Zoznam zmien v rámci aktualizácie RIUS TSK:
1. Aktualizácia verzie dokumentu na 2.0.
Zdôvodnenie: zmena číslovania každej novej verzie dokumentu
2. Aktualizácia dátumov schválenia dokumentu
Zdôvodnenie: aktualizácia údajov
3. Doplnenie doby oprávnenia dokumentu: Oprávnenie do: 31.12.2023
Zdôvodnenie: doba oprávnenia je v súlade s dobou oprávnenia IROP, nakoľko RIUS TSK je
implementačným nástrojom IROP
4. Zmena zodpovedného koordinátora stratégie UMR: Mgr. Renátu Kaščákovú nahradil Ing.
Martin Sedláček.
Zdôvodnenie: aktualizácia údajov, Mgr. Kaščáková už nepracuje na MsU Trenčín
5. Doplnenie textu (str.18): Vytvoriť Integrovaný dopravný systém v rámci funkčného regiónu
územia Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja (pôvodný text), ktorý bude
budovaný na základe čiastkových integrovaných systémov v mestských aglomeráciách oboch
krajov a bude prepojený so systémami v ďalších krajoch SR (doplnený text).
Zdôvodnenie: doplnenie informácie v dokumente.
6. Doplnenie textu (str.171): „Integrované operácie na území RIUS (vrátane UMR) môžu byť
všetky projekty IROP, ktoré sú realizované na dotknutom území, na ktorom sú súčasne
pripravované/realizované projekty podporené cez iné operačné programy (napr. OP KŽP, OP
Ľudské zdroje, programy cezhraničnej spolupráce a i.) alebo z iných zdrojov, prípadne sú
podporené v rámci programu IROP z iných prioritných osí, alebo špecifických cieľov.
Tematicky príbuzné oblasti, aktivity medzi IROP a Operačným programom Kvalita životného
prostredia sú bližšie popísané v tomto dokumente v časti III.C, tematicky príbuzné aktivity
medzi IROP a Operačným programom Ľudské zdroje sú bližšie popísané v časti III.D.“
Zdôvodnenie: Identifikácia integrovaných operácií v dokumente je jednou z podmienok
prideľovania bodov v rámci odborného hodnotenia.
7. Aktualizácia Prílohy č.13. Do tabuľky projektových zámerov Operačného programu Kvalita
životného prostredia (OPKŽP) boli doplnené projektové zámery, ktoré zaslali obce a mestá
v rámci výzvy na doplnenie, vrátane územia udržateľného mestského rozvoja (UMR).
Zdôvodnenie: Identifikácia projektových zámerov v dokumente je jednou z podmienok
prideľovania bodov v rámci odborného hodnotenia OPKŽP.
8. Aktualizácia Prílohy č.14. Do tabuľky projektových zámerov IROP boli doplnené projektové
zámery, ktoré zaslali obce a mestá v rámci výziev IROP.
Zdôvodnenie: Aktualizácia údajov.
9. Aktualizácia Prílohy č. 15. „Zásobník projektových zámerov/návrhov IUS UMR v rámci IROP“
bola aktualizovaná o projekty, ktoré subjekty v rámci MFO predložili v rámci výziev IROP.
Zdôvodnenie: Aktualizácia údajov

