Akčný plán – Rozvojové aktivity na území mesta Fiľakovo
Investičné a neinvestičné aktivity

4.

5.

Rekonštrukcia vodovodu

Konzervácia a rekonštrukcia
Fiľakovského hradu,
zabezpečovacie práce

investčná

3.

Rekonštrukcia a rozšírenie
kanalizácie, intenzifikácia a
rozšírenie ČOV

investčná

2.

Vybudovanie malej ČOV a
kanalizačnej siete v lokalite
za potokom Belina

investčná

1.

Domov dôchodcov –
zabezpečenie komplexnej
hum. starostlivosti –
dokončenie

investčná

Aktivita

investčná

p.č.

Uskutočnenie

2008

2008 – 2009

2009 – 2013

2010

2008 – 2013

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

8 886 000

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

RO: MVRR SR (
úroky: počas 20 Štátny fond rozvoja
rokov 1%
bývania) / Mesto
Fiľakovo

–

Prioritná os

–

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

–

– plochy vybudovanej budovy
domova dôchodcov (m2); –
počet občanov využívajúcich
služby domova dôchodcov
(osoby/rok)

– dĺžka vybudovanej
2. Odvádzanie a čistenie
1.Integrovaná ochrana a
komunálnych
kanalizačnej siete (bm);
racionálne využívanie
odpadových vôd v
– množstvo prečistenej
vôd
zmysle záväzkov SR voči
odpadovej vody;
EÚ
– 500 napojených obyvateľov

47 570 000

RO: MŽP SR ( ŠF,
EU) /Mesto Fiľakovo

90 000 000

projekt realizovaný
Stredoslovenskou
vodárenskou
spoločnosťou

–

–

–

– dĺžka zrekonštruovanej
kanalizačnej siete (bm);
– množstvo prečistenej
odpadovej vody (m3/rok)

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

2. Životné prostredie

Integrovaná ochrana,
racionálne využívanie
vôd

1. Zásobovani
eobyvateľov pitnou
vodou z verejných
vodovodov

– dĺžka rekonštruovaného
vodovodu (m); – počet
novonapojených objektov na
vodovod (ks)

RO: MVRR SR
(VÚC) /
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť

1. Regionálny operačný
program

7. Regenerácia sídiel

20 000 000

6 000 000

300 000

2. Životné prostredie

BBSK (ŠF, EU)
3.Posilnenie kultúrneho
1. Regionálny operačný
/Mesto Fiľakovo,
potenciálu regiónov a
Hradné múzeum vo
program
rozvoja turizmu
Fiľakove

– plocha konzervovanej a
rekonštruovanej časti ruiny

8.

Rozvoj Novohradského
turisticko-informačného
centra (NTIC)

9.

Regenerácia podhradia –
vytvorenie
kultúrno–spoločenského
centra v historickom jadre
mesta Fiľakovo (knižnica,
dvor remesiel, rekonštrukcia
MsKs, oporný múr, terénne a
sadové úpravy nádvoria a
prepojenie hradného areálu s
nádvorím NTIC a MsKs)

10.

Revitalizácia mestského
parku, vybudovanie strediska
environmentálnej výchovy:
Mini ZOO, botanická záhrada,
revitalizácia a stavebná
obnova mestského parku

investčná

Rekonštrukcia náučného
chodníka v areáli hradu –
vytvorenie informačného
systému

1 000 000

investčná

7.

2008 – 2012

2008 – 2010

2 500 000

2011

1 000 000

investčná

6.

Rozvoj Hradného múzea v
Bebekovej veži

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

investčná

Aktivita

investčná

p.č.

