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ZÁVER

Projekty priamo podporujúce rómske komunity
1.

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

1.1

Priorita 1 Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

1.1.1

Opatrenie 1.1 Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a
rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie

Základné údaje projektu
Kód projektu

Príjemca

11210120001
Národný projekt V. Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných
programov uchádzačov o zamestnanie
Národný

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2004

Celková suma na projekt

3 367 089 580,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

56

Žiadaná suma

3 367 089 580,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.09.2008

Ciele projektu
Cieľom projektu je poskytnúť pomoc a podporu tým obciam, právnickým alebo fyzickým osobám podľa § 52 ods. 5 zákona NR
SR č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktoré organizovaním aktivačnej
činnosti podporujú udržiavanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie ako prostriedok zvyšovania zamestnateľnosti
najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osôb odkázaných na dávku v hmotnej núdzi.
Lokalizácia projektu
Obec

Okres

VÚC

Región

Štát

-

-

-

-

SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Percentuálna miera úspešnosti umiestnenia
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce do
31.12.2007
1.
1 mesiaca od ukončenia aktivácie verejnými
službami zamestnanosti
počet poskytnutých príspevkov v rámci
30.03.2008
2.
opatrenia
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa
zúčastnili na aktivačných programoch
30.03.2008
3.
organizovaných verejnými službami
zamestnanosti

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

10,00

10,06

počet

5000,00

2613.00

počet

100000,00

93231.00

1

1.1.2

Opatrenie 1.3 Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s
cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300001

Názov projektu

Národný projekt III. Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce

Príjemca

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Národný

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2004

Celková suma na projekt

645 012 000,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

27

Žiadaná suma

420 012 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2006

Ciele projektu
- prevencia dlhodobej nezamestnansoti prostredníctvom vzdelávania a príptavy pre TP
- zlepšenie zamestnateľnosti UoZ
- zníženie region. disparít v kvalifikačnej štruktúre dopytu a ponuky na TP
- obnovenie a rozšírenie zručností UoZ z deprivovaných regionov a útlmových odvetví
Lokalizácia projektu
Obec

Okres

VÚC

Región

Štát

-

-

-

-

SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných alebo v ďalšom
1.
vzdelávaní a príprave v čase hodnotenia
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
2.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie
Počet uchádzačov o zamestnanie
5.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.03.2006

%

35,00

47.60

31.03.2006

%

30,00

9.30

31.03.2006

počet

8936,00

11451.00

31.03.2006

počet

6738,00

3549.00

31.03.2006

počet

29451,00

58529.00

2

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300482

Názov projektu

Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax

Príjemca

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Národný

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 15.03.2006

Celková suma na projekt

354 856 981,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

34

Žiadaná suma

150 000 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2008

Ciele projektu
Podpora zlepšenia zamestnateľnosti uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, zvýšenie predpokladu umiestnenia UoZ na trhu
práce odborným vyhľadávaním – screeningom, s následnou identifikáciou ich mentálnych schopností a zručností, motivácia
zamestnávateľa k zamestnaniu UoZ po vzdelávaní realizovanom na základe jeho požiadaviek, motivovanie vybraných UoZ pre
zamestnanie sa u vybraného zamestnávateľa po ukončení vzdelávania, aktualizovanie databázy UoZ z hľadiska ich predpokladov na umiestnenie na trhu práce, zefektívnenie spolupráce medzi ÚPSVR a zamestnávateľom.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
-

Región
-

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

počet

1 750,00

4 548.00

31.12.2007

počet

862,00

943.00

3

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300015

Názov projektu

Vzdelávanie a príprava uchádzačov o zamestnanie v prešovskom samosprávnom kraji

Príjemca

Prešovská univerzita v Prešove

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 20.01.2005

Celková suma na projekt

2 574 900,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

27

Žiadaná suma

4 077 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.03.2007

Ciele projektu
Hlavný cieľ viažuci sa na horizontálnu prioritu Programového dokumentu „rozvoj miestnej zamestnanosti“ a na celkový cieľ
opatrenia 1.3 „prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy, ktoré zohľadňujú súčasné požiadavky na zručnosti a
kvalifikáciu zo strany zamestnávateľov a individuálne potreby uchádzačov o zamestnanie, uľahčiť integráciu a reintegráciu
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce“: Rozvoj aktívnej politiky trhu práce formou vzdelávania a prípravy uchádzačov o
zamestnanie v Prešovskom samosprávnom kraji za účelom zlepšenia ich možnosti uplatniť sa predovšetkým na miestnom trhu
práce ako efektívne, kvalifikované a flexibilné pracovné sily spôsobilé aktivizovať, organizovať a koordinovať rozvojový potenciál
obcí / mikroregiónov.
Lokalizácia projektu
Obec
Prešov

Okres
Okres Prešov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných alebo v ďalšom
1.
vzdelávaní a príprave v čase hodnotenia
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
2.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2006

%

35,00

35.00

31.03.2006

%

50,00

50.00

31.12.2005

počet

50,00

34.00

4

Základné údaje projektu
11210300022

Kód projektu

Príjemca

Pilotný projekt vzdelávacieho centra v oblasti CNC technológií pre absolventov odborných
škôl
Združená stredná odborná škola, Fiľakovo

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

Názov projektu

Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2005

Celková suma na projekt

3 018 386,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

35

Žiadaná suma

6 006 991,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.12.2007

Ciele projektu
Hlavným cieľom pilotného projektu je využiť potenciál ľudských zdrojov v okrese Lučenec, a to prostredníctvom poskytnutia
možnosti zapojiť sa do procesu ďalšieho vzdelávania, ktoré mu umožní získať kvalifikáciu a zručnosti v oblasti odbornej
manipulácie s CNC strojmi. Toto vzdelávanie nepochybne prispeje k zvýšeniu zamestnateľnosti absolventov kurzov a k ich lepšej
flexibilite na trhu práce. Špecificky sa zameriava projekt na realizáciu pilotného vzdelávacieho kurzu pre absolventov SOŠ na
prácu s CNC strojmi a prispieva tým k naplneniu Priority 1 SOP ĽZ, opatrenia 1.3 a jeho špecifického cieľa „1. zvyšovať
zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy pre trh práce šitých na mieru a
v súlade s požiadavkami zamestnávateľov“. Projektový tím naplánoval aktivity projektu tak, aby bol projekt osožný, realizovateľný
a pomáhal prispieť k rozvoju zamestnanosti a flexibility na trhu práce v južných okresoch BBSK, čím prispieva k plneniu priorít
jeho rozvojového programu ako aj k naplneniu globálneho cieľa SOP ĽZ: „Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a
flexibilnej pracovnej sile“.
Lokalizácia projektu
Obec
Fiľakovo

Okres
Okres Lučenec

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
miera úspešnosti absolventov
1.
2.
3.

Počet zamestnaných osôb po absolvovaní
programov prípravy a vzdelávania
Počet osôb zúčastnených na aktivitách
opatrenia

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2008

%

100,00

100.00

31.12.2007

počet

7,00

8,00

31.12.2007

počet

8,00

34.00

5

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300042

Názov projektu

Regionálne rekvalifikačné centrum

Príjemca

Marián Bilický, Ing.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Nadregionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

5 574 904,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

5 574 904,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

28.02.2006

Ciele projektu
Cieľom projektu je uľahčenie integrácie uchádzačov o zamestnanie na trh práce prostredníctvom moderného vzdelávacieho
programu, ktorý rešpektuje požiadavky trhu práce a individuálne potreby uchádzačov o zamestnanie.
Lokalizácia projektu
Obec
Revúca

Okres
Okres Revúca

VÚC
Banskobystrický kraj

Rožňava

Okres Rožňava

Košický kraj

Rimavská Sobota

Okres Rimavská Sobota Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko
NUTS 2 Východné
Slovensko
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR
SR
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
28.02.2006
1.
kurzu
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
31.12.2005
2.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít %
Počet osôb, ktoré úspešne ukončili aktivity v
31.12.2005
3.
oblasti vzdelávania a rekvalifikácie
Percento zamestnaných absolventov
4.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
31.03.2006
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
5.
zúčastnených na kurzoch informačných a
31.12.2005
komunikačných technológií

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

10,00

44.00

počet

72,00

72,00

počet

65,00

205.00

%

60,00

-

počet

36,00

33.00

6

Základné údaje projektu
11210300062

Kód projektu

Príjemca

Vzdelávanie a príprava UoZ z Košického regiónu pre automobilový priemysel SR a ich
kooperujúce firmy
SLOVPROFIT s r.o.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2005

Celková suma na projekt

3 315 000,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

15

Žiadaná suma

5 248 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2006

Ciele projektu
Celkovým cieľom projektu je prostredníctvom Opatrenia 1.3. uskutočňovanej výzvy SOP ĽZ zabezpečiť vzdelávanie a prípravu,
ktorá zohľadňuje súčasné požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu zo strany zamestnávateľov a individuálne potreby uchádzačov o
zamestnanie.Uľahčiť integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie problémového východoslovenského kraja na pracovný
trh.
Určený cieľ projektového zámeru vychádza z čiastkových cieľov operačného programu doplnku programu SOP ĽZ so zameraním
na:
posilnenie flexibility a kreativity evidovaných nezamestnaných na súčasný trh práce s možnosťou lepšieho uplatnenia sa v
konkrétnych pracovných povolaniach
partnerskou spoluprácou zaručuje zamestnateľnosť odborne pripravených účastníkov vzdelávacieho procesu v rozvojovej
oblasti automobilového priemyslu
zohľadňuje účasť na rozvoji koncepčných priemyselných zámerov Slovenska v oblasti zamestnateľnosti a zapojenia sa do
aktivít štruktúrami Košického regiónu
zaručuje odbornú a profesionálnu úroveň prípravy uchádzačov o zamestnanie pre zaradenie sa do pracovného života v
konkrétnom profesnom povolaní.
naplnenie cieľa opiera o vopred dohodnuté a vytvorené pravidlá budúceho zamestnávateľa s postihnutím prostredia reálne
potrebných nových profesných pracovných miest s obsahovou a jazykovou zručnosťou frekventantov vzdelávania
napĺňa podmienky účasti Slovenska v Európskej únii na úseku nezamestnanosti, ktorá do konca roka 2003 zaznamenávala
pretrvávajúci trend tým, že prostriedky na zníženie percenta nezamestnanosti sa prejavili ako nedostatočne účinné .
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.04.2006

počet

20,00

105.00

30.04.2006

počet

20,00

116.00

7

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300063

Názov projektu

Ak chceš byť IN, tak sa ČIŇ!

Príjemca

Regionálne poradenské a informačné centrum Zvolen

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 07.12.2004

Celková suma na projekt

1 859 830,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

17

Žiadaná suma

2 324 787,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2006

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je „Zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie po prvýkrát vstupujúcich na trh práce a
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a predchádzať vzniku dlhodobej nezamestnanosti“. Cieľ projektu svojím zameraním
priamo súvisí s prvým a tretím cieľom Sektorového operačného programu Ľudské zdroje:
Cieľ 1: Zvýšenie zamestnateľnosti a pružnosti trhu práce
Cieľ 3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej sily
a spoločne prispievajú k naplneniu globálneho cieľa operačného programu, ktorým je „Rast zamestnanosti založený na
kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.“
Lokalizácia projektu
Obec
Zvolen

Okres
Okres Zvolen

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Podiel osôb umiestnených na trh práce na
1.
celkovom počte osôb zapojených do
projektu
Percento zamestnaných absolventov
2.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet osôb zúčastnených na aktivitách
5.
opatrenia

