NÁZOV PROJEKTU

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

LOGO PROGRAMU

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE

Námestie Maratónu mieru 2, Košice – Staré Mesto

CELKOVÉ NÁKLADY

3 295 907,62 EUR (slovom tri milióny dvestodeväťdesiatpäťtisícdeväťstosedem eur a šesťdesiatdva centov)

VÝŠKA NFP

2 848 606,31 EUR (slovom dva milióny
osemstoštyridsaťosemtisícšesťstošesť eur a tridsaťjeden centov)

OPERAČNÝ PROGRAM

Regionálny operačný program

POSKYTOVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení:
Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ

Košický samosprávny kraj

SÍDLO PRIJÍMATEĽA

Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – Staré Mesto

CIEĽ PROJEKTU

Vytvorenie podmienok pre aktivity Vsl. múzea v rámci EHMK
rekonštrukciou historickej budovy VSM a vytvorením nového
priestoru miniskanzenu.

OPIS PROJEKTU

Dokončenie rekonštrukcie budovy VSM s účelom vytvorenia
otvorenej zóny sprístupňujúcej budovu, expozície a výstavy
organizované v rámci projektu EHMK. Realizácia miniskanzenu
využívajúceho existujúci kostolík a zvonicu v susedstve budovy VSM,
ktoré budú súčasťou otvorenej zóny. Reinštalácia expozície
Košického zlatého pokladu, ako jednej z najvýznamnejších expozícií
v rámci SR a atraktivity pre rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu.
•

AKTIVITY PROJEKTU

•

•

Pre všetkých návštevníkov podujatí EHMK Košice 2013, resp.
pre všetkých záujemcov o históriu a o kultúru sa opätovne
otvorí historická účelová budova, pričom okrem hodnôt
samotnej budovy budú k dispozícii znovunainštalované
expozície, drevený kostolík a zvonica, dočasné výstavy a ďalšie
kultúrne podujatia.
Vzhľadom na to, že historická účelová budova je niekoľko rokov
mimo prevádzku, znovuotvorenie priestorov predstavuje pre
pracovníkov múzea možnosť opäť plnohodnotne vykonávať
svoje povolanie.
Zrekonštruované priestory poskytnú priestor nie len pre stále
expozície ale aj pre výstavy, koncerty a divadelné predstavenia,
ktoré sa budú organizovať najmä v rámci pódia a altánu, ktoré
budú v miniskanzene.

VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt uvedie budovu múzea do stavu, ktorý umožní jej opätovné
otvorenie pre návštevníkov, nainštalovanie expozícií (najmä
expozíciu KZP; v príprave je aj nové stvárnenie pôvodných expozícii,
napr. archeologickej) organizáciu krátkodobejších výstav (pre rok
2013 sa rokuje s múzeami z Poľska, Francúzska a Maďarska),
otvorenie priestoru miniskanzenu za budovou múzea vrátane
kostolíka a zvonice, ktorý bude obsahovať altán a pódium (koncerty a
predstavenia) a ďalšie prvky drobnej architektúry.
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TYP PROJEKTU

Investičný projekt
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