Implementačný program
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Trenčín na roky 2016 – 2022
s výhľadom do roku 2040

Implementačný program obsahuje zadefinované opatrenia a aktivity, ktorými sa napĺňajú jednotlivé
špecifické ciele a priority definované v PHRSR mesta Trenčín. V rámci jednotlivých opatrení sú
konkretizované aktivity, predpokladaný časový rámec realizácie, kvalitatívne a kvantitatívne indikátory
opatrenia, možné riziká a ohrozenia, predpokladaný finančný rámec a možné zdroje finančného krytia.

Priorita 1.1 – Budovanie partnerstiev a hospodárskych klastrov
Opatrenie 1.1.1: Spolupráca a excelentnosť
Opatrenie sa zameriava na vytvorenie inštitucionálneho zabezpečenia pre spoluprácu kľúčových
aktérov v území a na tvorbu programu podpory a propagácie lokálnej produkcie a aktivít
s excelentnými parametrami, ako súčasť budovania lokálnej značky kvality „Made in Trenčín“.

Aktivita 1.1.1.1: Komunikačná platforma kľúčových stakeholderov
Aktivita cieli na vytvorenie komunikačnej platformy pre zabezpečenie partnerstva a zdieľania
informácií a spoluprácu na ďalších rozvojových aktivitách medzi mestom, podnikateľskou sférou,
školstvom a ostatnými relevantnými stakeholdermi (tretí sektor, komunity,). Vytvorenie a sfunkčnenie
takejto platformy je iniciačným krokom v rámci strategického cieľa, aby bola zabezpečená participácia
kľúčových aktérov na ďalších rozvojových aktivitách v rámci celého strategického cieľa.
Časový rámec aktivity: 2Q 2016
Kvalitatívny výstup: Nadviazanie spolupráce, zdieľanie informácií a spolupodieľanie sa kľúčových
aktérov na rozvoji podnikania s vyššou pridanou hodnotou primárne zameranou na kreatívne
a inovatívne ekonomické činnosti.
Kvantitatívny výstup: Pravidelné stretnutia v minimálnej frekvencii 2x/rok.
Finančný rámec aktivity: 2 000,- €/rok (14 000,-€/obdobie PRM TN)
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 1.1.1.2: Program „Made in TRENČÍN“
Program na podporu lokálnej produkcie a aktivít, ktoré spĺňajú excelentné parametre je nástrojom,
ktorým chce Mesto Trenčín aktívne podporovať aktivity, jednotlivcov, ale i podniky s významnými
lokálnymi väzbami, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k budovaniu lokálnej ekonomiky využívajúc
lokálne potenciály územia. Je to nástroj ocenenia už existujúcich aktivít a produktov, ale i nástroj
podpory a propagácie novo vznikajúcich produktov. Program nie je zameraný len na podporu
lokálnych ekonomických aktivít, ale jeho zameranie je prierezové, s dôrazom na excelentnosť,
kreativitu, podporu talentu, využívanie lokálnych zdrojov a príspevok k budovaniu povedomia o rozvoji
mesta Trenčín. Program obsahuje finančné, ale i iné podporné nástroje. Aktivita je realizovaná
v úzkom prepojení na ostatné opatrenia strategického cieľa 1.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Podpora lokálnych subjektov a jednotlivcov a nimi realizované produkty, služby
a aktivity budované na lokálnych potenciáloch. Rozvoj značky „Made in TRENČÍN“
Kvantitatívny výstup: každoročné udeľovanie ocenenia, grantový finančný nástroj, marketingové
a propagačné aktivity
Finančný rámec aktivity: 20 000,- €/rok
Finančné zdroje: rozpočet mesta, sponzoring, doplnkové zdroje – granty

Opatrenie 1.1.2: Kreatívny priemysel
Opatrenie sa zameriava na rozvoj ekonomických činností na báze kreativity, invencie a inovácie,
primárne prostredníctvom vytvárania priestorových podmienok a podporných nástrojov transformácie
kreatívnych nápadov, ideí a zámerov na ekonomické činnosti a produkty konkurenčné na lokálnom,
ale i regionálnom trhu.

Aktivita 1.1.2.1: Centrum rozvoja kultúrno-kreatívneho potenciálu
Centrum je budované za účelom podpory/inkubácie ideí a nápadov do regulérnych ekonomických
činností zameraných na oblasti s vysokou mierou kreativity a invencie. Ide o vybudovanie inkubátora
poskytujúceho priestorové podmienky, konzultačné, vzdelávacie a ďalšie podporné aktivity. Ide
o rozsiahly projekt koordinovaný Ministerstvo kultúry, v rámci ktorého vznikne približne 6 takýchto
centier po celom Slovensku. Mesto Trenčín je jedným z hlavných partnerov v tomto projekte a plánuje
inkubátor lokalizovať do budovy bývalého kina Hviezda, ktorého priestory prejdú komplexnou
rekonštrukciou a vybavením potrebnou infraštruktúrou. Služby inkubátora budú realizované v rámci
spolupráce s ďalšími subjektmi na základe stratégie v podobe tzv.Regionálneho akčného plánu
(RAP), ktorý vznikne v roku 2016.
Časový rámec aktivity: prípravné práce 2Q 2016, začiatok realizácie 2017-2018 (v závislosti od výziev
OP IROP)
Kvalitatívny výstup: Vytvorenie priestorových podmienok a ďalších podporných aktivít na rozvoj
nového odvetvia lokálnej ekonomiky na báze kreatívnych činností a činností s vysokou mierou
inovácie.
Kvantitatívny výstup: Rekonštrukcia areálu bývalého kina Hviezda vrátane technického vybavenia.
Finančný rámec aktivity: 8 900 000,- €
Finančné zdroje: OP IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 1.1.2.2: Marketingová stratégia mesta - Trenčín si Ty
Marketingová stratégia je zameraná na budovanie obrazu mesta Trenčín, ako miesta s vhodnými
podmienkami na realizáciu aktivít v oblasti kreativity, inovácií a rozvoja talentu. Je komplementárnou
činnosťou k investičným aktivitám, ktoré mesto v tejto oblasti bude realizovať. Jej cieľom je taktiež
osloviť špecifickú skupinu ľudí tzv. kreatívcov, ako potenciálnych nových obyvateľov mesta Trenčín.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Zvýšenie povedomia o meste Trenčín, nielen ako miesta vhodného na realizáciu
kreatívnych aktivít, ale i miesta na bývanie a život.
Kvantitatívny výstup: marketingová stratégia
Finančný rámec aktivity: 20 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 1.1.2.3: Multifunkčný prezentačný priestor na nábreží – podnikateľský hub
Aktivita sa zameriava na vytvorenie multifunkčného priestoru určeného na prezentáciu jedinečných
a excelentných produktov alebo aktivít miestnej ekonomiky a komunít, ktorý by v sebe skĺbil
prezentačnú funkciu, priestor na open-air alebo in-door eventy, klubovú zónu, a pod. s vhodným
mixom bývania a ostatných služieb. Cieľom je v spolupráci so záujmovými skupinami v oblasti
kreativity, inovácií, business sféry a developmentu vytvoriť koncept pre jeden z iniciačných projektov

na vznikajúcej CMZ na nábreží, so silnou väzbou na špecifický cieľ 1. Ide o ďalší z nástrojov podpory
rozvoja inovatívneho potenciálu a budovania značky mesta Trenčín ako najlepšieho miesta pre život,
prácu a bývanie. Zámerom je vytvoriť projekt, ktorý by v PPP partnerstve viedol k vybudovaniu
takéhoto priestoru na nábreží.
Časový rámec aktivity: 2Q 2017
Kvalitatívny výstup: Urýchlenie realizácie projektu, ako inicializačného kroku transformácie nábrežia
a podpory kreatívneho a inovačného potenciálu v meste.
Kvantitatívny výstup: koncept/projekt
Finančný rámec aktivity: 30 000,- €
Finančné zdroje: súkromné investície, rozpočet mest

