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Obec Motešice určuje na roky 2007-2013 nasledovné
priority rozvoja, prioritné osi, opatrenia a Plán čerpania
štrukturálnych fondov obce Motešice:
Priority rozvoja
1.
2.
3.
4.

Obecná infraštruktúra
Životné prostredie v obci
Informatizácia obce
Zamestnanosť a sociálna inklúzia v obci

Ad 1.
V rámci priority Obecná infraštruktúra určuje obec Motešice nasledovné
prioritné osi a opatrenia
Prioritná os

Infraštruktúra vzdelávania
Podpora
konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity obce
Motešice
Infraštruktúra cestovného
ruchu

Opatrenie
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materská, základná)
Regenerácia obce Motešice

Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu

Ad 2.
V rámci priority Životné prostredie v obci určuje obec Motešice nasledovné
prioritné osi a opatrenia

Prioritná os
Integrovaná ochrana,
racionálne využívanie vôd
Odpadové hospodárstvo

Opatrenie
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
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Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Odstraňovanie environmentálnych záťaží a
uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a
krajiny

Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
Informačné a propagačné aktivity

Ad 3.
V rámci priority Informatizácia obce určuje obec Motešice nasledovné prioritné
osi
Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Ad 4.
V rámci priority Zamestnanosť a sociálna inklúzia v obci určuje obec Motešice
nasledovnú prioritnú os a opatrenie

Prioritná os

Opatrenie

Podpora rastu zamestnanosti a
sociálnej inklúzie

Budovanie kapacít a zlepšenie
kvality verejnej správy
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Plán čerpania štrukturálnych fondov
obce Motešice na roky 2007-2013
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 1
Názov projektu

Projekt na rekonštrukciu Materskej a Základnej
školy v Motešiciach

rozpočet projektu

celková suma:
2 000 000 Sk
spolufinancovanie: 100 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie podmienok pre poskytovanie
starostlivosti pre deti predškolského veku
a skvalitnenie podmienok na vzdelávanie pre
školopovinné deti

aktivity projektu

V rámci projektu sa bude spracovávať komplexná
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na
rekonštrukciu predmetných budov.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je spracovať projektovú
dokumentáciu zahŕňajúcu rekonštrukcia striech,
vnútorné členenie, výmenu okien, výmenu sietí,
opravu fasád ako i celkové zníženie energetickej
náročnosti prevádzky uvedených budov.
Spracovaná projektová dokumentácia sa využije pri
následnej žiadosti o príspevok zo štrukturálnych
fondov na samotnú rekonštrukciu.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
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ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

9 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 2
Názov projektu

Územný plán obce Motešice

rozpočet projektu

celková suma:
2 000 000 Sk
spolufinancovanie: 100 000 Sk

cieľ projektu

Trvalo udržateľný rozvoj mesta obce Motešice
v súlade s potrebami jej občanov prostredníctvom
spracovania nového ÚPN obce

aktivity projektu

Hlavnou aktivitou projektu je spracovanie nového
územného plánu mesta s cieľom jeho trvalo
udržateľného rozvoja.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je spracovať nový územný plán
obce tak, aby vyhovoval požiadavkám na jej
súčasný i budúci rozvoj. Je nevyhnutné definovať
kataster obce v rámci územného plánu, ba sa
predišlo živelným zásahom do veľmi hodnotného
prírodného prostredia

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
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- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

22 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 3
Názov projektu

Projekt rekonštrukcia centrálnej časti obce

rozpočet projektu

celková suma:
1 000 000 Sk
spolufinancovanie: 50 000 Sk

cieľ projektu

Zatraktívnenie a oživenie centrálnej časti obce
s dôrazom na prirodzený kolorit krajiny

aktivity projektu

V rámci projektu sa bude spracovávať komplexná
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na
rekonštrukciu širšieho centra obce.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je príprava projektovej
dokumentácie riešiacej dlažbu centrálnej časti obce,
autobusové nástupište, zeleň, osvetlenie, drobnú
obecnú architektúru ( lavičky, odpadkové koše
a pod) a infokiosk. Spracovaná projektová
dokumentácia sa využije pri následnej žiadosti
o príspevok zo štrukturálnych fondov na samotnú
rekonštrukciu.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
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efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 4
Názov projektu

