto služieb, t.j. bude vo veľkom nakupovať služby u veľkých poskytovateľov technológií, a tieto bude sprostredkúvať množstvu malých spoločností. Dnes obdobný princíp funguje v malom v Technologickom inkubátore VTP Žilina.
Ďalej bude ZINA ICT poskytovať špecifické služby potrebné pre inovatívne MSP, týkajúce sa zabezpečenia dátových služieb (bezpečnosť, ukladanie, zdieľanie a pod.) ako aj webových služieb (portály, komunikačné rozhrania a pod.)
Zodpovednosť
Vedecko-technologický park Žilina
Spolupráca
Žilinská univerzita, dodávatelia informačných a komunikačných technológií a riešení, Inovatívne MSP
Postavenie v projekte
-
Termín realizácie
2008-2010
Súčasný stav projektu
Projektový zámer
Predpokladaný náklad
Na rozbeh centra a zabezpečenie služieb – 5 mil. Sk. Ročne na prevádzku centra 3 mil. Sk. Na poskytované služby, môže byť poskytnutá garancia zo strany projektu ZINA FINANCE (na úhrady služieb dodávateľom počas obdobia re-fakturácie drobným odberateľom)
Externé zdroje financovania

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A. Štruktúra finančného zdroja
A.1. Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2. Priorita: Prioritná os č. 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“
A.3. Opatrenie: Opatrenie č. 1.3. „Podpora inovačných aktivít v podnikoch“
A.4. Aktivity: 
podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb, alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného poradenstva pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri implementácii systémov manažérstva kvality),
podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného výrobku, postupu alebo služby určených na predaj alebo prenájom a ich systematické využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto procesu môže byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane výroby skúšobných stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných hardvérov a softvérov na riadenie dát,

B. Oprávnený žiadateľ: 
	Príjímateľmi pomoci sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, registrované na území SR 

Pomoc je možné poskytnúť aj neziskovým organizáciám,  autorizovaným a notifikovaným právnickým a fyzickým osobám v súlade so Zákonom č. 264/1999 a 90/1998 Z. z., ktoré sú  nezávislé od formy alebo spôsobu ich financovania, ktorého hlavným cieľom je realizácia výskumu a vývoja a rozšírenie ich výsledkov formou výučby,  publikovania alebo technologického transferu. Všetky zisky sa reinvestujú do týchto činností, rozšírenia ich výsledkov alebo výučby.

C. Finančné aspekty:

C.1. Výška alokácie na opatrenie : 154 400 005 EUR
C.2. Intenzita pomoci: 50 %
C.3. Celkové oprávnené náklady:
V zmysle návrhu schémy štátnej pomoci prostredníctvom ktorej sa bude opatrenie realizovať je minimálna výška pomoci 30 000 EUR a maximálna výška pomoci 2 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 25 mil. EUR.