Aktivita 1.1.2.4: Podpora regenerácie existujúcich priestorov na atraktívne centrá podporujúce
rozvoj talentu, kreativitu a inovácie
Rozvoj kreatívnej a inovačnej ekonomiky je postavený na prítomnosti ľudskej sily, ktorá je schopná
kreatívneho a invenčného myslenia a aktivít. Táto cieľová skupina vyhľadáva priestory, ktoré sú z jej
perspektívy atraktívne, či už svojou lokalitou, funkciami, ponukou bývania, originálnosťou
a jedinečnosťou priestoru a pod. V meste Trenčín je viacero lokalít, ktoré sú potenciálne zaujímavé či
už svojou polohou alebo štruktúrou objektov. Ide hlavne o areály bývalých priemyselných podnikov,
ktoré strácajú svoju pôvodnú funkciu a stávajú sa brownfieldami. Mesto bude aktívne v komunikácií
s vlastníkmi takýchto priestorov za účelom ich regenerácie do podoby tzv. „kreatívneho hub-u“, ktorý
by zatraktívňoval Trenčín pre skupinu obyvateľov tzv- kreatívcov, hľadajúcich priestory a uplatnenie v
Trenčíne. Táto aktivita je komplementárna k ostatným opatreniam v rámci priority.
Časový rámec aktivity: od 2Q 2017
Kvalitatívny výstup: Podpora transformácie nevyužívaných priestorov v meste na tzv. creative hubs, t.j.
kreatívne priestory kombinujúce prácu a bývanie so širokou škálou ďalších funkcií atraktívneho,
moderného verejného priestoru.
Kvantitatívny výstup: koncept
Finančný rámec aktivity: 5 000,- €
Finančné zdroje: súkromný investor, rozpočet mesta

Priorita 1.2 – Mestský turizmus
Opatrenie 1.2.1: Spoločný regionálny produkt pre turizmus a CR
Opatrenie sa zameriava na zabezpečenie inštitucionálneho rámca spolupráce kľúčových aktérov
v oblasti turizmu a cestovného ruchu v regióne a vytvorenie koncepčného plánu integrácie služieb
a eventov do jedného uceleného regionálneho (príp.medziregionálneho produktu ako napr. sieť
strážnych hradov na Považí + Trenčiansky hrad) produktu. Okrem toho Mesto Trenčín pripraví
program starostlivosti o verejné priestory v kontexte požiadaviek návštevníkov mesta a tiež podporný
systém na podporu podujatí. V neposlednom rade mesto pristupuje k rekonštrukcii Mierového
námestia, ako hlavného mestského priestoru pre návštevníkov, ruka v ruke s podporou vzniku
networku miestnych podnikateľov,. za účelom vytvorenia nového obchodného modelu pre prevádzky
na Mierovom námestí.

Aktivita 1.2.1.1: Oblastná organizácia cestovného ruchu
Inštitucionálne zabezpečenie spolupráce hlavných poskytovateľov služieb v turizme a CR a mesta je
základným východiskom rozvoja mestského turizmu v Trenčíne. Je predpokladom pre prípravu
a následnú koordináciu spoločného regionálneho produktu turizmu a cestovného ruchu, vrátane
možností využitia finančných nástrojov podpory CR.
Časový rámec aktivity: OOCR „Trenčín a okolie“ bola založená v priebehu tvorby PRM Trenčín, t.j. 3Q
2015

Kvalitatívny výstup: Spolupráca kľúčových aktérov turizmu a cestovného ruchu v regióne
Kvantitatívny výstup: Funkčná OOCR
Finančný rámec aktivity: 20 000,- €/rok (140 000,-€/obdobie PRM TN)
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 1.2.1.2: Spoločný produkt regionálneho cestovného ruchu
Aktivita sa zameriava na iniciovanie a prípravu spoločného regionálneho produktu CR v regióne
Trenčín v spolupráci s partnermi v rámci OOCR, ale i ostatnými relevantnými partnermi. Cieľom je
zadefinovať spoločný, komplexný a komplementárny súbor služieb, aktivít, podujatí a pod. za účelom
spolupráce, koordinácie, propagácie a komplexnej starostlivosti o návštevníka v meste Trenčín a jeho
okolí.
Časový rámec aktivity: od 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Spoločný produkt regionálneho CR a vyšší štandard starostlivosti o návštevníka
v meste Trenčín.
Kvantitatívny výstup: Strategický materiál - koncepcia rozvoja cest.ruchu v OOCR a realizácia z nej
vyplývajúcich produktov CR.
Finančný rámec aktivity: 2 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet OOCR, rozpočet mesta

Opatrenie 1.2.2: Event turizmus
Mesto Trenčín je bohaté na podujatia organizované v rámci územia mesta, čo v kombinácii s možnými
atraktívnymi priestormi na ich realizáciu vytvára príležitosť na rozvoj turizmu v meste i v oblasti event
turizmu tzn. návštevnosti územia motivovaného organizovanými podujatiami. Mesto podporí vznik
nových podujatí zameraných na návštevníkov mesta, primárne však nadväzujúcich na lokálne
špecifiká územia a na aktivity spojené s miestnou kreatívnou a inovatívnou ekonomikou a rozvojom
talentov. Rovnako dôležitá je i starostlivosť o návštevníka od momentu príchodu do územia, primárne
v centrálnych, resp. turisticky zaujímavých častiach územia.

Aktivita 1.2.2.1: Systém starostlivosti o návštevníka
Vytvorenie systému starostlivosti o návštevníka, od jeho príchodu do mesta až do jeho odchodu,
zahŕňajúci starostlivosť o verejné priestory, funkčnosti jednotlivých verejných zariadení, orientačných
prvkov, elektronických aplikácií, smart navigáciu, centrálny Info Point a iné na podporu obrazu mesta
ako kreatívneho a inovatívneho prostredia („Visitors friendly Trenčín“ - Trenčín priateľský
k návštevníkom). Systém by mal byť zacielený i na to, aby ponúkal Trenčín ako východzí bod

a návštevník by sa po účasti na zaujímavých miestach v blízkom okolí vrátil a poberal systém
starostlivosti na území mesta.
Časový rámec aktivity: 3Q 2017
Kvalitatívny výstup: Kvalitná starostlivosť o návštevníka vedúca k nárastu počtu návštevníkov,
predĺženie doby zotrvania na území mesta – počet prenocovaní.
Kvantitatívny výstup: koncepcia, elektronická aplikácia vrátane navigácie, centrálny Info point.
Finančný rámec aktivity: 30 000,- €
Finančné zdroje: grantová schéma, sponzoring, rozpočet mesta

Aktivita 1.2.2.2: Grantový systém na podporu podujatí
Mesto pripraví podmienky poskytnutia finančnej a inej podpory pre vznik a organizáciu podujatí
vychádzajúcich a propagujúcich lokálne špecifiká (kultúra, móda, talenty a pod.), resp. vo väzbe na
kreatívne a inovatívne miestne aktivity, atraktívne nielen pre obyvateľov, ale i návštevníkov mesta.
Cieľom je propagácia Trenčína ako kreatívneho a inovatívneho prostredia.
Časový rámec aktivity: od 1Q 2017
Kvalitatívny výstup: Vnímanie Trenčína ako mesta plného talentu, kreativity a invencie atraktívneho
pre návštevníkov aj obyvateľov.
Kvantitatívny výstup: grantový systém a pravidelné grantové výzvy.
Finančný rámec aktivity: 20 000,- €/rok
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Opatrenie 1.2.3: Mierové námestie
Historické jadro mesta Trenčín je významným atraktorom pre návštevníkov mesta, preto je
nevyhnutné zabezpečiť jeho adekvátny technický stav, rešpektujúci potreby návštevníkov, ako
i miestneho obyvateľstva. Súčasne so skvalitnením priestoru námestia je potrebné vytvoriť adekvátnu
ponuku prevádzok a služieb v objektoch na námestí, za účelom zvýšenia atraktivity a zvrátenia odlivu
návštevníkov námestia.