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.10.2005

%

60,00

30.00

30.10.2005

%

60,00

30.00

31.10.2005

počet

90,00

93.00

8

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300066

Názov projektu

Európsky finančný poradca/konzultant

Príjemca

Jozef Ďurica - UNI KREDIT

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2005

Celková suma na projekt

2 097 589,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

8

Žiadaná suma

2 219 039,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.09.2005

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu pracovnej sily prostredníctvom modulárnych programov vzdelávania a prípravy ktoré zohľadňujú súčasné
požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu zo strany zamestnávateľov (obce, mestá, malé a stredné podniky) a individuálnych potrieb
uchádzačov o zamestnanie, uľahčiť integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie na trh práce s celkovým cieľom: Zvýšiť
zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním v oblasti finančného
poradenstva so zameraním na eurofondy pre potreby samosprávnych orgánov a malých a stredných podnikov v okresoch
Banská Bystrica a Zvolen. Zamestnať minimálne 50% účastníkov projektu do 6 mesiacov po ukončení projektu z celkového
počtu účastníkov projektu. Obnovenie a získanie profesných zručností v riadení samosprávnych orgánov a malých a stredných
podnikov so zabezpečením 100% stáží v samosprávnych orgánoch (mestá Banská Bystrica, Zvolen, Hriňová, Sliač a obce
Kriváň, Slovenská Lubča, Očová, Vlkanová, Harmanec a iných) (viď príloha „Zmluvy o poskytnutí odbornej praxe“).
Lokalizácia projektu
Obec
Banská Bystrica

Okres
Okres Banská Bystrica

VÚC
Banskobystrický kraj

Zvolen

Okres Zvolen

Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie
1.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
3.
kurzu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2005

počet

30,00

30.00

30.09.2005

počet

30,00

30.00

31.03.2006

%

50,00

50.00

9

Základné údaje projektu

Príjemca

11210300069
Od dlhodobej nezamestnanosti k podnikaniu v oblasti remesiel a získaním zručností pri práci
s VT k trvalo udržateľnému zamestnaniu
SOU nábytkárske Pravenec

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Kód projektu
Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 02.02.2005

Celková suma na projekt

2 866 158,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

27

Žiadaná suma

4 539 700,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2007

Ciele projektu
Celkový cieľ projektu prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa operačného programu: Rast zamestnanosti založený na
kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Celkový cieľ prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa, tým že absolventi Aktivity 1
(Podnikanie v oblasti Tradičných remesiel) po ukončení projektu získajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia založiť si
vlastné podnikanie, alebo sa zamestnať v oblasti cestovného ruchu, zameraného na agroturistiku a vidiecky turizmus (v okrese
Prievidza vznikol Mikroregión Hornonitrie, ktorý podporuje aktivity v oblasti agroturistiky). Aktivita 2 (Využitie informačných
technológii začínajúceho podnikateľa) prispieva taktiež k napĺňaniu globálneho cieľa, tým že absolventi tejto aktivity získajú
rozsiahle vedomosti a zručnosti v oblasti práce s informačnými technológiami a Internetom, čo im umožní v budúcnosti nájsť si
vhodného zamestnávateľa, alebo otvoriť si vlastné podnikanie. Celkovým cieľom, ktorý prispieva k napĺňaniu hlavného cieľa, je
prostredníctvom programu vzdelávania, uľahčiť integráciu a reintegráciu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie
na trhu práce, čo zvýši zamestnateľnosť absolventov vzdelávacích aktivít, resp. podporí myšlienky samopodnikania.
Lokalizácia projektu
Obec
Pravenec

Okres
Okres Prievidza

VÚC
Trenčiansky kraj

Región
Štát
NUTS 2 Západné Slovensko SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Percento zamestnaných absolventov vzdelávania
a prípravy pre trh práce po 6 mesiacoch od ukončenia
1.
30.06.2006
aktivity
Percento zamestnaných absolventov vzdelávania
2.
a prípravy pre trh práce po 12 mesiacoch od ukončenia 30.06.2006
aktivity
Percentuálna miera úspešnosti umiestnenia
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce do 1 mesiaca
3.
30.06.2006
od ukončenia aktivácie verejnými službami
zamestnanosti
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí úspešne
4.
31.03.2006
ukončili aktivity
Počet účastníkov programov v oblasti vzdelávania
5.
31.12.2006
a rekvalifikácie nezamestnaných