Uskutočnenie

2008 – 2009

2008- 2012

38 000 000

12 480 000

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

50 000

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

Prioritná os

RO: MVRR SR
3.Posilnenie kultúrneho
1. Regionálny operačný
(ERDF) / Mesto
potenciálu regiónov a
Fiľakovo, Hradné
program
rozvoja turizmu
múzeum vo Fiľakove

BBSK (ŠF, EU) /
Mesto Fiľakovo,
Hradné múzeum vo
Fiľakove

50 000

1 900 000

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

– počet návštevníkov
Hradného múzea vo Fiľakove
(osoba/rok); – nárast počtu
návštevníkov Hradného
múzea oproti predchádzajúcim
obdobiam (osoba); – nárast
počtu návštevníkov hradu
oproti predchádzajúcim
obdobiam (osoby)

Prístupové komunikácie,
poskytované informácie

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast

3. Cestovný ruch

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

RO: MVRR SR
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

12. Regenerácia sídiel

RO: MŽP SR

2. Životné prostredie

5. Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a
krajiny

600 000

3.2 Rozvoj informačných
–zvýšenie počtu návštevníkov
služieb cestovného
jednotlivých zariadení CR
ruchu, prezentácie
(osoby)
regiónov a Slovenska

– skvalitnenie žp, vhodné
prostredie pre obyvateľov a
návštevníkov; – plocha
vybudovaných dielní (m2) a
počet návštevníkov dvora
remesiel; – plocha
rekonštruovanej budovy (m2);
– zvýšenie počtu návštevníkov
v jednotlivých zariadeniach poznávací turizmus

– počet opatrených stromov
(ks); – rozloha
revitalizovaného územia (m2);
– dĺžka úseku revitalizovaného
potoka (m); – počet osadených
prvkov pozdlž potoka (ks); –
dlžka vybudovanej promenády
pozdĺž potoka (m)

investčná
investčná
neinvestčná

Marketingový plán Geoparku

9 000 000

900 000

Aktivity financované
z iných zdrojov /
Mesto Fiľakovo

– rozsah rekonštruovanej
plochy budovy (m2)

800 000

RO: MVRR SR
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

4. Regenerácia sídiel

– dĺžka rekonštruovaných a
budovaných komunikácié (m);
–- počet obyvateľov
využívajúcich novovybudované
komunikácie (osoby)

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

/ Mikroregiony,
BBSK, ŠF, EU

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2016

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

/ Mikroregiony,
BBSK, ŠF, EU

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

2. Životné prostredie,
ochrana a dostupnosť

2008

2008

40 000

Indikátory úspešnosti

– zvýšenie počtu návštevníkov
kultúrnych aktivít oproti
1.3 Podpora spoločných predchádzajúcim obdobiam
projektov turizmu
(počet)

2.5 Zlepšenie IT
dostupnosti projektov
turizmu

200 000

RO: MVRR SR
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

10. Regenerácia sídiel

– plocha rekonštruovaného
priestranstva (m2); – počet
nových charakterových prvkov
na námestí (ks)

2008 -2010

3 640 000

175 000

RO: MVRR SR
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

9. Regenerácia sídiel

– plocha rekonštruovaného
priestranstva (m2)

2008 -2013

15.

Vytvorenie (obnova) námestia
Koháryho

Obchodná zóna

Vybudovanie trhoviska

2010

17.

800 000

Opatrenia

24 000 000

Vytvorenie námestia pred
radnicou a námestia Padlých
hrdinov

16.

40 000 000

Prioritná os

2008-2009

14.

investčná

13.

Oprava miestných
komunikácií a chodníkov

2012

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

investčná

12.

Komlexná rekonštrukcia
budovy mestského úradu

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

investčná

11.

Aktivita

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

investčná

p.č.

Uskutočnenie

Súkromný sektor,
EU

50 000 000

3 120 000

150 000

RO: MVRR SR
1. Regionálny operačný
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo, súkromný
program
sektor

30 obnovených objektov v
historickom jadre

11. Regenerácia sídiel

– plocha vybudovaného
trhoviska (m2); – počet
predajných miest (ks)

20.

21.

Budovanie a rozvoj školskej
infraštruktúry

investčná
investčná

19.

Vybudovanie rekreačnej Zóny
mesta: 1. športovo rekreačné
centrum: a) plaváreň,
b)športové ihriská, c)
turistická ubytovňa; 2.
Stredisko enviromentálnej
výchovy: Mini ZOO, botanická
záhrada, revitalizácia a
stavebná obnova mestského
parku

Reorganizácia odpadového
hospodárstva

neinvestčná

18.