Aktivita 1.2.3.1: Rekonštrukcia Mierového námestia
Rekonštrukcia priestoru Mierového námestia pozostáva z rekonštrukcie infraštruktúry na území,
zmeny priestorového usporiadania v centrálnej časti námestia, doplnenie nového vodného prvku,
revitalizácie zelene, doplnenie nových prvkov infraštruktúry a nového technického riešenia pódia pre
účely organizácie podujatí.
Časový rámec aktivity: 3Q 2017
Kvalitatívny výstup: Kvalitný a funkčný verejný priestor v historickom centre mesta
Kvantitatívny výstup: zrealizovaná rekonštrukcia námestia
Finančný rámec aktivity: 3 500 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta (bankový úver)

Aktivita 1.2.3.2: Nový obchodný model prevádzok na Mierovom námestí

Pre zvrátenie negatívneho trendu poklesu počtu návštevníkov Mierového námestia a pre jeho
postupný nárast, je okrem rekonštrukcie námestia potrebné vytvoriť aj koncepciu pre nový obchodný
model prevádzok na námestí, aby zodpovedali požiadavkám kladeným na historické centrum
ako najatraktívnejší obchodný priestor mesta. Mesto aktívne pristúpi k podpore vzniku networku
prevádzok na námestí a v spolupráci s odborníkmi na túto oblasť poskytne súčinnosť pri tvorbe
nového obchodného modelu.
Časový rámec aktivity: 4 Q 2016
Kvalitatívny výstup: Kvalitná ponuka prevádzok a služieb v centrálnej časti mesta vedúca k nárastu
návštevnosti Mierového námestia.
Kvantitatívny výstup: návrh koncepcie obchodného modelu
Finančný rámec aktivity: 10 000,- €
Finančné zdroje: súkromné zdroje, rozpočet mesta

Priorita 2.1 – Bývanie
Zvrátenie negatívneho trendu poklesu obyvateľov si vyžaduje viaceré opatrenia i v oblasti bývania.
Snahou mesta je zabezpečiť širokú ponuku voľných rozvojových plôch pre bytovú výstavbu, v rôznych
lokalitách poskytujúcich špecifické kvality prostredia pre bývanie. Rovnako je bývanie resp. mestská
bytová politika nástrojom zatraktívnenia mesta pre nových obyvateľov i vo väzbe na rozvoj kreatívnej
a inovačnej ekonomiky na jeho území. Preto je potrebné navýšiť objem nájomného bývania v rukách
samosprávy pre jeho využitie ako motivujúceho faktora pre výber lokality Trenčína, nielen ako miesta
na prácu a podnikanie, ale i miesta na život, voľný čas a bývanie.

Opatrenie 2.1.1: Plochy pre bývanie
Predpokladané zvrátenie trendu poklesu počtu obyvateľov a ich postupný nárast musí reflektovať
i ponuka plôch na bytovú výstavbu. Široká ponuka plôch na bytovú výstavbu v atraktívnych územiach
mesta, či už svojou polohou, alebo prostredím, prispejú v synergii s ostatnými opatreniami na zvýšenie
atraktivity mesta k postupnému zmierneniu procesov suburbanizácie.

Aktivita 2.1.1.1: Územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ)
V rámci ÚPN CMZ sa zadefinujú možnosti rozširovania bývania na nábreží pri rešpektovaní
požiadavky na tvorbu vhodného sociálneho mixu. Bývanie na nábreží chápeme v kontexte
polyfunkčného využitia územia (mix funkcií).
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Rozširovanie ponuky atraktívnych plôch na bývanie
Kvantitatívny výstup: ÚPN CMZ
Finančný rámec aktivity: 50 000,- € (náklad za kompletné vypracovanie ÚPN CMZ)
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 2.1.1.2 : Zmeny a doplnky ÚPN mesta Trenčín
V rámci zmien a doplnkov ÚPN sa optimalizujú plochy určené pre bývanie, a to s ohľadom na budúce
potreby a s primárnym zameraním na rôznorodosť ich polohy, a okolitého prostredia.

Časový rámec aktivity: 4Q 2017
Kvalitatívny výstup: Rozširovanie ponuky atraktívnych plôch na bývanie
Kvantitatívny výstup: Zmeny a doplnky ÚPN
Finančný rámec aktivity: 20 000,- € (náklady za kompletné vyhotovenie ZaD ÚPN)
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Opatrenie 2.1.2: Štartovacie bývanie
Široká ponuka a dostupnosť bývania je jedným z hlavných predpokladov záujmu o bývanie resp.
prisťahovanie sa do mesta. Preto Mesto Trenčín aktívne pristupuje k bytovej politike resp. k politike
nájomného bývania a prostredníctvom rozširovania počtu nájomných bytov - primárne v kategórii
štartovacie byty, získava významný nástroj motivácie pre príchod do územia, a to z pohľadu
jednotlivcov, ako aj podnikateľských subjektov. Aktívna bytová politika je súčasťou širšieho
motivačného programu na prilákanie nových obyvateľov do mesta Trenčín („Trenčín si Ty“).

Aktivita 2.1.2.1: Aktívna bytová politika – „Trenčín si Ty“
Program „Trenčín si Ty“ predstavuje efektívny nástroj na ucelenú propagáciu a prezentáciu mesta
Trenčín ako atraktívneho miesta na bývanie, rozvoj kariéry, kreatívnych a inovatívnych činností,
a v neposlednom rade ako miesta s vysokou kvalitou života a prostredia. Jeho súčasťou je i motivačný
program štartovacieho bývania pre nových obyvateľov, ktorí prichádzajú do územia, aby tu študovali,
pracovali, podnikali, zakladali rodiny a budovali svoju kariéru. Významnou je väzba na rozvojové
aktivity uvedené v špecifickom cieli 1.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Atraktivita mesta pre nových obyvateľov – nárast záujmu o bývanie v Trenčíne.
Kvantitatívny výstup: Bytová politika nájomného bývania ako súčasť programu „Trenčín si Ty“
Finančný rámec aktivity: 3 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 2.1.2.2: Štartovacie byty
Mesto Trenčín vybuduje v spolupráci s partnermi na území mesta Trenčín štartovacie byty, ktoré
v nájomnom režime poskytne novým ako i existujúcim obyvateľom. Štartovacie bývanie sa využíva
ako motivačný faktor pre rozvoj želaných rozvojových aktivít v území v kontexte rozvojovej stratégie
a prispieva k zmene negatívneho trendu poklesu počtu obyvateľov, ako i nepriaznivej vekovej
štruktúre obyvateľstva.
Časový rámec aktivity: 2Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozširovanie ponuky atraktívnych plôch na bývanie, nárast záujmu o bývanie v
Trenčíne
Kvantitatívny výstup: 100 bytových jednotiek
Finančný rámec aktivity: 6 000 000,- €
Finančné zdroje: ŠFRB, súkromné zdroje, rozpočet mesta

Priorita 2.2 – Doprava
Doprava v meste Trenčín predstavuje jednu z kľúčových oblastí, na ktoré sa stratégia rozvoja mesta
zameriava. Súčasný nevyhovujúci stav dopravy, či už v zmysle jej organizácie, ale i infraštruktúrnych
kapacít a sietí je nevyhovujúci. Preto priorita cieli na celý súbor opatrení smerujúcich k novej koncepcii
rozvoja dopravy, cez relevantnú dokumentáciu, nové politiky až po výstavbu dopravnej siete,
optimalizáciu jej kapacít a doplnkovej infraštruktúry. V neposlednom rade sa priorita zaoberá
i rozvojom ekologizácie dopravy, ako ďalšieho kroku k zlepšovaniu podmienok mesta pre život a s tým
spojený nárast kvality života obyvateľov.

Opatrenie 2.2.1: Koncepčný rozvoj dopravy
Zmeny vyvolané transformáciou nábrežia a novým trasovaním železnice umožňujú pristúpiť ku
koncepčne novému riešeniu úzkeho hrdla dopravy v centrálnej časti mesta. Zmeny v priestorovej
štruktúre centra mesta a nové riešenie dopravy v centrálnej časti si vyžadujú transformáciu týchto
zmien do koncepčných a odvetvových dokumentov v oblasti dopravy. Je to nevyhnutnou podmienkou
pre ďalší rozvoj dopravy v meste.

