Ostrovy kultúry
Investičné projekty KSK v rámci programu EHMK – Košice 2013 – stav k 13. 9. 2012

PRÍLOHA č. 1

Kultúrne
zariadenie

Názov projektu

Kód výzvy
ITMS

Hlavné / Nosné
programové
podujatie

Maximálna
výška celkových
inv. výdavkov
v€

Celkové
oprávnené
výdavky
v€

Poskytnutý
nenávratný
fin. príspevok
95% v €

Stav realizácie projektu

Východoslovenské
múzeum

Ostrovy kultúry –
Otvorená zóna 1
Historická účelová budova
Východoslovenského
múzea Košice

ROP-7.12011/02
22170120007

Východné
Slovensko
v dávnoveku –
otvorenie nových
expozícií
zo zbierok VSM
August 2013

3 305 346,63

3 040 128,27

2 888 121,86

Zrealizované búracie práce.
Realizujú sa reštaurátorské práce na
fasáde budovy. Začali sa
reštaurátorské práce na kostolíku
a zvonici, boli položené rozvody
pre vonkajšie osvetlenie,
zrealizované výkopové a základové
práce pre miniskanzen.

Východoslovenská
galéria

Ostrovy kultúry –
Otvorená zóna 2
Východoslovenská galéria

ROP-7.12011/02
22170120012

Košická moderna –
otvorenie výstavy,
(prednášky,
koncerty) - 20.-30.
roky 20. storočia
v Košiciach
Máj 2013

2 930 725,12

2 864 978,56

2 721 729,63

Boli zrealizované búracie práce na
nádvorí a v suteréne. Prebieha
rozsiahly archeologický prieskum
a zároveň sa realizujú podmurovky
a sanácie základov v suterénoch
stavby. Prebiehajú práce pre
zapaženie odhalených častí
nádvoria stavby.

Bábkové divadlo
v Košiciach

Ostrovy kultúry –
Otvorená zóna 3
Bábkové divadlo v Košiciach

ROP-7.12011/02
22170120001

579 465,48

538 884,42

511 940,20

Boli zrealizované búracie práce,
odstránili sa oceľové konštrukcie.
V súčasnej dobe sa realizujú
stavebné práce v časti átrium
a v sociálnych zariadeniach.

Verejná knižnica
Jána Bocatia

Ostrovy kultúry –
Otvorená zóna 4
Nádvorie Barkóczyho
paláca, knižnica

ROP-7.12012/01
22170120020

VIRVAR –
medzinárodný
festival – dni rodiny
a bábkových
divadiel
Jún 2013
Poeta laureatus
Ionnes Bocatius –
prezentácia literárnej
tvorby a života J.
Bocatia
Jún 2013

796 961,44

8

705 294,42

670 029,70

Boli zrealizované búracie práce
v suteréne a v časti podkrovia,
prípravné práce pre rozvody
elektroinštalácie, vodovodného
potrubia a kanalizácie. Začali sa
výkopové práce na nádvorí SO O2,
ktoré podliehajú archeologickému
výskumu.

Verejná knižnica
Jána Bocatia

Ostrovy kultúry –
Otvorená zóna 5
Verejná knižnica Jána
Bocatia

ROP-7.12011/02
22170120019

Literárny maratón
–
24-hodinové nonstop
čítania z diel
Sándora Máraiho
Máj 2013

1 496 512,90

1 007 293,85

956 929,16

Divadlo Thália
Színház

Ostrovy kultúry –
Otvorená zóna 6
Divadlo Thália

ROP-7.12011/02
22170120005

Medzinárodná
konferencia o živote
a tvorbe Sándora
Máraiho
Apríl 2013

580 906,29

437 200,39

415 340,37

ROP-7.12011/02
22170120013

Noc múzeí;
Noc v zajatí kata;
Návšteva
v stredoveku –
multižánrové
podujatie v areáli
Katovej bašty
a v novom areáli na
Hrnčiarskej ul.
Máj 2013

1 653 708,07

1 558 358,07

1 480 440,17

Východoslovenské
múzeum

Ulička remesiel –
Lapidárium a exteriérová
prezentácia remesiel

9

Bol zrealizovaný a ukončený
archeologický výskum. V súčasnej
dobe sa realizujú zemné práce,
ktorých súčasťou je prekládka
kanalizačných potrubí, sanácia
a izolácia základov existujúcej
budovy.
Boli zrealizované búracie práce
a zároveň bola ukončená príprava
pre montáž vzduchotechniky.
Realizujú sa stavebné úpravy vo
vstupnej hale a v konferenčných
miestnostiach. Začali sa práce na
obnove fasády budovy.
Boli zrealizované búracie
a výkopové práce v jednotlivých
objektoch stavby. Prebieha obnova
lektorskej terasy – objekt SO 03 a
obnova vnútorných omietok
v kazematoch za asistencie
odborného pracovníka KPÚ. Boli
zrealizované všetky prípojky sieti –
elektroinštalácia, vodoinštalácia,
plynová prípojka. Na objekte SO 04
– Dom výstavných remesiel boli
zrealizované výmurovky
historických múrov a základy pre
samotnú stavbu domu.