Aktivita

Dobudovanie kompostárne

investčná

p.č.

Uskutočnenie

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

2013

50 000 000

2 500 000

2008- 2012

2013

2009

22 500 000

5 000 000

3 120 000

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

7. Vzdelávanie

Prioritná os

Opatrenia

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

1.Infraštruktúra
vzdelávania

1.1 Rekonštrukcia,
rozširovanie a
modernizácia vybraných
predškolských zariadení,
základných a stredných
škôl

275 000

250 000

RO: MŽP SR (ERDF)
/ Mesto Fiľakovo,
VPS mesta Fiľakovo

150 000

RO: MŽP SR (ERDF)
/ Mesto Fiľakovo,
VPS mesta Fiľakovo

Indikátory úspešnosti

1. Reforma systému
vzdelávania a odbornej
prípravy

– plocha rekonštruovaného
objketu školy (m2); – počet
vybudovaných bezbariérových
prístupov (ks); – počet
nakúpených zariadení IKT (ks)

1.1 Premena tradičnej
školy na modernú

2. Životné prostredie

4. Odpadové
hospodárstvo

4.1 Podpora aktivít v
oblasti separovaného
zberu

– zníženie objemu
vyprodukovaného TKO (t/rok);
– zvýšenie objemu
vyseparovaného odpadu
(t/rok); – vznik nových
komerčných služieb spojených
s recyklovaním a separovaním
odpadu (ks); – počet
účastníkov podujatí v rámci
výmeny skúsenosti v riadení
OH

2. Životné prostredie

4. Odpadové
hospodárstvo

4.1 Podpora aktivít v
oblasti separovaného
zberu

– množstvo vyprodukovaného
bioodpadu na území mesta
(t/rok); – množstvo
vyprodukovaného kompostu
(t/rok)

Rehabilitácia opustených /
nevyužitých priemyselných
pozemkov

23.

Prezentácie kultúrnych aktivit
(kultúrne podujatia, festivály,
prezentácia národného
folklóru, zvykov a tradícií,
kongresov a sympózií)

24.

Vypracovanie komplexných
turistických a
marketingových programov

neinvestčná

22.

investčná

Aktivita

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

Prioritná os

2009

4 200 000

210 000

6.
RO: MH SR ( ERDF)
/ podnikateľské
Konkurenciaschopnosť
subjekty
a hospodársky rast

1. Inovácie a rast
konkurenciaschopnosti

2008

2012

1 500 000

1 000 000

75 000

50 000

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo, MsKs,
neziskové
organizácie

RO: MH SR ( ERDF)
6.
/ Mesto Fiľakovo,
neziskové a ziskové Konkurenciaschopnosť
organizácie činné v
a hospodársky rast
cestovnom ruchu

Rómske komunitné centrum

neinvestčná

26.

Školenia, tréningy a
rekvalifikačné kurzy pre
nezamestaných a ohrozených
nezamestnanosťou

neinvestčná

/ Mesto Fiľakovo, ...

25.

2009

2008

2 000 000

1 500 000

1. Regionálny operačný
program

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2020

RO: MPSVR SR
(ESF) / Mesto
Fiľakovo, Úrad práce

8. Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

7. Vzdelávanie

100 000

75 000

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

– rozloha rehabilitovaných
1.2 Podpora spoločných
hnedých lúk (m2); – počet
služieb pre podnikateľov vytvorených ucelených areálov
na území mesta (ks)

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

3. Cestovný ruch

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

3.2 Rozvoj informačných
služieb cestovného
ruchu, prezentácie
regiónov a Slovenska

– nárast počtu turistov oproti
predchádzajúcim obdobiam
(osoby)

1.3 Podpora spoločných
projektov turizmu

1.1 Podporaprogramov v
oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia
1. Podpora rastu
zamestnanosti
nezamestnanosti a
– počet absolventov kurzov
dlhodobej
(osoby); – počet
nezamestnanosti
novovytvorených pracovných
miest dôsledkom absolvovania
kurzov (ks)
3.2 Zvyšovanie
3. Podpora vzdelávania
vzdelanostnej úrovne
osôb s osobitými
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami
vzdelávacími potrebami