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

60,00

60,37

%

70,00

60,37

%

50,00

43,82

počet

100,00

205

počet

100,00

229

10

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300080

Názov projektu

Príprava ľudských zdrojov v oblasti regionálneho manažmentu pre nitriansky kraj

Príjemca

Marián Bilický, Ing.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

3 474 184,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

4 714 964,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

28.02.2006

Ciele projektu
Cieľom projektu je prostredníctvom programu vzdelávania a prípravy, ktorý rešpektuje požiadavky trhu práce a individuálne
potreby uchádzačov o zamestnanie uľahčiť ich integráciu na trh práce. Špecifické ciele projektu:

zvýšenie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie posilnením jeho kvalifikačných kompetencií v regionálnom
manažmente, ktorá je v súlade s požiadavkami regionálneho trhu práce

zosúladenie vzdelávania a prípravy pre trh práce s požiadavkami zamestnávateľov a zvýšenie ich zainteresovanosti na
vzdelávaní

doplnenie teoretickej prípravy o praktické zručnosti
Lokalizácia projektu
Obec
Levice

Okres
Okres Levice

VÚC
Nitriansky kraj

Región
Štát
NUTS 2 Západné Slovensko SR

Nitra

Okres Nitra

Nitriansky kraj

NUTS 2 Západné Slovensko SR

Nové Zámky

Okres Nové Zámky

Nitriansky kraj

NUTS 2 Západné Slovensko SR

Topoľčany

Okres Topoľčany

Nitriansky kraj

NUTS 2 Západné Slovensko SR

Komárno

Okres Komárno

Nitriansky kraj

NUTS 2 Západné Slovensko SR

Ukazovatele
P. č. Názov
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
1.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie
5.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

28.02.2006

%

10,00

30.00

31.12.2005

počet

36,00

35.00

31.12.2005

počet

24,00

21.00

31.12.2005

počet

40,00

40.00

31.12.2005

počet

12,00

15.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300085

Názov projektu

Krajšia budúcnosť pre ženy

Príjemca

Jana Pitková, PhDr. - J.P. Art - umelecká agentúry

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

1 210 200,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

24

Žiadaná suma

4 028 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2006

Ciele projektu
Prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy, zohľadňujúcich súčasné požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu zo strany
zamestnávateľov a individuálne potreby uchádzačiek o zamestnanie (žien po materskej dovolenke, starajúcich sa aspoň o jedno
nezaopatrené dieťa), uľahčiť reintegráciu na trh práce po absolvovaní materskej dovolenky resp. prípadnej následnej
nezamestnanosti.
Lokalizácia projektu
Obec
Prešov

Okres
Okres Prešov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet zamestnaných osôb po absolvovaní
2.
programov prípravy a vzdelávania
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Percento zamestnaných absolventov
4.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2006

počet

40,00

47.00

31.12.2006

počet

7,00

6.00

31.12.2006

počet

80,00

92.00

31.12.2006

%

20,00

20.00

12

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300090

Názov projektu

Tréningový program pre mladých

Príjemca

EduQua n.o.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

4 799 510,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

23

Žiadaná suma

5 999 400,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2006

Ciele projektu
EduQua n.o. si realizáciou predkladaného Projektu stanovila hlavný
cieľ: Uľahčiť integráciu mladých ľudí na trh práce
pomocou komplexného individuálneho tréningového programu a poradenských služieb pracovného info-KIOSKu mladých.
Realizácia projektu podporí mladých ľudí pri prechode zo školy do pracovného procesu a tým zvýši ich zamestnateľnosť a
prispeje k predchádzaniu dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí za aktívnej účasti zamestnávateľov v Košickom regióne.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií
Počet uchádzačov z radov absolventov škôl
3.
na absolventskej praxi
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
4.
kurzu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.05.2007

%

61,00

62.26

30.11.2006

počet

138,00

87.00

30.11.2006

počet

120,00

120.00

30.11.2006

%

30,00

19.23
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300093

Názov projektu

Poradensko-vzdelávací program pre osoby prvý krát vstupujúce na trh práce

Príjemca

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2005

Celková suma na projekt

3 764 238,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

18

Žiadaná suma

5 420 340,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.07.2006

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zamestnateľnosť osôb prvý krát vstupujúcich na trh práce prostredníctvom poradensko –
vzdelávacích programov v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. Zistiť aktuálne potreby a požiadavky zamestnávateľov a na
ich základe pripraviť doplnkové vzdelávacie kurzy pre osoby vstupujúce prvý krát na trh práce
Lokalizácia projektu
Obec
Poltár