Aktivita 2.2.1.1: Generel dopravy
Ide o odborný, odvetvový dokument, ktorý je územnoplánovacím podkladom nevyhnutným pre ďalší
rozvoj dopravy a s ňou spojenej infraštruktúry.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Koncepčné riešenie rozvoja dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: dokument Generel dopravy
Finančný rámec aktivity: 25 000,- €
Finančné zdroje: OP IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.2.1.2: Plán udržateľnej mobility
Ide o odborný, odvetvový dokument, ktorý je územnoplánovacím podkladom nevyhnutným pre ďalší
rozvoj dopravy a s ňou spojenej infraštruktúry. Predstavuje nutnú podmienku pre čerpanie zdrojov
z OP IROP na oblasť dopravy.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Koncepčné riešenie rozvoja dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: dokument Plán udržateľnej mobility
Finančný rámec aktivity: 25 000,- €
Finančné zdroje: OP IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.2.1.3: Plán dopravnej obsluhy
Ide o odborný, odvetvový dokument, ktorý je územnoplánovacím podkladom nevyhnutným pre ďalší
rozvoj dopravy a s ňou spojenej infraštruktúry.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Koncepčné riešenie rozvoja dopravy v meste

Kvantitatívny výstup: dokument Plán dopravnej obsluhy
Finančný rámec aktivity: 25 000,- €
Finančné zdroje: OP IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.2.1.4: Generel cyklistickej dopravy
Ide o odborný, odvetvový dokument, ktorý je územnoplánovacím podkladom nevyhnutným pre ďalší
rozvoj dopravy a s ňou spojenej infraštruktúry s dôrazom na cyklodopravu území.
Časový rámec aktivity: 2Q 2016
Kvalitatívny výstup: Koncepčné riešenie rozvoja dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: dokument Generel cyklistickej dopravy
Finančný rámec aktivity: 25 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 2.2.1.5: Zmeny a doplnky ÚPN
Transformácia nového riešenia dopravy v centrálnej časti mesta do ÚPN mesta Trenčín
prostredníctvom Zmien a doplnkov ÚPN.
Časový rámec aktivity: 2Q 2016
Kvalitatívny výstup: Koncepčné riešenie rozvoja dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: ZaD ÚPN
Finančný rámec aktivity: 20 000,- € (náklady za kompletné vyhotovenie ZaD ÚPN)
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Opatrenie 2.2.2: Ekologizácia dopravy
Kvalitné a zdravé prostredie mesta je predpokladom vysokej kvality mesta. Rozvoj nových technológií
v doprave vedúcich k jej ekologizácii je preto žiadúce. V súčasnosti sa za potenciálne najvhodnejší
koncept javí elektrifikácia v cestnej doprave, preto Mesto Trenčín v rámci svojich vlastných kapacít,
ale i v kontexte rozvoja nových služieb pre návštevníkov i obyvateľov mesta, pristúpi k transformácii
časti dopravných výkonov využitím elektromobilov. To si zároveň žiada vybudovanie základnej siete
nevyhnutnej infraštruktúry na území mesta Trenčín.

Aktivita 2.2.2.1: Koncept rozvoja elektromobility
Koncepcia rozvoja elektromobility na území mesta Trenčín vytvorí nielen základný rámec pre rozvoj
nevyhnutnej infraštruktúry, ale umožní aktívnu participáciu a spoluprácu s ďalšími partnermi na rozvoji
tejto ekologickej formy dopravy na území mesta Trenčín.
Časový rámec aktivity: 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozvoj ekologickej formy dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: Koncepcia rozvoja elektromobility v meste Trenčín
Finančný rámec aktivity: 10 000,- €
Finančné zdroje: Danube strategy programme, OP KŽP, súkromné zdroje, rozpočet mesta

Aktivita 2.2.2.2: Elektromobilita v mestských službách
Mesto Trenčín v rámci svojich vlastných kapacít a dopravných zariadení, primárne využívaných pri
údržbe územia – technické služby mesta, pristúpi k modelovému využitiu elektromobilov, ktoré
v prípade osvedčenia rozšíri i do ďalších organizácií v správe mesta.
Časový rámec aktivity: 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozvoj ekologickej formy dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: 2 dopravné zariadenia na elektrickú energiu
Finančný rámec aktivity: 100 000,- €
Finančné zdroje: Danube strategy programme, OP KŽP, súkromné zdroje, rozpočet mesta

Aktivita 2.2.2.3: Elektromobilita vo vnútromestskej doprave
V kontexte rozširovania služieb a ekologizácie dopravy v meste, bude vybudovaný systém zdieľania
elektrobicyklov a elektromopedov pre potreby mobility návštevníkov, ale i obyvateľov mesta. Tento
bude pilotne umiestnený v centrálnej časti mesta a v hlavných lokalitách bývania. V prípade
osvedčenia konceptu bude nasledovať rozšírenie i do ďalších lokalít.
Časový rámec aktivity: 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozvoj ekologickej formy dopravy v meste
Kvantitatívny výstup: 2 stanoviská, 20 ks dopravných zariadení
Finančný rámec aktivity: 200 000,- €
Finančné zdroje: Danube strategy programme, OP KŽP, súkromné zdroje, rozpočet mesta

Opatrenie 2.2.3: Statická doprava
Riešenie statickej dopravy v meste prebehne v 2 základných polohách. Prvou je nová parkovacia
politika mesta vedúca k novým pravidlám parkovania a motivujúca k využívaniu i iných spôsobov
dopravy a prepravy v území. Druhou oblasťou je rozširovanie plôch statickej dopravy, primárne pod
úrovňou zeme v rámci nových investičných projektov v meste.

Aktivita 2.2.3.1: Parkovacia politika mesta
Nová parkovacia politika mesta vytvára predpoklad pre koncepčné riešenie parkovania na území
mesta Trenčín. Jej snahou je preferencia obyvateľov s trvalým pobytom pri parkovaní v meste a
postupná motivácia k eliminácii automobilovej individuálnej osobnej dopravy a k využívaniu iných
foriem osobnej dopravy.
Časový rámec aktivity: 1Q 2016
Kvalitatívny výstup: riešenie nedostatku parkovacích plôch v území
Kvantitatívny výstup: Parkovacia politika mesta
Finančný rámec aktivity: 10 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 2.2.3.2: Nové plochy na parkovanie
Pri nových investičných projektoch mesta, ako i pri ostatných projektoch je kladený dôraz na dostatok
parkovacích plôch prioritne lokalizovaných pod úrovňou terénu. V rámci postupnej transformácie
nábrežia vzniknú podľa potreby a aktuálnych podmienok nové dočasné parkovacie plochy
umožňujúce v krátkodobom horizonte riešiť parkovacie kapacity v centrálnej časti mesta.
Časový rámec aktivity: 1Q-4Q 2017
Kvalitatívny výstup: riešenie nedostatku parkovacím plôch v území
Kvantitatívny výstup: 500 parkovacích miest
Finančný rámec aktivity: 450 000,- €
Finančné zdroje: súkromné zdroje

Aktivita 2.2.3.3: Dynamický parkovací systém
Inteligentné riešenia manažmentu parkovania, primárne v centrálnych častiach mesta umožňujú
efektívnejšiu distribúciu automobilov v rámci parkovacích plôch, zvyšujú komfort a v spojení
s mobilnými platobnými systémami vytvárajú komplexný systém manažmentu parkovania v území.
Mesto Trenčín pilotne otestuje takýto systém v centrálnej časti mesta.
Časový rámec aktivity: 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: riešenie nedostatku parkovacím plôch v území
Kvantitatívny výstup: inteligentný parkovací systém, mobilná aplikácia a platobný systém
Finančný rámec aktivity: 100 000,- €
Finančné zdroje: dotačné zdroje, rozpočet mesta

Opatrenie 2.2.4: Cyklistická doprava
Rozvoj cyklodopravy je jednou z hlavných priorít v kontexte riešenia dopravy v meste Trenčín.
Postupné rozširovanie cykloinfraštruktúry spájajúcej hlavné lokality bývania s centrálnou časťou mesta
a s lokalitami s pracovnými miestami je kľúčom k postupnému nárastu dopravných tokov
realizovaných cyklodopravou. Rovnako poloha Trenčína na rieke Váh a trasovanie plánovanej
Vážskej cyklomagistrály dáva skvelú príležitosť na budúce nadregionálne prepojenie vnútromestskej
siete na okolité obce, ale i vzdialenejšie regióny.