RO: MVRR SR
2.2 Budovanie zariadení
2. Infraštruktúra
(ERDF) / Mesto
sociálnych služieb
1. Regionálny operačný
sociálnych služieb,
Fiľakovo, neziskové
azariadení na výkon
sociálnoprávnej ochrayn
program
organizácie,
sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately
– počet usskutočnených akcií
občianske združenia
a sociálnej kurately
v RKC (ks/rok); – počet
aktívnych účastníkov akcií
(osoby/rok)
/ Mesto Fiľakovo,
Program cezhraničnej
neziskové
1. Hospodárstvo a
1.7 Aktivity "Ľudia
spolupráce MR - SR
spoločnosť
ľuďom"
organizácie,
2007 - 2022
občianske združenia

28.

Zmena účelu využívania
kultúrnych objektov

30.

Vytvorenie inkubátorov 2.
stupňa pre začínajúcich
podnikateľov

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

investčná

27.

Budovanie bezbariérových
prístupov do verejných budov

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

2008

1 400 000

70 000

Aktivity financované
z iných zdrojov /
Mesto Fiľakovo

investčná

Aktivita

2008 - 2010

6 000 000

300 000

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

2008

3 000 000

neinvestčná

Zvyšovanie pracovných
návykov u marginalizovaných
skupín obyvateľstva

3 000 000

3.1

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast

1. Inovácie a rast
konkurenciaschopnosti

1.2 Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

1.1 Podpora
cezhraničných
podnikateľských aktivít

150 000

neinvestčná

32.

Budovanie a podpora
vzdelávacích inštitúcií v
oblasti celoživotného
vzdelávania

2008

3 120 000

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2016

8. Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

150 000

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

150 000

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo, NO,
vzdelávacie inštitúcie

Indikátory úspešnosti

– počet vybudovaných
bezbariérových prístupov (ks);
– počet občanov využívajúcich
bezbariérové prístupy (osoby)

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

RO: MPSVR SR
(ESF) / Mesto
Fiľakovo
2008

Opatrenia

1. Regionálny operačný
program

/ Mesto Fiľakovo, ...

31.

Prioritná os

2.1 Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením
alebo sociálne
vylúčených
2. Rast sociálnej inklúzie
prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na
marginalizované rómske
komunity

7. Vzdelávanie

3. Podpora vzdelávania
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

3.1 Zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne
príslušníkov
marginalizovaných
rômských komunít

7. Vzdelávanie

2. Ďalšie vzdelávanie
osôb ako nástroj rozvoja
ľudských zdrojov

2.1 Podpora ďalšieho
vzdelávania

– počet návštevníkov
kultúrnych objektov so
zmeneným účeľom

– počet podnikov /
podnikateľov využívajúcich
služby inkubátora (osoby-firmy
/ rok); – počet zmlúv o
spolupráci (ks); – počet
vytvorených pracovných miest
subjketmi využívajúcimi
inkubátor

– zníženie počtu
nezamestnaných (osoby)

– počet uskutočnených
vzdelávacích aktivít; – počet
absolventov vzdelávacích
aktivít (osoby)

Budovanie parkovísk v meste,
prístupových ciest a
inžinierských sietí

investčná

34.

2009

16 000 000

800 000

2009

1 000 000

50 000

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

Prioritná os

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

1.1 Rekonštrukcia,
– miera zníženia nákladov na
rozširovanie a
vykurovanie budov (Sk/rok); –
modernizácia vybraných
miera zníženia nákladov na
predškolských zariadení,
zníženie tepelných ziskov
základných a stredných
(Sk/rok)
škôl

1. Regionálny operačný
program

1.Infraštruktúra
vzdelávania

1. Regionálny operačný
program

5. Regenerácia sídiel

– počat novovybudovaných
parkovísk miest (ks);
–- rozsah rekonštruovaných
plôch v meste (m2)

investčná

Znižovanie energetickej
náročnosti budov

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

2009

1 500 000

75 000

RO: MVRR SR
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

13. Regenerácia sídiel

– počet vybudovaných a
obnovených detských ihrísk
(ks); – plocha vybudovania a
obnovených ihrísk (m2); –
počet návštevníkov ihrísk
(ks/rok); – počet nových
prvkov (ks)

