
 
 
 

  

  

  

Názov projektu: 

Obnova Námestia SNP v Trnave 

 

 

Kód projektu ITMS2014+: 302071BYS4 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (2014-2020) 

Prioritná os:  7. REACT-EÚ 

Investičná priorita:              7.1     Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a 

príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

Špecifický cieľ:   7.3  Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 
oblastiach 

Plánované obdobie 

realizácie:  
12/ 2022 – 11/ 2023 (12 mesiacov). 

  

Celková výška oprávnených výdavkov projektu (COV): 1 938 452,46 EUR 

Nenávratný finančný príspevok:  1 841 529,84 EUR (95 % COV) 

- z toho výška finančnej podpory z EÚ:   1 841 529,84 EUR (95 % COV) 

 

Cieľ projektu: 

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach  

 

Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia, revitalizácia a zazelenanie verejného priestoru Námestia 
SNP v Trnave, posilniť ekosystémové služby poskytované týmto územím, najmä vo vzťahu k regulácií 
mikroklímy, k zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hlučnosti, ako aj k posilneniu udržovania 
biodiverzity. Realizáciou projektu a dosiahnutím cieľa projektu vznikne moderný, atraktívny a vysoko 
funkčný priestor v centre mesta Trnava, v tesnom kontakte s pešou zónou a ďalších významných 
frekventovaných bodov mesta, ako napr. autobusová stanica, vlaková stanica, okresný úrad, mestská 
knižnica, City aréna.  

Skvalitnením verejného priestranstva, projekt prispeje i k zmierňovaniu dopadov spôsobených pandémiou 
COVID-19 a to vytvorením podmienok pre relax a šport na čerstvom vzduchu v mieste svojho bydliska. 

  

Cieľová skupina bude, vzhľadom na to, že priestor nachádza v centrálnej mestskej zóne, tvorená 
obyvateľmi mesta Trnava všetkých vekových kategórií, s predpokladom využitia i obyvateľmi priľahlých 
obcí a návštevníkov mesta. 

 

Popis projektu: 

Hlavnou aktivitou projektu je oprávnená aktivita c. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry 
urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy. Realizácia projektu na lokálnej úrovni 
jednoznačne prispeje k ochrane a podpore biodiverzity v riešenom území Námestia SNP, k obnove, 
posilneniu a ozdraveniu tunajších ekosystémov a následne aj k skvalitneniu ekosystémových služieb, ale 
aj verejných služieb, ktoré toto územie poskytuje občanom a návštevníkom mesta. 
 
Celé riešené územie (všetky funkčné zóny spolu) majú celkovú výmeru cca 7 800 m². 
 

 

Merateľné ukazovatele projektu:  

• P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry: 1 

• P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 7 800 m2 