Projekt rekonštrukcia obecného parku

rozpočet projektu

celková suma:
1 000 000 Sk
spolufinancovanie: 50 000 Sk

cieľ projektu

Zatraktívnenie a oživenie obecného parku
s dôrazom na prirodzený kolorit krajiny

aktivity projektu

V projekte by sa realizovala komplexná projektová
dokumentácia na rekonštrukcie zelenej plochy,
ktorá je dominantou Motešíc. Najdôležitejšími
opornými bodmi projektu budú revitalizácia zelene,
vyčistenie rekultivácia rybníka, drobná architektúra,
detské ihrisko, vybavenosť a v neposlednom rade
vstup na golfové ihrisko

zhrnutie projektu

Projekt rieši zatraktívnenie, oživenie i revitalizáciu
kľúčovej zelenej lokality Motešíc. Po jej ukončení
môže park slúžiť ďalším generáciám spokojných
obyvateľov i návštevníkov obce, ktorý budú mať
k dispozícii oddychovo-rekreačnú lokalitu v obci
mesta na vysokej kvalitatívnej úrovni

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
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ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 5
Názov projektu

Projekt na rekonštrukciu Kultúrneho domu

rozpočet projektu

celková suma:
500 000 Sk
spolufinancovanie: 25 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie podmienok pre kultúrne vyžitie
obyvateľov obce a vytvorenie podmienok pre nárast
sociálneho kapitálu v obci

aktivity projektu

Projekt bude pozostávať s prípravy komplexnej
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
na rekonštrukciu obecného kultúrneho domu.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je spracovať projektovú
dokumentáciu zahŕňajúcu rekonštrukcia strechy,
vnútorné členenie, výmenu okien, výmenu sietí,
rekonštrukciu sociálnych zariadení, opravu fasády
ako i celkové zníženie energetickej náročnosti
prevádzky budovy. Spracovaná projektová
dokumentácia sa využije pri následnej žiadosti
o príspevok zo štrukturálnych fondov na samotnú
rekonštrukciu.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
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- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

10 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 6
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu

Informačné a prezentačné materiály obce
Motešice

celková suma:
500 000 Sk
spolufinancovanie: 25 000 Sk
Zatraktívnenie a prezentovanie Motešíc v rámci ich
histórie, súčasnosti i budúcnosti

aktivity projektu

Kľúčovými aktivitami sú tlač propagačných
materiálov v rôznych jazykových mutáciách, tvorba
www stránky a elektronických prezentácií

zhrnutie projektu

Zámerom je zlepšiť propagáciu obce na
komplexnom marketingovom zámere zahŕňajúceho
printové média vyššieho i nižšieho rangu,
elektronické média i nové technológie
s premysleným synergickým efektom

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie : Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu
Podpora budovania komplexných služieb cestovného
ruchu s celoročným využitím (využitie minerálnych
a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej
turistiky s komplexnými službami pre zákazníka,
vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych
a poznávacích
zájazdov
spojených
s predajom
slovenských výrobkov napr. sklo, porcelán, výšivky,
ochutnávky vín spojených s predajom a pod.). Ide
o nasledovné aktivity:
-

výstavba, rekonštrukcia, resp. dobudovávanie
komplexných stredísk cestovného ruchu;
podpora
budovania
a rekonštrukcie
nekomerčnej mikroinfraštruktúry k strediskám
CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama
o sebe neprodukuje zisk (parkoviská,
inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia,
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-

-

-

-

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

odpočívadlá, orientačné tabule a pod.);
tvorba
informačných
a prezentačných
materiálov,
účasti
na
propagačných
a prezentačných aktivitách cestovného ruchu,
podpora prezentácie SR v zahraničí, ako
atraktívnej turistickej destinácie a pod.;
podpora výstavby, obnovy a značenia
turistických chodníkov, cyklotrás, náučných
chodníkov, lyžiarskych tratí, vodných mól,
prístavísk a pod.;
podpora rozvoja partnerskej spolupráce
(miestnych a regionálnych samospráv so
súkromnými
poskytovateľmi
služieb
cestovného ruchu, najmä v rámci záujmových
združení, s nadväzujúcimi odvetviami a s CK);
podpora manažmentu voľného času;