2009

1 500 000

75 000

RO: MPSVR SR
(ESF) / Mesto
Fiľakovo

8. Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

1. Pospora rastu
zamestnanosti

- zvyšujúci sa počet občanov
využívajúcich služby centra
(osoby)

500 000

RO: ÚV SR (ERDF) /
Mesto Fiľakovo

4. Informatizácia
spoločnosti

35.

Budovanie a rekonštrukcia
detských ihrísk

36.

Informačné centrum mladých

37.

Digitalizácia evidencie
nehnuteľností a inžinierských
sietí v meste (GIS)

investčná

33.

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

investčná

Aktivita

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

2009

10 000 000

– rozloha územia s
1.2 Elektronizácia
digitalizovanými informáciami
2. Elektronizácia verejnej
verejnej správy a
správy a rozvoj
elektronických služieb na (m2); – počet obyvateľov na
regionálnej a miestnej
území s digitalizovanými
elektronických služieb
úrovni
informáciami (osoby)

40.

41.

42.

Výstavba cyklistických
chodníkov

investčná
neinvestčná

Vzdelávanie v oblasti jazykov
a informačných technológií

investčná

39.

Zvýšenie kapacity kvalitného
ubytovania

Prestavba kotolni na
alternatívny zdroj vykurovania
biomasou

investčná

38.

Aktivita

Zavedenie eGovernmentu

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

Prioritná os

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

2009

1 000 000

50 000

6.
RO: MH SR ( ERDF)
/ Mesto Fiľakovo, Konkurenciaschopnosť
podnikatelia
a hospodársky rast

3. Cestovný ruch

3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu

– zvýšenie počtu ubytovacích
miest (počet lôžok); – počet
lôžkonocí strávených
návštevníkmi v meste (ks)

2.1 Podpora ďalšieho
vzdelávania

2009

2010

2010

2010

5 775 000

20 000 000

55 000 000

1 100 000

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

7. Vzdelávanie

2. Ďalšie vzdelávanie
osôb ako nástroj rozvoja
ľudských zdrojov

/ Mesto Fiľakovo,...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2021

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

RO: MVRR SR
(VÚC) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

6. Regenerácia sídiel

/ Mesto Fiľakovo,
mikroregióny

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2018

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

2. Životné prostredie,
ochrana a dostupnosť

275 000

1 000 000

Doporučená
realizácia
investorom

RO: MŽP SR (ERDF)
/ Mesto Fiľakovo,
podnikatelia

2. Životné prostredie

55 000

RO: ÚV SR (ERDF) /
Mesto Fiľakovo

4. Informatizácia
spoločnosti

3. Ochrana ovzdušia a
minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy

– počet absolventov kurzov
(osoby); – počet
novovytvorených pracovných
miest dôsledkom absolvovania
kurzov (ks)
1.6. Spoločné využívanie
a rozvoj ľudských zdrojov

– dĺžka cyklistických
chodníkov ; –- počet
1.3 Podpora spoločných
návštevníkov mesta – turistov
projektov turizmu
na bycikloch (osoby); –
zvýšenie počtu lôžkonocí v CR
(ks)
2.3 Výstavba lokálnych
ciest, cyklistických
chodníkov, verejná
doprava

– celkové prevádzkové
náklady na energiu (Sk/GJ
3.3 Minimalizácia
(kWh); – ročná výroba tepla
nepriaznivých vyplyvov
(GJ); – ročná výroba elektriky
klimatických zmien
(kWh); – spotreba vstupov
vrátane podpory
(t/rok); – množstvo emisie v
obnoviteľných zdrojov
ovzduší (CO2/rok); – množstvo
energie
napojených domácností a
organizácií na rozvody (ks)

1.2 Elektronizácia
– počet elektornicky podaných
verejnej správy a
1. Elektronizácia verejnej
dokumentov (ks/rok); – počet
správy a rozvoj
elektronických služieb na
občanov využívajúcich eelektronických služieb
regionálnej a miestnej
government (osoby/rok)
úrovni

43.

