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742 51 Mošnov

DETAILNÍ POPIS PROJEKTU
1. Název projektu

„Stroje a zařízení II.“

2. Operační program

Regionální operační program NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013

3. Prioritní osa

Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura
a dostupnost

4. Oblast podpory

Oblast podpory 1.2 — Rozvoj a dostupnost letiště
Ostrava

5. Číslo projektu

CZ.1.10/1.2.00/04.00779

6. Důvod realizace, řešený

Obnova a doplnění značně zastaralého a kapacitně
nevyhovujícího parku strojů a zařízení sloužících
pozemnímu provozu Letiště za účelem dosažení větší
bezpečnosti letiště, modernizace, vyšší kvality a
rychlosti poskytovaných služeb.

problém

7. Stručný popis výchozího

stavu

V současné době Letiště Leoše Janáčka Ostrava
disponuje nedostatečným vybavením a zastaralou
infrastrukturou, která brání realizaci rozvojových
záměrů (zrychlení procesu odbavení, cargo přeprava,
oprava letadel, aj.). Rozšíření kapacity a modernizace
technického zázemí Letiště Leoše Janáčka Ostrava
jsou jedním z předpokladů pro jeho další rozvoj a růst
intenzity a objemu přepravy. V souvislosti se vstupem
ČR do Schengenského prostoru je rovněž nezbytné
zvýšení bezpečnosti provozu letiště.

8. Cíl projektu a cílové

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a počet současně
odbavených letadel s přímým dopadem na bezpečnost
a komfort leteckého provozu, potažmo cestujících a
leteckých dopravců. Tím dosáhnout zvýšeného
objemu a intenzity přepravy, jak osobní tak nákladní.
Zároveň zajistit bezpečný a bezproblémový provoz
letiště, zvláště za nepříznivých podmínek. Cílovými
skupinami projektu jsou zákazníci z oblasti leteckých
služeb, tj. cestující, letečtí dopravci a subjekty
využívající nákladní dopravu.

9. Popis stavu po dosažení

Zvýšení bezpečnosti provozu letiště a kvality služeb
pro cestující. Vytvoření technických a provozních
podmínek
pro
zvyšování
počtu
odbavených
cestujících, letadel a nákladů na Letišti, pravidelnosti
a bezpečnosti leteckého provozu. Zároveň pořízením
požadovaných druhů strojů a zařízení bude Letiště
naplňovat
požadavky,
které
jsou
kladeny
na mezinárodní letiště.

skupiny, které budou
dotčeny projektem, které
budou z projektu
profitovat

cíle (po ukončení
projektu) – výstupy
projektu

10. Dlouhodobé přínosy

vzniklé dosažením cíle
projektu (kvantifikujte
předpokládané přínosy
z dlouhodobého hlediska)

11. Finanční náklady

Pořízení vybraných strojů a zařízení pro zvýšení
kvality a počtu současně odbavených letadel, zajištění
bezpečnosti letového provozu, posílení ostrahy letiště,
zajištění provozuschopnosti leteckoprovozních ploch,
letecké přepravy cestujících a nákladové přepravy.
Pořízení nových prostředků odbavení, zejména
pásových nakladačů, letadlových schodů, tahacích
prostředků a elektrických zdrojů. Pořízení výkonných
jednotek, které jsou schopny úklidu leteckoprovozních
ploch v krátkém čase v letním i zimním období, což
přímo ovlivňuje pravidelnost a bezpečnost letového
provozu. Inovace informačního systému a datových
sítí Letiště Ostrava, a.s.
Celkové výdaje projektu 458.446.135. Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 383.430.000,- Kč
Nezpůsobilé výdaje 75.016.135,-- Kč (jsou tvořeny
DPH)
Z toho ROP 70 %: 268.401.000,-- Kč
Ostatní výdaje budou hrazeny z rozpočtu příjemce –
Letiště Ostrava, a.s.

12. Doba trvání projektu

07/09-03/14

