Názov projektu:
Kód projektu:
Prijímateľ:

Technikou k lepším možnostiam mladých
302021J265
Mestská časť Bratislava-Petržalka
- Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
- IČO: 00603201
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:
2.2. Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej
a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva:
IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Sídlo: Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- IČO: 00156621
Miesto realizácie:
Základná škola Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 199 523,78 €
Celkové oprávnené výdavky.......... 196 155,78 €
Suma NFP...................................... 186 347,99 €
Účinnosť zmluvy:
5. 9. 2018
Doba realizácie projektu:
01/2020 - 10/2020
Stručný popis projektu:
Cieľom a obsahovou náplňou projektu je obstaranie 2 polytechnických
učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Ide
o nevyhnutné úpravy existujúceho priestoru, ktorý sa nateraz nedá
využívať z dôvodu opotrebovania, nevyhovujúceho osvetlenia,
chýbajúcich rozvodov vody a elektroinštalácií. Zrealizovanie
nevyhnutných stavebných úprav a vybavenie polytechnických učební
potrebným zariadením a modernými pomôckami zvýši motiváciu žiakov
vzdelávať sa v technickej oblasti. Zvýšená motivácia by mohla mať
priaznivý vplyv na celkové študijné výsledky žiakov z menej podnetného
prostredia, získavanie potrebných zručností a pracovných návykov, čo by
v budúcnosti mladým absolventom pomáhalo ľahšie sa uplatniť na trhu
práce. Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k technike by malo odstrániť
nezáujem a predsudky žiakov a ich zákonných zástupcov voči technickým
študijným a učebným odborom, čím by sa predchádzalo nevhodne
zvolenej strednej škole a následnému zlyhávaniu v štúdiu na strednej
škole. Zvýšenie záujmu o získanie kvalifikácie v technickej oblasti mladým
absolventom umožní lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce
a prispeje k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti v našom regióne.
Merateľné ukazovatele
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl 327 osôb
výstupov projektu:
- Počet podporených základných škôl
1
- Počet podporených učební polytechnických
2

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