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

8 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 7
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu
aktivity projektu

zhrnutie projektu

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Rekonštrukcia Základnej školy Motešice

celková suma:

20 000 000 Sk
spolufinancovanie 1 000 000 Sk
Kvalitatívne zlepšenie podmienok na vzdelávanie
a zmysluplné trávenie voľného času v obci
Hlavnou aktivitou projektu je komplexná
rekonštrukcia budovy základnej školy v Motešiciach,
ktorá bude spočívať v rekonštrukcii strechy,
vnútorného členenia, výmene okien, oprave
fasády, kompletnej výmene inžinierskych sietí,
výmeny okien, výmeny podlahových krytín
a vnútorného vybavenia a infraštruktúry ako
i celkové zníženie energetickej náročnosti
prevádzky budovy
V rámci projektu bude zrekonštruovaná budova
základnej školy i s celým areálom. Tieto
zrekonštruované objekty plánuje obec využiť ako
komunitné centrum využiteľné jednak v rámci
výučby pre žiakov ZŠ a voľno časových aktivít
a programov celoživotného vzdelávania pre
všetkých svojich občanov.
Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie
a modernizácia existujúcich vzdelávacích zariadení
s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra základného vzdelávania
Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie a
modernizácia materských a základných škôl za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu,
rozširovanie a modernizáciu existujúcich objektov
(materských a ZŠ a príslušných školských
zariadení). Opatrenie je zamerané na zabezpečenie
požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych

18

štandardov vzdelávacích zariadení a štandardov ich
prístupnosti v nadväznosti na súčasné potreby
moderného vzdelávacieho procesu.

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč

vstupné podmienky

projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2009

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 8
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu
aktivity projektu

zhrnutie projektu

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Rekonštrukcia Materskej školy Motešice

celková suma: 10 000 000 Sk
spolufinancovanie: 500 000 Sk
Kvalitatívne zlepšenie podmienok na vzdelávanie
a zmysluplné trávenie voľného času v obci
Hlavnou aktivitou projektu je komplexná
rekonštrukcia budovy Materskej školy
v Motešiciach, ktorá bude spočívať v rekonštrukcii
strechy, vnútorného členenia, výmene okien, oprave
fasády, kompletnej výmene inžinierskych sietí,
výmeny okien, výmeny podlahových krytín
a vnútorného vybavenia a infraštruktúry ako
i celkové zníženie energetickej náročnosti
prevádzky budovy
V rámci projektu bude zrekonštruovaná budova
Materskej školy. Tieto zrekonštruované objekty
plánuje obec využiť ako komunitné centrum
využiteľné jednak v rámci výučby pre žiakov ZŠ a
voľno časových aktivít a programov celoživotného
vzdelávania pre všetkých svojich občanov.
Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie
a modernizácia existujúcich vzdelávacích zariadení
s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra základného vzdelávania
Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie a
modernizácia materských a základných škôl za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu,
rozširovanie a modernizáciu existujúcich objektov
(materských a ZŠ a príslušných školských
zariadení). Opatrenie je zamerané na zabezpečenie
požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych
štandardov vzdelávacích zariadení a štandardov ich
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prístupnosti v nadväznosti na súčasné potreby
moderného vzdelávacieho procesu.

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč

vstupné podmienky

projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2009

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 9
Názov projektu

Rekonštrukcia Kultúrneho domu

rozpočet projektu

celková suma: 10 000 000 Sk
spolufinancovanie: 500 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie podmienok pre kultúrne vyžitie
obyvateľov obce a vytvorenie podmienok pre nárast
sociálneho kapitálu v obci

aktivity projektu

V rámci projektu sa bude realizovať komplexná
stavebná rekonštrukcia obecného kultúrneho domu.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je rekonštruovať objekt
kultúrneho domu a zahŕňa rekonštrukciu strechy,
vnútorného členenia, výmenu okien, výmenu sietí,
rekonštrukciu sociálnych zariadení, opravu fasády
ako i celkové zníženie energetickej náročnosti
prevádzky budovy.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
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- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2009

