Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 - 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 vyhlásilo dňa 26.3.2019 výzvu
s kódom IROP-PO2-SC223-2019-47 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje nasledujúcu žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v investičnej priorite 2.2:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej
a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Dátum vyhlásenia: 26.3.2019
Názov projektu: „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská
Bystrica“
Popis projektu:
Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2,
Považská Bystrica a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na
strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav na dielni praktického vyučovania
so zázemím a modernizácie materiálno-technického vybavenia dielne. Stavebné
úpravy pozostávajú z výmeny všetkých okien, a dverí, opravy strechy a zvislých častí
dažďových zvodov, výmeny vykurovacích telies vrátane rozvodov a vzduchotechniky,
opravy podlahy, výmeny elektroinštalácie, vyspravenia a maľby stien a stropov a
kompletnej rekonštrukcie zatopenej šatne. Týmito úpravami sa dosiahne vylepšenie
estetických, bezpečnostných, hygienických a tepelných podmienok priestorov pre
praktické vyučovanie.
Modernizácia vybavenia dielne pozostáva z nákupu CNC a univerzálnych
frézovačiek a sústruhov s príslušenstvom, nevyhnutných na poskytovanie praktickej
výučby pre strojárske odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni.
Projekt je zameraný na podporu odborov skupiny 23,24 – strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba
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Celkové náklady projektu:

620 800,00 EUR

Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%):

589 760,00 EUR

Spolufinancovanie vo výške 5%:

31 040,00 EUR

K vyššie uvedenému projektu bol dňa 12.3.2019 predložený na SO pre IROP
Projektový zámer.
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