
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 22.12.2016 
výzvu s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 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-SC223-2016-14 
Dátum vyhlásenia: 22.12.2016 
 

Názov projektu: „Dovybavenie COVP v SOŠ Pruské“ 

Popis projektu:  

Projekt sa bude realizovať v priestoroch SOŠ Pruské, ktorej zriaďovateľom je 
Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bude riešiť debarierizáciu a rekonštrukciu 
budovy internátu, v ktorej budú v rámci projektu zriadené dve nové učebne vrátane 
ich vybavenia modernými technológiami, zriadená bude knižnica a prednášková 
miestnosť. Ďalej bude obstarané materiálno-technické vybavenie internátu, 
vybavenie učební modernými technológiami a za účelom skvalitnenia výučby budú 
zakúpené 2 výučbové traktory. V rámci zabezpečenia bezbariérového prístupu dôjde 
k prístavbe výťahu k budove internátu a v rámci internátu budú zrekonštruované WC 
a sprchy rešpektujúc podmienky bezbariérovosti.  Za účelom zvýšenia energetickej 
hospodárnosti bude budova internátu zateplená, dôjde k výmene okien  
a rekonštrukcii strechy. Realizácia aktivít prispeje k rozvoju COVP a zvýšeniu kvality 
odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k lepšiemu 
uplatneniu absolventov na trhu práce. Debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky 
na inkluzívne vzdelávanie a rozšíria sa možnosti štúdia pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva.  
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Projekt je zameraný na podporu odborov skupiny 42,45 - Poľnohospodárstvo, lesné 
hospodárstvo a rozvoj vidieka. 

 

 
Celkové náklady projektu:     1 099 587,00 EUR 
 
Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%): 1 044 607,65 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:         54 979,35 EUR 

 

K vyššie uvedenému projektu bol dňa 9.3.2017 predložený na SO pre IROP 
Projektový zámer, ku ktorému bola dňa 6.4.2017 vydaná pozitívna hodnotiaca 
správa, ktorá je jednou z povinných príloh pri predkladaní ŽoNFP.  
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