Aktivita 2.2.4.1: Vnútromestská sieť cyklotrás
Postupným prepájaním hlavných lokalít bývania s prácou (priemyselný park a pod.) a centrálnou
časťou mesta vznikne ucelená sieť cyklotrás podporujúca rozvoj cyklodopravy, ako reálnej alternatívy
k individuálnej automobilovej doprave vrátane budovania potrebnej doplnkovej infraštruktúry ako sú
chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany a pod.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016 – Q4 2020
Kvalitatívny výstup: rozvoj cyklodopravy
Kvantitatívny výstup: cyklotrásy vrátane prvkov doplnkovej infraštruktúry
Finančný rámec aktivity: 3 000 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.2.4.2: Rozširovanie siete cyklotrás
Postupným prepájaním hlavných lokalít bývania, s prácou (priemyselný park a pod.) a centrálnou
časťou mesta vznikne ucelená sieť cyklotrás podporujúca rozvoj cyklodopravy, ako reálnej alternatívy
v individuálnej automobilovej doprave vrátane budovania potrebnej doplnkovej infraštruktúry ako
chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany. Rovnako prepojenie s okolitými obcami umožní
dochádzanie za prácou, vzdelaním a službami širokej skupine návštevníkov. Rozširovanie cyklotrás
v centrálnej časti mesta - nábrežie je v úzkej väzbe na tvorbu zelených komunikačných osí/ koridorov
(greenways“) - Priorita 2.3.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016 – Q4 2020
Kvalitatívny výstup: rozvoj cyklodopravy
Kvantitatívny výstup: cyklotrásy vrátane prvkov doplnkovej infraštruktúry
Finančný rámec aktivity: 1 000 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.2.4.3: Vážska cyklomagistrála
Rozširovanie a skvalitňovanie cykloinfraštruktúry vo väzbe na trasovanie plánovanej Vážskej
cyklomagistrály umožňuje napojenie okolitých väčších obcí Považia (Trenčianska Teplá, Dubnica nad
Váhom, Ilava a pod.) a vytvára podmienky pre využívanie Vážskej cyklomagistrály ako komfortnej
a bezpečnej spojnice pre dochádzanie na územie mesta Trenčín.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016 – Q4 2020
Kvalitatívny výstup: rozvoj cyklodopravy
Kvantitatívny výstup: cyklotrásy (km)
Finančný rámec aktivity: 1 500 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet VÚC, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Opatrenie 2.2.5: Integrácia dopravných systémov
Multimodalita a vzájomná previazanosť jednotlivých typov dopravy v dopravných uzloch zvyšuje
atraktivitu využívania hromadných foriem prepravy. Rozvoj a modernizácia hromadných foriem
prepravy a ich prepájanie na ekologické individuálne formy sú ďalším logickým krokom v rozvoji
dopravy v meste Trenčín.

Aktivita 2.2.5.1: Integrovaná zástavka na Hasičskej ulici
Zástavka mestskej a prímestskej autobusovej dopravy na Hasičskej ulici sa svojou polohou v centre
mesta a väzbou na ostatné časti mesta stala vhodným kandidátom na vybudovanie modernej
integrovanej zástavky kombinujúcej dostupnosť na MHD, PHD a budovanú vnútromestskú cyklosieť.
Rekonštrukcia a modernizácia zástavky prináša novú kvalitu do hromadnej prepravy v meste, vrátane
kompletnej debarierizácie a je modelom pre ďalšie rozširovanie integrovaných zástavok na území
mesta.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016 – 4Q 2020
Kvalitatívny výstup: podpora hromadných foriem dopravy

Kvantitatívny výstup: integrovaná zástavka
Finančný rámec aktivity: 325 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Priorita 2.3 – Zelená a modrá infraštruktúra
Rozširovanie a skvalitňovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry je cestou k zvyšovaniu kvality
mestského prostredia a zvyšovaniu adaptability územia na klimatickú zmenu. Zároveň je dôraz
kladený na preferenciu riešení s vysokou vodozádržnou schopnosťou v území, vedúcich k zlepšeniu
retenčnej schopnosti mestskej krajiny. Ochrana resp. podpora ekosystémových služieb poskytovaných
zelenými a modrými prvkami je cieľom tejto priority.

Opatrenie 2.3.1: Zelený promenádny most a nábrežie
Územie nábrežia rieky Váh v centrálnej časti mesta v priamom dotyku s historickým jadrom
predstavuje environmentálnu hodnotu, ktorú je potrebné napriek plánovanej urbanizácii územia
zachovať. Vhodné urbanistické riešenia na nábreží v kombinácii so zelenými a modrými prvkami sú
predpokladom vzniku kvalitných a hodnotných priestorov pozitívne vplývajúcich na ďalší rozvoj mesta,
ako i na ekologickú stabilitu územia.
Aktivita 2.3.1.1: Zelený promenádny most
Objekt starého železničného mosta po strate svojej pôvodnej funkcie vytvára spojnicu oboch brehov
rieky a je kľúčovým prvkom v sieti komunikácií pre peší a cyklo pohyb v meste. Jeho lokalizácia na
nábreží v dotyku s prírodnou krajinou inundačného územia si vyžaduje pri jeho transformácii
rešpektovať prostredie a zvoliť riešenie s maximálnou možnou mierou udržateľnej zelene - v zmysle
potrebnej následnej starostlivosti o ňu.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Rozširovanie zelených prvkov v území
Kvantitatívny výstup: zelený promenádny most
Finančný rámec aktivity: 4 900 000,- € (náklad za kompletnú rekonštrukciu mosta vrátane revitalizácie
zelene nábrežia a tvorba zavlažovacieho systému)
Finančné zdroje: IROP, súkromné zdroje, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.3.1.2: Zelené koridory - „greenways“
Poloha starého železničného mosta ako hlavnej spojnice pre peší a cyklo- pohyb logicky vytvára
potrebu jeho napojenia na okolité oblasti záujmu a zelené plochy. Využitie konceptu „greenways“
kombinuje koridory pre peší a cyklo pohyb s prvkami zelene, čo sa javí ako vhodné riešenie.
Bezpečné, kvalitné a príjemné koridory pohybu spájajúce obe nábrežia s okolitými plochami zelene sú
predpokladom nárastu pohybu peších a cyklistov.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Rozširovanie zelených prvkov v území
Kvantitatívny výstup: greenways
Finančný rámec aktivity: 1 000 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Opatrenie 2.3.2: Adaptabilita územia na klimatickú zmenu a
vodozádržné opatrenia
Koncepčné riešenie schopnosti územia čeliť klimatickej zmene je dôležitým prvkom prevencie
vyvolaných škôd. Tvorba stratégie posilňovania adaptability územia je preto logickým krokom.
Zvyšovanie schopnosti mestskej krajiny zadržiavať vodu je na jednej strane prevenciou pred
povodňami a s nimi spojenými škodami, na strane druhej pozitívne vplývajú na hydrologický režim
územia. Dôležitým aspektom je nezvyšovať podiel nepriepustných plôch zamedzujúcich zadržiavanie
vody v území, resp. v prípade, že nie je možné takéto riešenie aplikovať a pristúpiť k opatreniam, ktoré
zachytenú vodu uchovajú v území (retenčné nádrže, vsakovacie jamy a pod.). Tento prístup Mesto
Trenčín aplikuje pri intervenciách v oblasti nábrežia a neskôr i na ďalších projektoch na svojom území.

Aktivita 2.3.2.1: Prírodné kúpacie jazierko
Využitie zadržanej vody na nábreží mesta je možné, či už na zavlažovanie zelene promenádneho
mosta, ako i na vytvorenie prírodného jazierka so samočistiacou schopnosťou, ktoré je na jednej
strane vodozádržným opatrením, no zároveň je aj atraktívnym prvkom v centrálnej časti mesta.
Časový rámec aktivity: 4Q 2017
Kvalitatívny výstup: Zvýšenie retenčnej schopností územia
Kvantitatívny výstup: prírodné kúpacie jazierko
Finančný rámec aktivity: 100 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.3.2.2: Stratégia adaptability územia na klimatickú zmenu
Zhodnotenie súčasného stavu, definovanie ohrození a návrh opatrení je základným rámcom stratégie,
ktorej realizáciou sa posilňuje schopnosť územia čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej
zmeny. Mesto Trenčín si je vedomé týchto rizík, preto pristupuje k riešeniu koncepčne.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Zvýšenie retenčnej schopnosti a podpora ekosystémových služieb v území
Kvantitatívny výstup: stratégia
Finančný rámec aktivity: 10 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Opatrenie 2.3.3: Zelené pľúca mesta
Lesopark Brezina predstavuje významnú plochu zelene v širšom centre mesta a je príležitosťou na
realizáciu voľnočasových, kultúrnych, a spoločenských aktivít v atraktívnom prírodnom prostredí.
Všetky zásahy však musia byť realizované s ohľadom na environmentálnu hodnotu územia a musia ju
rešpektovať.

