Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu s názvom „Modernizácia Verejnej knižnice
Michala Rešetku v Trenčíne "
Sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok.
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, sídlo: Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín
spracovala a predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok nasledovne:
Program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ
Konkrétny cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
Názov projektu: „Modernizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne“
Žiadateľ: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, sídlo: Hasičská ul. 1, 911 82
Trenčín
Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb Verejnej knižnice
M. Rešetku v Trenčíne modernizáciou interiéru, výpočtovej techniky a zabezpečiť
vyšší hygienický štandard zariadeniami na bezkontaktné vrátenie alebo vypožičanie
dokumentov.
Projekt rieši obstaranie nových knižných regálov, detského knižničného nábytku,
špeciálnych regálov čitárne, výstavných regálov predstavujú ciele, ktoré zatraktívnia
knižničné priestory, zvýšia funkcionalitu a bezpečnosť mobiliáru.
Predmetom projektu je ďalej rozšírenie služieb knižnice o tvorivé a vzdelávacie aktivity
s využitím technológií digitálnej výroby. K jeho naplneniu je potrebné zabezpečiť
výpočtovú techniku, ktorá bude spĺňať požiadavky moderných digitálnych technológií.
Ochrana zdravia návštevníkov aj zamestnancov knižnice pri vírusových ochoreniach je
ďalším cieľom projektu, ktorý bude zabezpečený obstaraním knihoboxu a biblioboxov.
Súčasťou tohto cieľa bude vybavenie knižnice informačnými tabuľami, s obsahom,
ktorý usmerní návštevníkov a zníži fyzický kontakt a osobnú komunikáciu. Besedy
so spisovateľmi, autorské čítania a iné aktivity podporujúce čítanie je možné v období
protipandemických opatrení ponúknuť záujemcom len online, bez osobného stretnutia.
Realizácia online podujatí s profesionálnou technikou a kvalitným obsahom je ďalším
cieľom projektu.
Projekt bude realizovaný v priestoroch Verejnej knižnice M. Rešetku, cieľovú skupinu
predstavujú návštevníci knižnice, registrovaní aj potenciálni používatelia.
Financovanie projektu bude kombináciou predfinancovania a refundácie.
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Celkové oprávnené výdavky:

210 526,00 EUR

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):

200 000,00 EUR

Spolufinancovanie vo výške 5%:

10 526,00 EUR

Vzhľadom na lehoty schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP bude finančný dopad
projektu na rozpočet TSK v rokoch 2022-2023.
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