Okres
Okres Poltár

VÚC
Banskobystrický kraj

Lučenec

Okres Lučenec

Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet osôb zapojených do projektov v
2.
oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2006

počet

58,00

25.00

30.09.2006

počet

54,00

81.00

14

Základné údaje projektu
11210300099
Informácie-marketing-reklama: základ dobrého podnikateľského zámeru

Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI
Program
Priorita

Regionálne združenie Nové Milénium
Politika trhu pracovných síl
Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.02.2005

Celková suma na projekt

1 475 828,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)
Dátum konca realizácie projektu

Žiadaná suma

1 475 828,00 Sk

14
31.03.2006

Ciele projektu
získať informácie o trhu práce
- zvyšovať zručnosti v oblasti informačných technológií
- znížiť regionálne rozdiely v kvalifikačnej štruktúre ponuky a dopytu po práci
- rozšírenie súčasných zručností uchádzačov o zamestnanie
- zvýšiť zamestnanosť (samozamestnanosť) v regióne
- predchádzať dlhodobej nezamestnanosti
- zabrániť odchodu mladých ľudí za prácou do iných regiónov, do iných štátov
- zabezpečiť praktickú prípravu v IT technológiách
- oboznámiť potenciálnych účastníkov kurzu so základnými piliermi dobrého podnikateľského zámeru
- prehĺbiť vedomosti v oblasti internetu, marketingu, reklamy a v oblasti grafických softvérov
- zabezpečiť rozširovanie informácií o Európskej únii, o grantoch EÚ a o podmienkach získania pracovných postov v EÚ
- oboznámenie sa s pojmom dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka práca u nás a v zahraničí
- začleniť do vzdelávacieho procesu sociálne znevýhodnene skupiny uchádzačov o zamestnanie
- zabezpečiť informovanosť občanov regiónu
Lokalizácia projektu
Obec
Vranov nad Topľou

Okres
Okres Vranov nad
Topľou

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
2.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.04.2006

%

60,00

30.00

30.04.2006

%

70,00

22.00

30.04.2006

počet

12,00

20.00

30.04.2006

počet

12,00

12.00

15

Základné údaje projektu
11210300110

Kód projektu

Príjemca

Tréningový program s e-lerningom a individuálnou stratégiou na trhu práce v pracovnom
info-KIOSKu
DOMÉNA Consulting s r.o.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

3 591 990,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

23

Žiadaná suma

5 986 650,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2006

Ciele projektu
Spoločnosť DOMÉNA Consulting, s.r.o. realizuje akreditované rekvalifikačné programy a realizáciou predkladaného Projektu si
stanovila hlavný cieľ: Uľahčiť integráciu a reintegráciu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov na trh práce pomocou
komplexného individuálneho tréningového programu a poradenských služieb pracovného info-KIOSKu.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
5.
kurzu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

%

54,00

47.00

30.11.2006

počet

160,00

140.00

30.11.2006

počet

63,00

106.00

30.11.2006

počet

168,00

170.00

30.11.2006

%

30,00

60.00

16

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300111

Názov projektu

Budovanie výkonnej kapacity pre programovanie projektov v regióne Banská Štiavnica

Príjemca

Slovenská agentúra životného prostredia

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 03.01.2005

Celková suma na projekt

3 088 626,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

20

Žiadaná suma

2 694 584,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.08.2006

Ciele projektu
Celkovým cieľom projektu je integrácia a reintegrácia nezamestnaných do pracovného života posilňovaním ich zamestnateľnosti
v regióne Banská Štiavnica. Špecifických cieľom projektu je zvýšiť participáciu nezamestnaných na príprave a realizácii rôznych
lokálnych iniciatív, ktoré v prípade úspešnosti vygenerujú pracovné miesta obsaditeľné práve touto cieľovou skupinou.
Lokalizácia projektu
Obec
Banská Štiavnica