Aktivita

Vytváranie vzdelávacích
programov pre dlhodobo
nezamestnaných

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

RO: MPSVR SR
(ESF) / Mesto
Fiľakovo
2010

2 000 000

100 000

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

Vytváranie vzdelávacích
programov pre dlhodobo
nezamestnaných

46.

Rekonštrukcia autobusovej
stanice

neinvestčná

45.

7. Vzdelávanie

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast
2010

neinvestčná

Ustanovenie profesijných
združení

2010

investčná

44.

8. Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

2010

400 000

2 000 000

3 120 000

Prioritná os

Opatrenia

2.1 Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením
alebo sociálne
vylúčených
2. Rast sociálnej inklúzie
prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na
marginalizované rómske
komunity

3. Podpora vzdelávania
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

3.2 Zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

1. Inovácie a rast
konkurenciaschopnosti

1.2 Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov

20 000
/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2014

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

1.1 Podpora
cezhraničných
podnikateľských aktivít

100 000

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

7. Vzdelávanie

3. Podpora vzdelávania
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

3.2 Zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

150 000

RO: MVRR SR
(VÚC) / SAD
Lučenec, Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

8. Regenerácia sídiel

Indikátory úspešnosti

– počet účastníkov
rekvalifkačných kurzov
(osoby); – počet absolventov
kurzov zametnaných napr. do
3 mesiacov äosoby); – počet
novovytvorených pracovných
miest v účastníckych
podnikoch (ks)

– počet vzniknutých združení
(ks); – počet členov združení
(osoby)

– plocha rekonštruovanej
autobusovej stanice (m2)

50.

51.

Využitie alternatívnych
zdrojov energie pri
vykurovaní mestských
objektov

Program miestných
biokoridorov a biocentier

Environmentálna výchova –
zvyšovanie
environmentálneho
povedomia občanov

neinvestčná
investčná

49.

Budovanie imidžu mesta na
základe histórie mesta (hrad),
polohy mesta (blízkosť
maďarskej hranice), využitia
prírodných zdrojov (CHKO
Cerová vrchovina)

investčná

47.

Aktivita

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

2011

2 000 000

100 000

2011

2011

2011

20 000 000

18 000 000

2 000 000

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

1. Regionálny operačný
program

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

RO: MŽP SR (ERDF)
/ Mesto Fiľakovo

2. Životné prostredie

3. Ochrana ovzdušia a
minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy

/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

2. Životné prostredie,
ochrana a dostupnosť

RO: MVRR SR
(ERDF) / /Mesto
Fiľakovo

Doporučená
realizácia
investorom

RO: MŽP SR (ERDF)
/ Mesto Fiľakovo

2. Životné prostredie

/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

900 000

100 000

Prioritná os

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

3.3 Minimalizácia
nepriaznivých vyplyvov
klimatických zmien
vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov
energie

– počet objketov napojených
na alternatívne zdroje energie
(ks); – rozloha objketov
vykurovaných z alternatývnych
zdrojov (m2); – počet občanov
dlhodobo zdržiavajúcich sa v
týchto objketoch (osoby)
2.1 Spoločné aktivity na
podporu ŽP

5.1 zabezpečenie
prieznivého stavu
5. Ochrana a regenerácia
biotopov a druhov
prírodného prostredia a
prostredníctvom
vypracovania a realizácie
krajiny
– plocha novovytvorenej
programov starostlivosti zelene v meste (m2); – plocha
o chránené
udržiavabej zelene v meste –
intarvilán aj extravilán (m2)
2. Životné prostredie,
ochrana a dostupnosť

2.1 Spoločné aktivity na
podporu ŽP

RO: MŽP SR (ERDF)
/ Mesto Fiľakovo
(obce nemôžu podať
žiadosť na dotáciu)

2. Životné prostredie

5. Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a
krajiny

5.3. Zlepšenie
informovanosti a
environmentálneho
povedomia verejnosti,
vrátane posilnenia
spolupráce a
komunikácie so
zainteresovanými
skupinami

/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

2. Životné prostredie,
ochrana a dostupnosť

2.1 Spoločné aktivity na
podporu ŽP

– počet účastníkov na
podujatiach organizovaných v
rámci aktivity (osoby/rok); –
počet vydaných propagačných
materiálov (ks)

54.