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 10
Názov projektu

Rekonštrukcia kabín TJ Motešice

rozpočet projektu

celková suma:
200 000 Sk
spolufinancovanie: 10 000 Sk

cieľ projektu

Zlepšenie podmienok na realizáciu športových
aktivít v obci

aktivity projektu

Hlavnou projektovou aktivitou je stavebná
rekonštrukcia kabín TJ Motešice

zhrnutie projektu

Projekt rieši rekonštrukciu prezliekacích kabín
a príslušenstva tak, aby vyhovovali štandardom EÚ
a poskytli priestor pre dôstojné športovanie.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
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regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2009

predpokladané
trvanie projektu

8 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 11
Názov projektu

Projekt rekonštrukcia miestnych komunikácii a
chodníkov

rozpočet projektu

celková suma:
1 000 000 Sk
spolufinancovanie: 50 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie dopravnej situácie v obci v súlade so
štandardami EÚ v oblasti dopravy a životného
prostredia

aktivity projektu

Projekt bude pozostávať z prípravy komplexnej
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
na rekonštrukciu siete obecných komunikácii
a chodníkov v dĺžke približne piatich kilometrov.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je spracovať projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácii. Keďže
Motešice majú priamo v obci vodný zdroj musia
extrémne dbať o životné prostredie, tak aby bola
zabezpečená dostatočná ochrana spodných vôd
a zdrojov. Uvedený projekt počíta s ekologickou
rekonštrukciou komunikácií, buď eko-asfaltom,
alebo nejakým iným povrchom s menším dopadom
na životné prostredie ako asfalt. Projekt rieši jednak
dopravnú situáciu a jednak napomáha ku
skvalitneniu životného prostredia v obci.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
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- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2010

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 12
Názov projektu

Štúdia využitia územia (ochranné Pásmo
vodného zdroja)

rozpočet projektu

celková suma:
500 000 Sk
spolufinancovanie: 25 000 Sk

cieľ projektu

Zlepšenie ochrany spodných vôd s dôrazom na
kvalitný život obyvateľov obce

aktivity projektu

Hlavnou projektovou aktivitou bude spracovanie
štúdie využiteľnosti územia v blízkosti vodného
zdroja

zhrnutie projektu

Projekt rieši vzniknutú situáciu, keď sa v minulosti
budovala individuálna výstavba v blízkosti vodného
zdroja. Štúdia by mala osvetliť ďalšie využitie
územia tak, aby boli naplnené požiadavky na
ochranu životného prostredia i požiadavky na
kvalitné bývanie obyvateľov obce

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
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chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2010

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 13
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu

Realizácia informačného systému v obci

celková suma:
2 500 000 Sk
spolufinancovanie: 125 000 Sk
Skvalitnenie informovanosti a orientácie v obci pre
obyvateľov i návštevníkov

aktivity projektu

Hlavnými aktivitami projektu je vybudovanie siete
infotabúľ, komplexná rekonštrukcia obecného
rozhlasu a realizácia infokioskov na kľúčových
miestach v obci

zhrnutie projektu

Projekt rieši orientáciu i informovanosť návštevníkov
i obyvateľov obce. Plynule nadväzuje na
internetizáciu obce, keď v infokioskoch budú mať
i obyvatelia obce prístup na internet

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie : Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu
Podpora budovania komplexných služieb cestovného
ruchu s celoročným využitím (využitie minerálnych
a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej
turistiky s komplexnými službami pre zákazníka,
vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych
a poznávacích
zájazdov
spojených
s predajom
slovenských výrobkov napr. sklo, porcelán, výšivky,
ochutnávky vín spojených s predajom a pod.). Ide
o nasledovné aktivity:
-

výstavba, rekonštrukcia, resp. dobudovávanie
komplexných stredísk cestovného ruchu;
podpora
budovania
a rekonštrukcie
nekomerčnej mikroinfraštruktúry k strediskám
CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama
o sebe neprodukuje zisk (parkoviská,
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-

