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Základné údaje projektu:
● Názov projektu:

Levoča - Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia,
modernizácia komunitného centra
● Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, Okres Levoča, Mesto Levoča, s. č.
1068, o.č. 4, k. ú. Levoča, parcelné čísla C KN 3777/3, 3776,
3777/27, 3777/53, 3777/29, E KN 3791/2
● Číslo Výzvy:
ROP -2.1b -2012/01
● Operačný program:
Regionálny operačný program
● Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
● Prioritná os:
2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately
● Opatrenie:
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately
Cieľ projektu:
Rekonštrukcia nefunkčného stavebného objektu za účelom vybudovania nového komunitného
centra so strednými nárokmi na priestory zameraného na posilňovanie sociálnej inklúzie MRK.
Špecifické ciele projektu:
Využitie schátralej a nevyužívanej budovy pre občanov zo sociálne slabších vrstiev (MRK) za
účelom skvalitnenia ich života, úrovne a poskytovanie odbornej sociálnej pomoci.
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám:
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
VÝSLEDOK:
Počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele horizontálnej
priority trvalo udržateľný rozvoj.
Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj.
Zateplená plocha.

DOPAD:
Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov.
Počet novovytvorených pracovných miest. Úspora energie.
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
VÝSLEDOK:
Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK.
Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK.
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom
zariadení.
DOPAD:
Podiel príslušníkov MRK, užívajúcich podporenú infraštruktúru v obciach so separovanými
a segregovanými rómskymi osídleniami.
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK.
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
VÝSLEDOK:
Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovností príležitostí.
Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti
príležitostí.
DOPAD:
Počet novovytvorených pracovných miest obsadenými ženami.
Priebeh projektu:
● Začiatok realizácie aktivít projektu: 04/2014
● Ukončenie realizácie aktivít projektu: 06/2015
Galéria:

