Projekt: „Margecany- komunikácia pre cyklistov a peších“

Poskytovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:

7 – REACT-EU

Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ:

7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Výzva:

Predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy:

IROP-PO7-SC72-2021-74

Celková alokácia:

21 000 000€ (do vyčerpania finančných prostriedkov)

Spolufinancovanie: 5% (príspevok zo zdrojov IROP: 95%)
Oprávnené výdavky:

Zoznam oprávnených výdavkov (Príloha 1)

Zoznam najvýznamnejších merateľných ukazovateľov:




Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – parkoviská pre
bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle...
Počet zavedených propagačných aktivít - zavádzanie webových portálov, tvorba
mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu cyklistickej dopravy.

Názov projektu: ,,Margecany- komunikácia pre cyklistov a peších“
Projektový zámer:
Zdôvodnenie potreby stavby:
Projekt rieši výstavbu komunikácie pre cyklistov a peších, ktorá zabezpečí pohyb peších
a cyklistov mimo cestu II/547.
Účel a ciele stavby
Účelom stavby je výstavba komunikácie pre cyklistov a peších v katastri obce Margecany.
Celkový rozsah
Projekt rieši výstavbu spoločného chodníka pre peších a cyklistov, ktorý prechádza
katastrálnym územím obce Margecany. Celková dĺžka spoločného chodníka je 364,07m.
Komunikácia pre cyklistov a peších začína na cykloturistickej trase v mieste existujúcej
obslužnej komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku pri vodnej nádrži Ružín.
V km 0,000 je trasa odklonená od pôvodnej komunikácie a stúpa smerom k ceste II/547
ponad obidva oporné múry. Trasa pokračuje popri ceste II/547, poza autobusovú zastávku
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k existujúcemu priechodu pre peších. Spoločný chodník pre peších a cyklistov je navrhnutý
v šírke 3,0 m, okrem úseku v km 0,153 23-0,203 53, kde je kvôli stiesneným podmienkam
v šírke 2,0m (2,50m medzi zábradlím). Nespevnená krajnica šírky 0,25m po oboch stranách.
Svahy majú sklon 1:1,5. Trasa bude lemovaná betónovým obrubníkom 1000x200x50mm.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie nového cyklo-webového portálu Košického kraja.
Súčasťou portálu bude aktuálna mapa cyklistickej infraštruktúry, ktorá bude napojená aj na
portál GIS Pri zostavovaní mapy plánujeme využiť aktuálne výstupy z prebiehajúcej
pasportizácie cyklotrás. Zároveň bude portál ponúkať typy na cyklo - výlety do okolia a bude
prepojení s aktuálnou ponukou Krajskej organizácie cestovného ruchu. Súčasťou projektu
bude aj realizácia podujatí na propagáciu cyklistickej dopravy.

Obrázok 1 Grafické znázornenie plánovanej investičnej aktivity
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