-

-

-

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia,
odpočívadlá, orientačné tabule a pod.);
tvorba
informačných
a prezentačných
materiálov,
účasti
na
propagačných
a prezentačných aktivitách cestovného ruchu,
podpora prezentácie SR v zahraničí, ako
atraktívnej turistickej destinácie a pod.;
podpora výstavby, obnovy a značenia
turistických chodníkov, cyklotrás, náučných
chodníkov, lyžiarskych tratí, vodných mól,
prístavísk a pod.;
podpora rozvoja partnerskej spolupráce
(miestnych a regionálnych samospráv so
súkromnými
poskytovateľmi
služieb
cestovného ruchu, najmä v rámci záujmových
združení, s nadväzujúcimi odvetviami a s CK);
podpora manažmentu voľného času;

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2010

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 14
Názov projektu

Projekt rekonštrukcia centrálnej časti obce

rozpočet projektu

20 000 000 Sk
spolufinancovanie: 1 000 000 Sk

cieľ projektu

Zatraktívnenie a oživenie centrálnej časti obce
s dôrazom na prirodzený kolorit krajiny

aktivity projektu

V rámci projektu sa bude spracovávať komplexná
rekonštrukcia širšieho centra obce.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je rekonštrukcia centra obce
riešiaca dlažbu centrálnej časti obce, autobusové
nástupište, zeleň, osvetlenie, drobnú obecnú
architektúru ( lavičky, odpadkové koše a pod)
a infokiosk.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

celková suma:

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
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- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2011

predpokladané
trvanie projektu

11 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 15
Názov projektu

Rekonštrukcia a revitalizácia obecného cintorína

rozpočet projektu

celková suma:
800 000 Sk
spolufinancovanie: 40 000 Sk

cieľ projektu

Sfunkčnenie a skultúrnenie cintorína ako miesta
pietno - oddychového charakteru

aktivity projektu

Primárnou aktivitou projektu je rekonštrukcia
obecného cintorína a príslušnej infraštruktúry,
vnútorných komunikácii, zelene a drobnej obecnej
architektúry

zhrnutie projektu

Projekt vytvára ďalšiu oddychovú oázu v obci, kedy
sa cintorín stáva nielen miestom posledného
odpočinku a pietnej spomienky na zosnulých, ale
i dôstojným miestom pre živých pre oddych
i meditáciu. Cintorín bude riešený ako komunikačne
prepracovaný celok umožňujúci jednak pešie
prechádzky a jednak miesta osobnej meditácie

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
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efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2011

predpokladané
trvanie projektu

11 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 16
Názov projektu

Rekonštrukcia obecného parku

rozpočet projektu

celková suma: 15 000 000 Sk
spolufinancovanie: 750 000 Sk

cieľ projektu

Zatraktívnenie a oživenie obecného parku
s dôrazom na prirodzený kolorit krajiny

aktivity projektu

V projekte by sa realizovala komplexná
rekonštrukcia zelenej plochy, ktorá je dominantou
Motešíc. Ide o štátom chránený areál (CHA).
Najdôležitejšími opornými bodmi projektu budú
revitalizácia zelene, vyčistenie rekultivácia rybníka,
drobná architektúra, detské ihrisko, vybavenosť
a v neposlednom rade vstup na golfové ihrisko

zhrnutie projektu

Projekt rieši zatraktívnenie, oživenie i revitalizáciu
kľúčovej zelenej lokality Motešíc. Po jej ukončení
môže park slúžiť ďalším generáciám spokojných
obyvateľov i návštevníkov obce, ktorý budú mať
k dispozícii oddychovo-rekreačnú lokalitu v obci
mesta na vysokej kvalitatívnej úrovni

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
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ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2011

predpokladané
trvanie projektu

15 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 17
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu

Revitalizácia vidieckeho charakteru v miestnej
časti Peťovka

celková suma:

25 000 000 Sk
spolufinancovanie: 1 250 000 Sk
Podpora cestovného ruchu prostredníctvom obnovy
miestneho koloritu

aktivity projektu

Hlavnými aktivitami projektu je rekonštrukcia dvoch
pôvodných vidieckych obytných domov a priľahlého
areálu

zhrnutie projektu

Projekt zapadá do celkovej koncepcie prezentácie
Slovenska ako krajiny s veľkou miestnou tradíciou.
Rekonštrukcia pôvodných vidieckych domov
a priľahlého areálu jednak priblíži obyvateľom
i turistom minulosť obce a na druhej strane
poskytne možnosť trávenia voľného času
a ubytovania. Projekt predpokladá i vytvorenie
nových pracovných miest