Okres
Okres Banská Štiavnica

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
3.
Zníženie miery nezamestnanosti
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
4.
kurzu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.08.2006

počet

20,00

34.00

31.08.2006

počet

20,00

35.00

31.12.2006

%

1,00

0.00

05.09.2006

%

50,00

50.00

17

Základné údaje projektu
11210300115

Kód projektu

Príjemca

Štart v sprievode - Intenzívna príprava a komplexný poradenský servis na začiatku
podnikania
BIC Spišská Nová Ves, s r.o

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

3 047 700,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

24

Žiadaná suma

3 813 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2006

Ciele projektu
Hlavný cieľ projektu je poskytnúť prípravu pre ľudí s potenciálom samozamestnania, za účelom stimulovať podnikanie a
vytváranie miest vlastným podnikaním, v rámci toho motivovať účastníkov k riešeniu vlastnej nezamestnanosti formou
samozamestnania (založenia vlastného podniku)poskytnúť dostatok informácií a konzultačné služby pre spracovanie vlastného
podnikateľského plánuposkytnúť komplexné poradensko-konzultačné služby súvisiace so začatím samostatnej zárobkovej
činnostiŠpecifické ciele projektu sú definované tak, aby ich splnenie smerovalo k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu.
Lokalizácia projektu
Obec
Spišská Nová Ves

Okres
Okres Spišská Nová
Ves

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
3.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2006

%

50,00

60.42

31.12.2006

počet

60,00

62.00

31.12.2006

%

25,00

27.42

31.12.2006

počet

60,00

62.00

18

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300118

Názov projektu

Malé, stredné a rodinné podnikanie

Príjemca

Gymnázium Leonarda Stockela

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

2 405 474,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

24

Žiadaná suma

2 285 200,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2006

Ciele projektu
uľahčiť integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie
zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie
zabezpečiť vyššiu úroveň zručností uchádzačov o zamestnanie
zvýšiť úroveň prenosných zručností v oblasti informačných technológií
zlepšiť zamestnanosť uchádzačov pomocou vzdelávania
znížiť súčasný stav momentálne dlhodobo nezamestnaných v regióne
Lokalizácia projektu
Obec
Bardejov

Okres
Okres Bardejov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
3.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2005

%

45,00

40.00

31.12.2005

počet

36,00

40.00

31.12.2005

%

30,00

25.00

31.12.2005

počet

40,00

41.00

19

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300120

Názov projektu

Rekvalifikáciou k zamestnaniu a samozamestnaniu

Príjemca

VRBOVNICA n.o.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

2 678 390,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

2 678 390,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

28.02.2006

Ciele projektu
- uľahčenie integrácie a reintegrácie uchádzačov o zamestnanie na trhu práce prostredníctvom programov vzdelávania a
praktickej prípravy, ktoré zohľadňujú súčastné požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu zo strany zamestnávateľov a sú v súlade s
individuálnymi potrebami uchádzačov o zamestnanie, - zvýšenie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie aj so ZPS
prostredníctvom vzdelávacích programov a praktickej prípravy pre trh práce doma i v zahraničí šitých na mieru podľa požiadaviek
zamestnávateľov v oblastiach: sociálno – zdravotníckej (ošetrovateľ – opatrovateľ) a remeselnej (košikárstvo)
- zvýšenie zainteresovanosti a aktívnej účasti zamestnávateľov na programoch vzdelávania a prípravy UoZ
Lokalizácia projektu
Obec
Bardejov

Okres
Okres Bardejov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie
5.
zúčastnených na kurzoch prípravy pre
samozamestnanie
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
6.
kurzu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2006

%

100,00

67

31.12.2005

počet

44,00

44.00

30.06.2005

počet

35,00

35.00

30.09.2005

počet

47,00

34.00

30.09.2005

počet

8,00

8.00

31.03.2006

%

90,00

20.00

20

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300127

Názov projektu

Príprava flexibilnej pracovnej sily pre potreby cestoveného ruchu na Kysuciach

Príjemca

Suniver s r.o.