Aktivita 2.3.3.1: Koncept rozvoja lesoparku Brezina

Budúce využitie lesoparku je predmetom konceptu, ktorý mesto vytvorí v spolupráci s obyvateľmi
mesta a odborníkmi. Vytvorí rámec pre ďalšie aktivity a projekty, vrátane definovania prípustného
a neprípustného využitia územia.
Časový rámec aktivity: 3Q 2016
Kvalitatívny výstup: Skvalitnenie zelených plôch v lesoparku
Kvantitatívny výstup: koncept
Finančný rámec aktivity: 5 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 2.3.3.2: Revitalizácia vybraných lokalít Breziny
Revitalizácia vybraných lokalít Breziny v nadväznosti na koncept rozvoja lesoparku, na obnovené
športovo-rekreačné a spoločenské funkcie areálu Kiosk a vybudovaní južného prístupu do hradiska
Trenčianskeho hradu s prepojením na turistické trasy, cyklotrasy, určitá miera debarierizácie
Časový rámec aktivity: 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Skvalitnenie zelených plôch v lesoparku
Kvantitatívny výstup: revitalizovanéplochy, prvky mobiliáru a ďalšej infraštruktúry
Finančný rámec aktivity: 500 000,- €
Finančné zdroje: OP KŽP, súkromné zdroje, rozpočet mesta

Aktivita 2.3.3.3: Čerešňový sad
Lokalita Čerešňového sadu v lesoparku Brezina je vyhľadávaným miestom na prechádzku, ale i rôzne
voľnočasové aktivity. Vytvorenie podmienok pre ďalšie spoločenské aktivity prinesie ďalšie možnosti
využitia tohto prírodného prostredia, pričom ako ideálna sa jaí možnosť vybudovania prírodného
amfiteátra pod hradbami južného opevnenia Trenčianskeh hradu
Časový rámec aktivity: 2Q 2017
Kvalitatívny výstup: Skvalitnenie zelených plôch v lesoparku
Kvantitatívny výstup: prírodný amfiteáter
Finančný rámec aktivity: 300 000,- €
Finančné zdroje: grantové zdroje, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.3.3.4: Revitalizácia vnútroblokov
Lokality vnútroblokov sídlisk predstavujú významné plochy zelene spojené s voľnočasovými
a relaxačnými funkciami pre ich obyvateľov. Súčasne tvoria dôležité prkvy zelenej infraštruktúry
vplývajúce na adaptabilitu územia na klimatickú zmenu. Postupná revitalizácia vnútroblokov prinesie
zvýšenie kvality zelenej infraštruktúry v nich a obnovu resp. rozvoj voľnočasových aktivít pre
obyvateľov vrátane potrebnej infraštruktúry (detské ihriská, športoviská, mobiliár a pod.).

Časový rámec aktivity: 3Q 2017 – 1Q 2021
Kvalitatívny výstup: Revitalizácia vnútroblokov sídlisk
Kvantitatívny výstup: revitalizovaná plocha (m2), mobiliár, infraštruktúra voľnočasových aktivít

Finančný rámec aktivity: 330 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Opatrenie 2.3.4: Manažment zelene
Zelené verejné priestory tvoria jeden zo základných prvkov atraktivity mesta, avšak z pohľadu ich
manažmentu a udržateľnosti predstavujú oblasť, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť. Dôležitým
aspektom udržateľnosti zelene je spoluúčasť miestnej/územnej komunity na správe a údržbe zelených
priestorov v jej okolí. Tu je však potrebné rešpektovať princípy „shared responsibility“ tzn. nielen
zdieľať benefity,ale aj povinnosti vyplývajúce z existencie takejto plochy. Spolupráca Mesta a komunít
je v tejto oblasti kľúčová. Tiež je možné badať pri novovznikajúcich investičných projektoch negatívny
jav – zníženej kvality resp. jej schopnosti poskytovať ekosystémové služby územia. Investori často len
formálne napĺňajú požiadavku výsadby zelene, avšak bez parametrov jej reálnej „funkčnosti“
a udržateľnosti. Preto je vytvorenie pravidiel a zásad tvorby zelených plôch dôležité.

Aktivita 2.3.4.1: Komunitný program starostlivosti o verejnú zeleň
Vytvorenie pravidiel pre spoluprácu a zdieľanie zodpovedností a benefitov je podstatou tohto
programu. Prostredníctvom vhodne zvolených finančných, procesných, motivačných, propagačných
a iných nástrojov
definovaných v programe sa vytvoria podmienky pre zvýšenia participácie
verejnosti resp. komunít na manažmente verejnej zelene v meste.
Časový rámec aktivity: 2Q 2017
Kvalitatívny výstup: Skvalitnenie zelených plôch
Kvantitatívny výstup: program starostlivosti o verejnú zeleň
Finančný rámec aktivity: 3 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 2.3.4.2: Pravidlá výsadby zelene („práva stromu“)
Predpokladom na vznik kvalitných, funkčných a udržateľných zelených plôch resp. priestorov na
území mesta je vytvorenie jasných, zrozumiteľných pravidiel výsadby zelene v meste. Cieľom je
definovať tzv. práva stromu – súbor pravidiel na ochranu mestskej zelene.
Časový rámec aktivity: 1Q 2017
Kvalitatívny výstup: Skvalitnenie zelených plôch
Kvantitatívny výstup: Pravidlá výsadby zelene v meste Trenčín
Finančný rámec aktivity: 3 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta, doplnkové zdroje - granty
;;
Aktivita 2.3.4.3: Inštitucionálne zabezpečenie starostlivosti o zeleň
V rámci organizačnej štruktúry mesta sa vytvárajú podmienky pre kreovanie kapacít zodpovedných za
starostlivosť o zelene plochy v meste Trenčín, s efektívnym systémom čiastočného samofinancovania
z výnosov z hospodárenia v mestských lesoch.

Časový rámec aktivity: 2Q 2016
Kvalitatívny výstup: Skvalitnenie starostlivosti o verejné zelené plochy a mestské lesy
Kvantitatívny výstup: osobitný organizačný útvar zodpovedný za starostlivosť o zelené plochy
a mestské lesy
Finančný rámec aktivity: 50 000,- € / ročne
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Priorita 2.4 – Služby mesta
Široká ponuka služieb reflektujúca potreby obyvateľov mesta s ohľadom na budúci možný vývoj je
cieľom tejto priority.

Opatrenie 2.4.1: Sociálne služby
Postupné starnutie obyvateľov mesta vytvára tlak na portfólio a kapacity sociálnych služieb
poskytovaných Mestom. Základným princípom rozvoja mesta v oblasti sociálnych služieb je orientácia
na komunitné formy s dôrazom na terénne služby. Postupná integrácia kapacít a služieb uľahčí
obyvateľom prístup k týmto službám, a zníži administratívnu i finančnú záťaž kladenú na prijímateľov
sociálnych služieb.

Aktivita 2.4.1.1: Dispečing sociálnych služieb a rozšírenie sociálnych služieb v meste
Vytvorenie dispečingu vedie k integrácii kapacít sociálnych služieb a k zjednodušeniu a zrýchleniu
procesov spojených s procesnými postupmi žiadostí o službu. Postupné rozširovanie kapacít
poskytovateľov sociálnych služieb orientovaných na posilnenie terénnej služby umožňuje zachovanie
rodinných väzieb osôb vyžadujúcich sociálnu službu s priamym dopadom na zvýšenie kvality ich
života.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016 -4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste
Kvantitatívny výstup: Dispečing sociálnych služieb, zvýšenie kapacít poskytovateľov sociálnych
služieb
Finančný rámec aktivity: 1 500 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.4.1.2: Komunitný plán
Komunitný plpán predstavuje sektorálny rozvojový dokument definujúci súčasný stav a následné
opatrenia na zvyšovanie kapacít a kvality sociálnych služieb v meste . Komunitný plán slúži i na
koordináciu aktivít medzi jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb v území.
Časový rámec aktivity: 3Q 2016
Kvalitatívny výstup: Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste
Kvantitatívny výstup: Komunitný plán
Finančný rámec aktivity: 5 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Opatrenie 2.4.2: Materské školy
Predprimárne vzdelávanie je dôležitým krokom pri budovaní ľudských kapacít v území. Dostatočné
kapacity materských škôlok uľahčujú zosúladenie osobného a pracovného života obyvateľov mesta,
čo je dôležitým predpokladom pre ekonomický, ale i sociálny rozvoj územia.

