Informácia o podporenom projekte
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:
„Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený
z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel,
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.
ITMS kód: 22140120719
Miesto realizácie projektu: Červenica pri Sabinove
Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je Revitalizácia a obnova centrálneho verejného priestranstva obce
Červenica pri Sabinove v nadväznosti na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010.
Špecifické ciele projektu:
- Z výšenie konkurencieschopnosti sídla a zlepšenie kvality života obyvateľov obnovou
centrálneho verejného priestranstva po povodniach
- Sanácia a oprava Hanigovského potoka v rkm 0,275-0,940, Rekonštrukcia MK,
Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch, Sadové úpravy a drobná architektúra
- Verejné osvetlenia, Prístrešok autobusovej zastávky
- Podpora a obnova hmotnej infraštruktúry obce so zameraním na centrálne verejné
priestranstvá
- Zabezpečenie ochrany obce Červenica pri Sabinove pred povodňami úpravou a
reguláciou vodného toku Hanigovského potoka
- Zabezpečenie podpornej aktivity projektu - projektové a inžinierske práce
Realizácia hlavnej aktivity pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO01 Sanácia a oprava Hanigovského potoka
SO02: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
SO03: Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
SO04: Sadové úpravy a drob. architektúra
SO05: Verejné osvetlenie
SO06: Prístrešok autobusovej zastávky
Dosiahnuté merateľné ukazovatele:
•
•
•
•

Počet regenerovaných sídel: 1
Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií: 0,3000 km
Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu: 532 000,02€
Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu: 6

•
•
•

Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu
rovnosti príležitostí: 1
Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu: 1
Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom
intervencií regenerácie sídiel: 852,0000

Časový harmonogram:
Dátum začatia realizácie hlavne aktivity: Revitalizácia verejných priestranstiev sídla: 08/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2015

Výška poskytnutého NFP(95% oprávnených výdavkov): 505 400,02 Eur

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku : Mgr. Zuzana
Pavlovičová, Enviroprojekt s.r.o., apa.pavlovicova@gmail.com
Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Investícia do vašej budúcnosti