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie : Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu
Podpora budovania komplexných služieb cestovného
ruchu s celoročným využitím (využitie minerálnych
a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej
turistiky s komplexnými službami pre zákazníka,
vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych
a poznávacích
zájazdov
spojených
s predajom
slovenských výrobkov napr. sklo, porcelán, výšivky,
ochutnávky vín spojených s predajom a pod.). Ide
o nasledovné aktivity:
-

výstavba, rekonštrukcia, resp. dobudovávanie
komplexných stredísk cestovného ruchu;
podpora
budovania
a rekonštrukcie
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-

-

-

-

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

nekomerčnej mikroinfraštruktúry k strediskám
CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama
o sebe neprodukuje zisk (parkoviská,
inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia,
odpočívadlá, orientačné tabule a pod.);
tvorba
informačných
a prezentačných
materiálov,
účasti
na
propagačných
a prezentačných aktivitách cestovného ruchu,
podpora prezentácie SR v zahraničí, ako
atraktívnej turistickej destinácie a pod.;
podpora výstavby, obnovy a značenia
turistických chodníkov, cyklotrás, náučných
chodníkov, lyžiarskych tratí, vodných mól,
prístavísk a pod.;
podpora rozvoja partnerskej spolupráce
(miestnych a regionálnych samospráv so
súkromnými
poskytovateľmi
služieb
cestovného ruchu, najmä v rámci záujmových
združení, s nadväzujúcimi odvetviami a s CK);
podpora manažmentu voľného času;

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2012

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 18
Názov projektu

Rekonštrukcia miestnych komunikácii a
chodníkov

rozpočet projektu

celková suma:
5 000 000 Sk
spolufinancovanie: 250 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie dopravnej situácie v obci v súlade so
štandardami EÚ v oblasti dopravy a životného
prostredia

aktivity projektu

Projekt bude pozostávať z prípravy komplexnej
rekonštrukcie siete obecných komunikácii
a chodníkov v dĺžke približne piatich kilometrov.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je rekonštruovať obecné
komunikácie a chodníky. Keďže Motešice majú
priamo v obci vodný zdroj musia extrémne dbať
o životné prostredie, tak aby sa
zabezpečila dostatočná ochrana spodných vôd
a zdrojov. Preto uvedený projekt počíta
s ekologickou rekonštrukciou komunikácií buď ekoasfaltom, alebo nejakou iným povrchom s menším
dopadom na životné prostredie ako asfalt. Projekt
rieši jednak dopravnú situáciu a jednak napomáha
ku skvalitneniu životného prostredia v obci.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
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-

-

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
ich častí a zón,
modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
regenerácia rómskych osídlení,
rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2011

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 19
Názov projektu

Rekonštrukcia Obecného úradu

rozpočet projektu

celková suma: 18 000 000 Sk
spolufinancovanie: 900 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie podmienok pre dobrú správu obce,
zdravotnú starostlivosť a služby

aktivity projektu

V rámci projektu sa bude realizovať komplexná
stavebná rekonštrukcia budovy obecného úradu.

zhrnutie projektu

Zámerom projektu je rekonštruovať objekt
obecného úradu tak, aby spĺňal podmienky na
poskytovanie kvalitných služieb občanovi. V objekte
je i zdravotné stredisko a polyfunkcia. Komplexná
rekonštrukcia zahŕňa rekonštrukciu strechy,
vnútorného členenia, výmenu okien, výmenu sietí,
rekonštrukciu sociálnych zariadení, opravu fasády
ako i celkové zníženie energetickej náročnosti
prevádzky budovy.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)
súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie: Regenerácia obce

