Regionálne múzeum Mojmírovce
Investícia do vašej budúcnosti

Obec Mojmírovce (ako prijímateľ finančnej pomoci) získala v októbri
2014 podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako poskytovateľom)
č. Z2213012009101 finančné prostriedky na opravu národnej kultúrnej pamiatky
s názvom Kúria s areálom (kúria, park, oplotenie), evidovanej v registri zápisov
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod č. 11774/1-3. Objekt disponuje
významnými architektonickými, urbanistickými a historickými hodnotami.
Predstavuje typickú ukážku slovenskej klasicistickej vidieckej architektúry.
Kúria nazývaná ako „Malý kaštieľ“ alebo „Aldobrandíniovská“ je úzko spätá
s históriou obce, históriou rodu Hunyadyovcov a ich vzťahu k talianskemu
šľachtickému rodu Aldobrandíniovcov. Rekonštrukcia NKP bude finančne
podporená z projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce, Operačný
program: Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov, Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy ROP-3.1-2013/01.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre
Regionálny operačný program - www.ropka.sk, schválilo projekt s celkovými
oprávnenými výdavkami v čiastke 2 444 219,48 EUR, z toho nenávratné
finančné prostriedky sú vo výške 2 322 008,51 EUR. Projekt bude
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, vo
výške 10% zo štátneho rozpočtu SR s 5 % -tnou spoluúčasťou prijímateľa –
obce Mojmírovce.
Cieľom projektu je vytvorenie konkurencieschopnej pamäťovej
a fondovej inštitúcie prostredníctvom obnovy predmetnej NKP a rozšírenie
činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce. Špecifickým cieľom projektu je
zachovanie kultúrneho dedičstva obnovou významného pamiatkového objektu,
zvýšenie dostupnosti a kvality služieb pamäťových a fondových inštitúcií na
regionálnej úrovni, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu vytvorením
priestorov pre kultúrno – spoločenské aktivity, posilnenie kultúrnopoznávacieho cestovného ruchu.

V novembri 2014 sa začali aktivity projektu – verejné obstarávanie na
stavebné práce. Ukončením administratívnej kontroly verejného obstarávania na
stavebné práce Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
v mesiaci máj 2015. V júni 2015 boli zahájené rekonštrukčné práce na stavbe
NKP s predpokladaným ukončením stavebných prác v októbri 2015.