55.

56.

Účasť podnikateľov na
výstavách a veľtrchoch

Podpora projektov na
získanie akreditácie a
certifikácie doma a v
zahraničí

Budovanie imidžu mesta na
základe histórie mesta (hrad),
polohy mesta (blízkosť
maďarskej hranice), využitia
prírodných zdrojov (CHKO
Cerová vrchovina)

investčná
investčná

Budovanie metropolitnej
informačnej siete

neinvestčná

53.

Výstavba zelených centier

neinvestčná

52.

Aktivita

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

2011

2 080 000

100 000

/ Mesto Fiľakovo,
neziskové
organizácie

200 000

RO: ÚV SR (ERDF) /
Mesto Fiľakovo
(neziskové
organizácie,
podnikatelia)

2011

4 000 000

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

300 000

15 000

/ Mesto Fiľakovo,
podnikateľské
subjekty, združenia
podnikateľských
subjketov

1 800 000

4.Informatizácia
spoločnosti

3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému
internetu

3.1. rozvoj a podpora
– počet nových prístupových
trvalo udržateľného
bodov (ks); – počet obyvateľov
využívania infraštruktúry
využívajúcich internet cez
širokopásmového
prístupy poskytované mestom
prístupu
(osoby/rok)

1. Inovácie a rast
konkurenciaschopnosti

1.1 Inovácie a
technologické transfery

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

1.1 Podpora
cezhraničných
podnikateľských aktivít

1. Inovácie a rast
konkurenciaschopnosti

1.3 Podpora inovačných
aktivít v podnikoch

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2013

– počet podnikateľských
subjketov zúčastňujúcich sa
na veľtrhoch (ks); – počet
kontraktov získaných na
výstavách a veľtrhoch (ks)

– počet získaných akreditácií a
certifikácií
Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2015

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast
2 000 000

– plocha vybudovaných
priestranstiev (m2); – počet a
druh vysadenej zelene (ks)

90 000
/ Mesto Fiľakovo, ...

2011

Indikátory úspešnosti

5. Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a
krajiny

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast
2011

Opatrenia

2. Životné prostredie

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast
2011

Prioritná os

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

1.1 Podpora
cezhraničných
podnikateľských aktivít

3. Cestovný ruch

3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu

100 000
/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2020

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

1.3 Podpora spoločných
projektov turizmu

– zyšovanie počtu
návštevníkov jednotlivých
zariadení CR (osoby)

Aktivita

Budovanie a údržba
turistických chodníkov

59.

Kultúrne aktivity - festivaly,
kongresy, sympóziá

60.

Inštalácia medzinárodne
úznávaných turistických
značení atraktivít cestovného
ruchu (kultúrne, technické,
historické pamiatky a
prírodné aktivity)

Podpora vytvárania
občianskych iniciatív
marginalizovaných skupín

2 500 000

125 000

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

Prioritná os

Opatrenia

Indikátory úspešnosti

3. Podpora vzdelávania
osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

3.1 Zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne
príslušníkov
marginalizovaných
rômských komunít

– počet absolventov
vzdelávacích aktivít (osoby); –
počet osôb, ktorí po
absolvovaní vzdelávacej
aktivity sa zamestnali (osoby)

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

7. Vzdelávanie

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

2 500 000

125 000

/ Mesto Fiľakovo, ...

2011

800 000

40 000

/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

RO: MVRR SR
(ERDF) / Mesto
Fiľakovo

1. Regionálny operačný
program

3.Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a
rozvoja turizmu

/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2019

investčná

2011

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2017

neinvestčná

61.

2011

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

investčná

58.

57.