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
Opatrenie: Regenerácia sídel
Neinvestičné aktivity
- príprava územno-plánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, PHSR, rozvojových štúdií,
štúdií zhodnotenia, štúdií využitia územia, príprava
projektov miestnych rozvojových aktivít pre prípravu
projektov
podporovaných
z verejných
zdrojov,
príprava projektov regenerácie a revitalizácie sídiel
a ich častí.
Investičné aktivity
- dobudovanie
technickej
infraštruktúry
sídiel
a realizácia komplexných projektov regenerácie sídiel,
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ich častí a zón,
- modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej
efektívnosti panelových bytov
- výstavba a rekonštrukcia stavebných štruktúr (napr.
chodníkov, mostov, ....)
- podpora úpravy verejných priestranstiev, verejnej
zelene
a
dôležitých
priestorových
areálov
s multifunkčným využitím, vrátane obnovy a
regenerácie historických parkov miest a obcí
- regenerácia rómskych osídlení,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií IV. triedy

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projekt so stavebným povolením

predpokladaná
realizácia

2012

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 20
Názov projektu

Projekt pripojenie RD do kanalizácie

rozpočet projektu

celková suma:
1 500 000 Sk
spolufinancovanie: 750 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie životných podmienok občanov v súlade
so štandardami EÚ na ochranu životného prostredia

aktivity projektu

Projekt bude pozostávať zo spracovanie projektovej
dokumentácie na pripojenie rodinných domov do
kanalizačného systému

zhrnutie projektu

Projekt je zamýšľaný ako pomoc obce obyvateľom,
ktorý si musia financovať prípojky ku kanalizácii
z vlastných zdrojov. Projekt rieši projektovú
dokumentáciu týchto prípojok

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Životné prostredie
Opatrenie Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: Integrovaná ochrana, racionálne
využívanie vôd a protipovodňová ochrana
Opatrenie: Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd
Podpora aktivít zameraných na odvádzanie
a čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad
10 000 EO

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč

vstupné podmienky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-
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predpokladaná
realizácia
predpokladané
trvanie projektu

2009

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 21
Názov projektu

Vybudovanie zberného dvora

rozpočet projektu

celková suma:
3 000 000 Sk
spolufinancovanie: 150 000 Sk

cieľ projektu

Skvalitnenie odpadového hospodárstva obce
Motešice v rámci trvalo udržateľného rozvoja

aktivity projektu

Hlavnou aktivitou projektu je úprava a vybudovanie
zberného dvora so všetkými náležitosťami v zmysle
platnej legislatívy SR a EÚ

zhrnutie projektu

Projekt je zameraný na úpravu a spevnenie plochy
zberného dvora, vybudovanie haly ako skladu
nebezpečných odpadov, nákup a umiestnenie
veľkoobjemových kontajnerov na separovaný
odpad, určenie zberného miesta na pneumatiky,
vybudovanie prístrešku na elektroodpad a miesta
na dotrieďovanie a lisovanie plastov v zmysle
zákona 223/2001 Zz.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Životné prostredie
Opatrenie: Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu
Podpora aktivít zameraných na zvýšenie podielu
vyseparovaných odpadov z celkového množstva
odpadov produkovaných na území SR.

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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vstupné podmienky

projekt s ohlásením stavených úprav

predpokladaná
realizácia

2009

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 22
Názov projektu

Vybudovanie náučného chodníka

rozpočet projektu

celková suma:
300 000 Sk
spolufinancovanie: 15 000 Sk

cieľ projektu

Zatraktívnenie Motešíc ako inovačného pólu rastu
cestovného ruchu v širšom regióne

aktivity projektu

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovať náučný
chodník v okolí obce, upraviť a vyčistiť prístupové
chodníky, postaviť oddychové altánky a inštalovať
infozástavky o prírodných zaujímavostiach Motešíc
a okolia.

zhrnutie projektu

Projekt napomáha budovať ďalšie možnosti
aktívneho trávenia voľného času v obci a jej okolí.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Obecná infraštruktúra
Opatrenie : Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu
Podpora budovania komplexných služieb cestovného
ruchu s celoročným využitím (využitie minerálnych
a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej
turistiky s komplexnými službami pre zákazníka,
vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych
a poznávacích
zájazdov
spojených
s predajom
slovenských výrobkov napr. sklo, porcelán, výšivky,
ochutnávky vín spojených s predajom a pod.). Ide
o nasledovné aktivity:
-

výstavba, rekonštrukcia, resp. dobudovávanie
komplexných stredísk cestovného ruchu;
podpora
budovania
a rekonštrukcie
nekomerčnej mikroinfraštruktúry k strediskám
CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama
o sebe neprodukuje zisk (parkoviská,
inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia,
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-