Aktivita 2.4.2.1: Rozširovanie kapacít materských škôl
Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie areálov a budov vybraných existujúcich materských
škôl sa navýšia kapacity pre umiestnenie detí do týchto zariadení a zároveň sa skultivuje a skvalitní
priestor, kde deti trávia časť svojho denného života.
Časový rámec aktivity: 4Q 2017 - 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozšírenie a skvalitnenie služieb v meste
Kvantitatívny výstup: Rekonštrukcia vybraných materských škôl
Finančný rámec aktivity: 250 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.4.2.2: Nové materské školy
Vo vybraných objektoch základných škôl bude realizovaná rekonštrukcia resp. prestavba existujúcich
objektov pre ich transformáciu na nové materské školy. Týmto krokom sa posilnia dostupné kapacity
pre umiestnenie detí do materskej školy na území mesta.
Časový rámec aktivity: 4Q 2017 -4Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozšírenie a skvalitnenie služieb v meste
Kvantitatívny výstup: Rekonštrukcia vybraných objektov na novú funkciu materskej školy
Finančný rámec aktivity: 300 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Aktivita 2.4.2.3: Nové vzdelávanie programy
Posilňovanie technického, logického a kreatívneho myslenia už od predškolského veku vedie k
rozširovaniu zručností a schopností detí v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti žiadanými na trhu práce,
čím Mesto prispieva k skvalitneniu ľudského kapitálu v území a k napĺňaniu najdôležitejšieho
rozvojového cieľa, ktorým je vytváranie podmienok pre rozvoj a podporu talentov.
Časový rámec aktivity: od 1Q 2018
Kvalitatívny výstup: Rozšírenie a skvalitnenie predškolských vzdelávacích služieb v meste
Kvantitatívny výstup: Vzdelávacie programy na MŠ
Finančný rámec aktivity: 10 000,- € / ročne
Finančné zdroje: rozpočet mesta, súkromné zdroje

Opatrenie 2.4.3: Vybavenie základných škôl
Kapacity základných škôl na území mesta Trenčín postačujú predpokladaným potrebám obyvateľov
mesta, avšak za nevyhovujúci môžeme považovať technický stav viacerých učební , ako aj ich
materiálno-technické vybavenie. Ide najmä o učebne zamerané na vzdelávanie v prírodných vedách,
určených na získavanie technických zručností detí a jazykové vzdelávanie. Práve orientácia na
posilňovanie vedomostí a zručnosti v technických, prírodných vedách a posilňovanie jazykových
schopností žiakov prispeva k najdôležitejšej prierezovej kvalite v oblasti rozvoja mesta, ktorou je
vytváranie všeobecných podmienok pre rozvoj kreativity, inovácií, invencie a podporu talentov.

Aktivita 2.4.3.1: Rekonštrukcia a materiálno-technologické vybavenie vybraných učební
Rekonštrukcia
a materiálno-technické
dovybavenie
vybraných
jazykových,
a prírodovedných učební v rámci ZŠ v zriaďovateľskej kompetencií mesta Trenčín.

technických

Časový rámec aktivity: 4Q 2017 -4Q 2018
Kvalitatívny výstup: skvalitnenie vzdelávania na ZŠ v meste, podpora talentov
Kvantitatívny výstup: rekonštrukcia vybraných učební a ich materiálno-technické dovybavenie
Finančný rámec aktivity: 259 000,- €
Finančné zdroje: IROP, rozpočet mesta (spolufinancovanie)

Opatrenie 2.4.4: Zásobovanie vodou
Modernizácia a rozširovanie technickej infraštruktúry pre zásobovanie vodou je dôležitým prvkov pri
zabezpečovaní bezpečných a stabilných dodávok pitnej vody pre obyvateľov mesta Trenčín.

Aktivita 2.4.4.1: Rekonštrukcia prívodov vody a vodovodných sietí
Vybrané lokality a kritické úseky v zmysle ich poruchovosti prejdú modernizáciou za účelom ich
stabilnej a bezproblémovej prevádzky.
Časový rámec aktivity: 1Q 2018 - 4Q 2022
Kvalitatívny výstup: bezpečné a stabilné dodávky pitnej vody
Kvantitatívny výstup: rekonštrukcia vybraných úsekov infraštruktúry
Finančný rámec aktivity: 50 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesto (vo forme príspevku do TVK, a.s.)

Priorita 3.1 – Komunity v meste
Opatrenie 3.1.1: Podpora rozvoja komunít
Komunity sú významným prvkom v „organizme“ mesta, preto je ich podpora prirodzená a potrebná.
Vytvorenie finančných, propagačných, prezentačných, inštitucionálnych a iných nástrojov na ich
podporu slúži na kreovanie uceleného a komplexného systému rozvoja komunít. Kritériá podpory
vychádzajú z prierezovej cieľovej kvality zameranej na vytváranie všeobecných podmienok pre rozvoj
kreativity, inovácií, invencie a podporu talentov.

Aktivita 3.1.1.1: Program „Made in TRENČÍN“
Táto aktivita je súčasťou programu „Made in Trenčín“ (aktivita 1.1.1.2)
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Podpora lokálnych komunít a jednotlivcov
Kvantitatívny výstup: každoročné udeľovanie ocenenia, grantový finančný nástroj, marketingové
a propagačné aktivity
Finančný rámec aktivity: 20 000,- €/rok (spoločný rámec pre aktivitu 1.1.1.2)
Finančné zdroje: rozpočet mesta, sponzoring, doplnkové zdroje – granty

Aktivita 3.1.1.2: Grantový program na podporu komunít
Vytvorenie programu finančnej podpory zacieleného na rozvoj komunít a jednotlivcov je podstatným
prvkom podpory Mesta miestnym komunitám a jednotlivcom sledujúcim cieľovú kvalitu všeobecných
podmienok pre rozvoj kreativity, inovácií, invencie a podporu talentov.
Časový rámec aktivity: 1Q 2017
Kvalitatívny výstup: Podpora lokálnych komunít a jednotlivcov
Kvantitatívny výstup: Grantový systém
Finančný rámec aktivity: 10 000,- €/rok
Finančné zdroje: rozpočet mesta, sponzoring, doplnkové zdroje - granty

Opatrenie 3.1.2: Komunity vo verejnom priestore
Možnosť realizovať svoje aktivity a prezentovať ich verejnosti v atraktívnych verejných priestoroch je
prínosom pre komunity, nielen v zmysle prezentácie svojej činnosti, ale aj zdieľania svojich aktivít
s verejnosťou. Synergicky to vedie k nárastu počtu návštevníkov tohto priestoru ako aj nárastu počtu
členov samotných komunít a k ich ďalšiemu rozkvetu. Opatrenie podporuje rozvoj cieľovej kvality
kreativity, inovácií, invencie a podpory talentov.

Aktivita 3.1.1.1: Multifunkčný prezentačný priestor na nábreží
Súčasť aktivity 1.1.2.3, ktorej súčasťou je i komunitné centrum.
Časový rámec aktivity: 2Q 2017
Kvalitatívny výstup: podpora komunít v meste
Kvantitatívny výstup: projekt multifunkčného centra
Finančný rámec aktivity: 30 000,- €
Finančné zdroje: súkromný investor, rozpočet mesta

Aktivita 3.1.1.2: Priestor pre komunitné aktivity na nábreží

Vo vybraných lokalitách CMZ na nábreží pripraviť podmienky pre vytvorenie priestorov na špecifické
aktivity vybraných komunít (príklady : skatepark, dopravné ihrisko, klubovňa, mobilné prvky - pódium,
mólo, wi-fi pavilón a pod.).
Časový rámec aktivity: 2Q 2018
Kvalitatívny výstup: podpora komunít v meste
Kvantitatívny výstup: priestory pre špecifické aktivity
Finančný rámec aktivity: 200 000,- €
Finančné zdroje: súkromný investor, rozpočet mesta, doplnkové zdroje – granty

Priorita 3.2 – Smart governance a bezpečnosť
Opatrenie 3.1.1: Smart riadenie (governance) mesta
Aplikácia základných princípov „smart city“ do rozvojových procesov mesta, rozširovanie portfólia
nových služieb prostredníctvom nových technológií, postupná integrácia služieb do spoločných bodov,
využívanie technológií v manažmente mesta a v neposlednom rade propagovanie mesta ako
kreatívneho a inovatívneho miesta atraktívneho pre život a prácu je cieľom tohto opatrenia.