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

neinvestčná

Podpora vzdelávania pre ľudí
zo sociálne znevýhodneného
prostredia

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

2012

2012

800 000

600 000

– počet návštevníkov mesta a
turistických atrakcií, ktoré sú
1.3 Podpora spoločných
súčasťou turistických
projektov turizmu
chodníkov (osoby); – počet
lôžkonocí strávených
návštevníkmi v meste (ks)

1.7 Aktivity "Ľudia
ľuďom"

– počet označení (kus); –
zvýšenie počtu návštevníkov
daností mesta (osoby)

40 000

RO: MPSVR SR
(ESF) / Mesto
Fiľakovo

8. Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

/ Mesto Fiľakovo, ...

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

30 000

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

- počet realizovaných
kultúrnych podujatí (ks/ rok)

1.3 Podpora spoločných
projektov turizmu

2.1 Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením
alebo sociálne
vylúčených
2. Rast sociálnej inklúzie
prostredníctvom rozvoja – zvýšenie počtu občianských
služieb starostlivosti s
iniciatív v meste (ks); –
osobitným zreteľom na zvýšenie počtu zrealizovaných
marginalizované rómske
projektov občianskými
komunity
iniciatívami (ks)

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

1.7 Aktivity "Ľudia
ľuďom"

Vybudovanie centra
dištančnej práce

63.

Výstavba a modernizácia
zariadení cestovného ruchu
(ubytovacie a stravovacie
zariadenia)

Zdroj financovania,
Operačný program / Iné
Riadiací orgán (RO)
zdroje
/ Investor

Prioritná os

Opatrenia

7 000 000

350 000

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast

1. Inovácie a rast
konkurenciaschopnosti

2012

6 000 000

300 000

6.
RO: MH SR ( ERDF)
Konkurenciaschopnosť
/ Mesto Fiľakovo
a hospodársky rast

3. Cestovný ruch

3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu

2. Ďalšie vzdelávanie
osôb ako nástroj rozvoja
ľudských zdrojov

2.1 Podpora ďalšieho
vzdelávania

1.6. Spoločné využívanie
a rozvoj ľudských zdrojov

65.

Vybudovanie malého
obchvatu cesty II/571

investčná

66.

Poskytovanie preventívnych
opatrení vzhľadom na
drogové závislosti, kriminalitu
a na nepriaznivý
demografický vývoj

2012

2013

2 184 000

40 000 000

RO: MŠ SR (ESF) /
Mesto Fiľakovo

7. Vzdelávanie

/ Mesto Fiľakovo,
podnikateľské
subjkty, neziskové
organizácie

Program cezhraničnej
spolupráce MR - SR
2007 - 2022

1. Hospodárstvo a
spoločnosť

RO: MVRR SR
(VÚC) / BBSK

1. Regionálny operačný
program

14. Regenerácia sídiel

105 000

0

Indikátory úspešnosti

– rozloha novovytvoreného
centra dištančnej práce (m2);
1.2 Podpora spoločných
– počet vytvorených
služieb pre podnikateľov pracovných miest v CDP (ks);
– počet spolupracujúcich
organizácií (ks)

2012

neinvestčná

64.

Podpora odborného
vzdelávania v oblasti
manažérskych a
podnikateľských schopností

Odhadovaná
výška kofinancovania
(v Sk)

investčná

62.

Odhadovaný
rozpočet
projektu
(v Sk)

investčná

Aktivita

neinvestčná

p.č.

Uskutočnenie

– počet absolventov kurzov
(osoby); – počet
novovytvorených pracovných
miest dôsledkom absolvovania
kurzov (ks)

– počet automobilov
prechádzajúci cez realizovaný
obchvat (ks/deň); – znižovanie
hluku v centre mesta (dB)

– zníženie počtu pristupkov v
meste ( po 1 roku) (ks); –
príbytok občanov

Spracoval: Oddelenie prípravy projektov, ÚP a RR na základe nasled. rozvojových dokumentov : "Štúdie prípravy opertatívnych plánov na základe existujúcej koncepcie mesta Fiľakovo" a " Prieskum a
zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štpdií uskutočniteľnosti"
Vo Fiľakove, dňa: 02.02.2008