-

-

-

súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
vstupné podmienky

odpočívadlá, orientačné tabule a pod.);
tvorba
informačných
a prezentačných
materiálov,
účasti
na
propagačných
a prezentačných aktivitách cestovného ruchu,
podpora prezentácie SR v zahraničí, ako
atraktívnej turistickej destinácie a pod.;
podpora výstavby, obnovy a značenia
turistických chodníkov, cyklotrás, náučných
chodníkov, lyžiarskych tratí, vodných mól,
prístavísk a pod.;
podpora rozvoja partnerskej spolupráce
(miestnych a regionálnych samospráv so
súkromnými
poskytovateľmi
služieb
cestovného ruchu, najmä v rámci záujmových
združení, s nadväzujúcimi odvetviami a s CK);
podpora manažmentu voľného času;

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-

predpokladaná
realizácia

2012

predpokladané
trvanie projektu

5 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 23
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu
aktivity projektu

zhrnutie projektu

Zavedenie e-governmentu na MÚ v Motešiciach

celková suma:
1 500 000 Sk
spolufinancovanie: 75 000 Sk
Zlepšenie komunikácie s občanom prostredníctvom
nových technológií a zvýšenie komfortu občanov pri
vybavovaní úradných záležitostí
Prvotnou aktivitou je vývin, resp. zakúpenie
softwarovej aplikácie zvládajúcej výber obecných
poplatkov, prijímanie žiadostí a vydávanie
rozhodnutí elektronickou formou. Druhou etapou
projektu a lokalizácia a samotné spustenie
aplikácie v podmienkach MÚ Motešice.
Zameranie projektu otvára samosprávu občanovi
a uľahčuje mu bežný styk s úradom. Projekt by mal
nastoliť taký stav veci, že väčšinu úradných
záležitostí vybaví občan bez potreby priamej
návštevy MÚ.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Informatizácia obce

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os, opatrenie)

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: Efektívna elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb vrátane
informatizácie zdravotníctva
Opatrenie: Rozvoj elektronického styku s občanom,
efektívne zavádzanie e-governmentu

súlad s ďalšími
relevantnými

Opatrenie: Rozvoj elektronického styku s občanom,
efektívne zavádzanie e-governmentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
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dokumentmi

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja

vstupné podmienky

-

predpokladaná
realizácia

2008

predpokladané
trvanie projektu

12 mesiacov

poznámky
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Identifikačný list projektu pre Štrukturálne fondy EÚ
Číslo projektu: 24
Názov projektu
rozpočet projektu
cieľ projektu
aktivity projektu
zhrnutie projektu

Zavedenie vysokorýchlostného internetu v obci

celková suma:
800 000 Sk
spolufinancovanie: 40 000 Sk
Zlepšenie komunikácie občanov prostredníctvom
nových technológií a zvýšenie PC gramotnosti
občanov obce
Hlavnou aktivitou je zavedenie vysokorýchlostného
internetu do obce
Projekt realizuje doteraz nepokrytú oblasť a to
prístup občanov k internetu. Keďže siete v obci nie
sú vyhovujúce, možnosť pripojenia na internet je
veľmi obmedzená. Projekt rieši tento nedostatok.

súlad s prioritnými
cieľmi rozvoja obce
(opatrenie, priorita)

Priorita: Informatizácia obce

súlad s NSRR
2007-2013
(operačný
program, prioritná
os)
súlad s ďalšími
relevantnými
dokumentmi

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: Zvýšenie prístupnosti k
širokopásmovému internetu

vstupné podmienky

Prioritná os: Zvýšenie prístupnosti k
širokopásmovému internetu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Machnáč
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja
-
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predpokladaná
realizácia

2009

predpokladané
trvanie projektu

6 mesiacov

poznámky
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