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Názov projektu:

Kód projektu:
Miesto realizácie:

Drevenice Terchová – dostavba komplexu
cestovného ruchu s celoročným využitím v Malej
Fatre
25130120218
Vŕšky 2387, 013 06, Terchová, Žilinský kraj,
Stredné Slovensko

Názov prijímateľa:
Sídlo prijímateľa:

Optima consulting s. r. o.
Karpatská 9A/8402, 01008 Žilina

Riadiaci orgán:
v zastúpení

Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy:
Operačný program:
Prioritná os 3:
Opatrenie 3.1:

KaHR-31SP-1201
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Cestovný ruch
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom
ruchu
Európsky fond regionálneho rozvoja

Spolufinancovaný:

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:
Začatie projektu:
Ukončenie projektu:

22.08.2015
31.12.2015

764 039,24 €

www.economy.gov.sk
www.siea.sk

Hlavné aktivity projektu:
1. Novostavba komplexného objektu SO-01 kongres a wellness centrum
2. Rozšírenie existujúceho stravovacieho zariadenia SO-02 o celoročnú terasu
3. Dostavba detského a športového areálu – atrakcia rozprávkového dreveného
minisveta
4. Dobudovanie infraštruktúry v areáli CR Vŕšky Terchová (spev. plochy, oplotenie,
prvky orient)

Prínosy realizácie projektu:
- realizáciou projektu došlo k udržaniu 7 novovytvorených pracovných miest (z toho 5 miest pre
mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov) počas realizácie projektu a aj v období 5 rokov
po ukončení realizácie projektu,
- zvýšenie konkurencieschopnosti dobudovaním infraštruktúry areálu Dreveníc Vŕšky rozšírením
celoročných služieb cestovného ruchu v NP Malá Fatra – Terchová,
- zvýšenie kvality služieb a ponuky nevšedného zážitku – dostavba detského a športového areálu,
rozšírenie služieb kongresovej turistiky a rozšírenie stravovacích služieb zvýšením kapacity
celoročnej terasy v Drevenici Vŕšky.
Ciele:
Hlavný cieľ projektu:
“Rozšíriť ponuku celoročných služieb cestovného ruchu v NP Malá Fatra – Terchová, zvýšiť ich
kvalitu a priniesť netradičný zážitok” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - vytváranie podmienok na poskytovanie
komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Špecifické ciele projektu:
“Dobudovanie infraštruktúry areálu Dreveníc Vŕšky SO-04 o spevnené plochy, oplotenie,
komunikácie, prvky priestorovej orientácie” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - podpora budovania mikroinfraštruktúry k
strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská,
inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
“Ponuka nevšedného zážitku - dostavba detského a športového areálu SO-03” v rámci väzby
na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové
a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie
lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)
“Rozšírenie služieb kongresovej turistiky novostavbou SO-01 kongresového a wellnes centra v
areáli Drevenice Vŕšky Terchová” v rámci väzby na príslušnú ak vitu Opatrenia 3.1 Podpora
podnikateľských ak vít v cestovnom ruchu - výstavba nových a modernizácia existujúcich
zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske
lanovky a vleky, využi e banských diel na CR, využi e lokalít priemyselného dedičstva pre
cestovný ruch, atď.)
“Rozšírenie stravovacích služieb zvýšením kapacity celoročnej terasy v jestvujúcej Drevenici
Vŕšky Terchová, SO-02” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora
podnikateľských ak vít v cestovnom ruchu - výstavba nových a modernizácia existujúcich
zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske
lanovky a vleky, využi e banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre
cestovný ruch, atď.)