Aktivita 3.1.2.1: Smart plán mesta
Definovanie základných princípov rozvoja mesta v kontexte konceptu smart city a ich aplikácia do
plánovaných rozvojových projektov mesta vrátane definovania potenciálnych projektov.
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Transformácia mesta na „smart“ city
Kvantitatívny výstup: Smart plán mesta
Finančný rámec aktivity: 5 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 3.1.2.2: Integrácia a elektronizácia služieb
Zmena poskytovania služieb s potrebou fyzickej prítomnosti občana na mestskom úrade na možnosť
virtuálneho prístupu k väčšine služieb mesta prostredníctvom webu je posunom Mesta Trenčín
smerom k zjednodušeniu a vyššej efektivite poskytovaných služieb. Príprava nových elektronických
služieb nielen pre potreby obyvateľov, ale i návštevníkov, ich integrácia do jednej spoločnej platformy,
rozširovanie ich využitia mobilnými technológiami ako aj ich jednoduchoať a zrozumiteľnosť pre širokú
škálu užívateľov (user-friendly) je cieľom tejto aktivity. Ich súčasťou je i platforma pre kontinuálny
mapping potrieb obyvateľov a vytvorenie flexibilného systému reakcie samosprávy na aktuálne
potreby.
Časový rámec aktivity: 2Q 2016
Kvalitatívny výstup: zvýšená efektivita poskytovaných služieb mesta občanom
Kvantitatívny výstup: nové služby, aplikácie, webový portál
Finančný rámec aktivity: 200 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta, doplnkové zdroje – granty, OP Integrovaná verejná správa

Aktivita 3.1.2.3: Inteligentná infraštruktúra
Pri rekonštrukciách a rozširovaní prvkov infraštruktúry na území mesta sa integrujú technologické
a iné prvky kombinujúce viaceré elektronické i mechanické funkcionality, čím sa zvyšuje efektivita
zariadení a rozširujú sa aj ich funkcie pre obyvateľov a návštevníkov.
Časový rámec aktivity: 2Q 2016 – 4Q 2022
Kvalitatívny výstup: vyššia efektivita prevádzky a nové funkcionality a služby
Kvantitatívny výstup: rekonštrukcia prvkov infraštruktúry, nové technologické zariadenia
Finančný rámec aktivity: 1 000 000,- €
Finančné zdroje: súkromný investor, rozpočet mesta, OP KŽP, OP Efektívna verejná správa,
doplnkové zdroje – granty, OP.

Aktivita 3.1.2.4: Kompetenčné centrum mesta / rozvojový think-tank
Podpora existujúcich kapacít Mesta Trenčín prostredníctvom skupiny odborníkov a ich expertnej
a poradnej činnosti v aktivitách rozvoja mesta. Využitie externých odborných kapacít posilní súčasné
kapacitné možnosti a zabezpečí odbornú prípravu a riadenie rozvojových aktivít a projektov na území
mesta.
Časový rámec aktivity: 2Q 2016 – 4Q 2022
Kvalitatívny výstup: posilnenie odbornej kompetencie mesta
Kvantitatívny výstup: kompetenčné centrum / rozvojový think-tank
Finančný rámec aktivity: 20 000,- € / ročne
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Opatrenie 3.1.2: Urbánna bezpečnosť
Zvyšovanie bezpečnosti na území mesta je prirodzeným záujmom mesta vedúcim k zvyšovaniu kvality
života obyvateľov ako aj k zvýšeniu komfortu jeho návštevníkov.
Kooperácia zložiek priamo či
nepriamo zodpovedných za bezpečnosť na území mesta je nevyhnutným predpokladom zlepšenia
bezpečnosti v meste. Rovnako transformácia Mestskej polície na inštitúciu, ktorá prioritne slúži
obyvateľom mesta a je pre nich prínosom. Pocit obyvateľov, že niekto sa stará o ich bezpečnosť je
významným aspektom zvyšovania kvality ich života.

Aktivita 3.1.3.1: Platforma pre integrovanú starostlivosť o bezpečnosť obyvateľov
Vytvorenie platformy pre výmenu informácii, kooperáciu a prípravu opatrení na zlepšenie bezpečnosti
územia mesta predstavuje cieľ tejto aktivity. Angažovanie všetkých zložiek, ktoré svojou činnosťou
vplývajú na bezpečnosť (112, MsP, MsÚ, komunity a pod.) na tvorbe bezpečného mesta Trenčín je
predpokladom dosiahnutia udržateľného efektu.
Časový rámec aktivity: 4Q 2017
Kvalitatívny výstup: zvýšenie bezpečnosti mesta
Kvantitatívny výstup: pravidelné stretnutia, akčný plán
Finančný rámec aktivity: 1 000,- €/rok

Finančné zdroje: rozpočet mesta

Aktivita 3.1.3.2: Nový koncept fungovania Mestskej polície Trenčín
Cieľom tejto aktivity je návrh nového režimu fungovania MsP s priblížením výkonu služby čo najbližšie
k obyvateľom mesta., Inšpiráciou je model fungovania britských „bobies“ („môj policajt“)..
Časový rámec aktivity: 4Q 2018
Kvalitatívny výstup: zvýšenie bezpečnosti mesta a zlepšenie povedomia o mestskej polícii
Kvantitatívny výstup: koncept fungovania Mestskej polície
Finančný rámec aktivity: 2 000,- €
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Opatrenie 3.1.3: Územná spolupráca
Spolupráca samospráv, ako i ostatných relevantných subjektov v mestskom regióne Trenčín je
nevyhnutným predpokladom riešenia mnohých spoločných, resp. prierezových problémov, ktorým
čelia. Zvyšovanie nárokov na sociálne služby, služby vzdelávania, ekonomická situácia samospráv
a pod. sú problémy, ktoré mesto rieši i prostredníctvom posilňovania spolupráce so svojim
bezprostredným, ale aj širším spádovým okolím.

Aktivita 3.1.3.1: Platforma pre intra- a inter-komunálnu spoluprácu
Platforma umožní nadviazať aktívnu spoluprácu v rámci mestského regiónu Trenčín, vedúcu k vyššej
efektivite realizovaných opatrení, a to najmä v oblasti sociálnych služieb, územného rozvoja a
vzdelávacích služieb.
Časový rámec aktivity: od 1Q 2017
Kvalitatívny výstup: Posilnenie spolupráce v rámci regiónu
Kvantitatívny výstup: pravidelné stretnutia členov platformy,
Finančný rámec aktivity: 500,- € / ročne
Finančné zdroje: rozpočet mesta

Priorita 4.1 – Manažment územia mesta
Opatrenie 4.1.1: Koncept rozvoja a funkčné využitie nábrežia
Toto opatrenia sa zameriava na definovanie možného, vhodného a prípustného využitia nábrežia
v centrálnej časti mesta, v kontexte výstupov z vyše trojročného participatívneho procesu Trenčín si
Ty a výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke realizovanej v roku 2014.
Toto využitie sa bude následne transformovať do novej zonálnej územno-plánovacej dokumentácie
pre CMZ čím sa vytvorí rámec pre realizáciu následných rozvojových investičných projektov. Z nich
mnohé sú súčasťou PRM a to najmä zelený promenádny most, revitalizácia zelených plôch na
nábreží, zelené komunikačné osi („greenways“), multifunkčný prezentačný priestor na nábreží
a ďalšie.

Aktivita 4.1.1.1: Zonálny ÚPN CMZ - nábrežie
Definovanie prípustného funkčné využitia nábrežia v rámci zonálneho ÚPN vytvorí východiskový
rámec pre následné investičné aktivity v území .
Časový rámec aktivity: 4Q 2016
Kvalitatívny výstup: Zadefinované funkčné využitie centrálnej mestskej zóny a osobitne nábrežia
Kvantitatívny výstup: ÚPN CMZ
Finančný rámec aktivity: 50 000,- €