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

2 442 211,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

2 569 110,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2005

Ciele projektu
Jedným zo základných faktorov rastu konkurencieschopnosti a inovatívnosti ekonomiky je nutná aktivizácia potencionálnych
ľudských zdrojov s akcentom na zvýšenie kvality týchto zdrojov. Zároveň sa stáva aktuálnou potreba priebežného zosúlaďovania
dopytu po chýbajúcich profesiách, ktoré je nutné vybaviť prenositeľnými zručnosťami, ktoré priamo podporia zvýšenie ich
zamestnateľnosti. Zdrojom uvedenej disproporcie je pretrvávajúci nesúlad medzi spoločenskou objednávkou a tzv. „produkčnou
schopnosťou“ absolventov najmä stredných škôl. Nevhodná a neaktualizovaná profesná skladba absolventov sa stáva v našom
regióne jeden z vážnych dôvodov rigidity lokálneho trhu práce. Európska stratégia zamestnanosti medzi priority zaraďuje najmä
kvalitu – level súčasného informač-ného veku a s týmto stavom súvisiace požiadavky aj na úroveň zručností pracovnej sily.
Lokalizácia projektu
Obec
Čadca

Okres
Okres Čadca

VÚC
Žilinský kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet účastníkov programov v oblasti
3.
vzdelávania a rekvalifikácie
nezamestnaných

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12..2005

počet

29,00

25.00

31.12.2005

počet

40,00

31.00

21

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300198

Názov projektu

Vzdelávanie ako fenomén na trhu práce

Príjemca

Nadácia Pro Humanitas

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.10.2005

Celková suma na projekt

5 815 000,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

18

Žiadaná suma

6 477 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.03.2007

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce prostredníctvom cieleného
vzdelávania a praktickej prípravy uchádzačov o zamestnanie, zohľadňujúc požiadavky zamestnávateľov na zručnosti a
kvalifikáciu pracovnej sily.Tento cieľ prispieva k rozvoju globálneho cieľa Operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je "Rast
zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile" a je v súlade s Opatrením č. 1.3 SOP Ľudské zdroje
"Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce".
Lokalizácia projektu
Obec
Prešov

Okres
Okres Prešov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie
1.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
3.
kurzu
Percento zamestnaných absolventov
4.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2007

počet

75,00

120.00

30.06.2007

počet

60,00

120.00

30.06.2007

%

40,00

48.00

30.06.2007

%

50,00

50.00

22

Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300135

Názov projektu

Strediská práce pre absolventov a mládež (pilotný projekt mládeže z Námestova)

Príjemca

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 20.10.2005

Celková suma na projekt

2 407 240,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

15

Žiadaná suma

3 811 900,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2006

Ciele projektu
Cieľom projektu je rozvoj aktívnej politiky trhu práce, prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy rozvoja miestnej a
regionálnej zamestnanosti zvyšovaním zručností a kvalifikáciou, no zároveň tiež integrácia a reintegrácia uchádzačov na trh
práce. Cieľovými skupinami projektu sú osoby vstupujúce po prvýkrát na trh práce, absolventi škôl a uchádzači o zamestnanie.
Hlavnými východiskovými opatreniami projektu je vybudovať poradensko informačné a monitorovacie stredisko pre mládež a
marginalizované skupiny s detašovanými pracoviskami. Ďalej monitoring a hodnotenie územia Žilinského kraja z pohľadu
mládeže a jej uplatnenia na trhu práce, vypracovanie individuálnych akčných plánov pre vybrané skupiny, pre oblasť odborno –
vzdelávacej praxe a absolventskej praxe. Rozvoj komunikačných zručností v komunikačno – informačných technológiách, podľa
požiadaviek zamestnávateľov, rozvoj jazykových zručností.
Lokalizácia projektu
Obec
Námestovo

Okres
Okres Námestovo

VÚC
Žilinský kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet osôb, ktoré úspešne ukončili aktivity v
1.
31.12.2006
oblasti vzdelávania a rekvalifikácie
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch informačných a
31.12.2006
komunikačných technológií

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

počet

100,00

53.00

počet

30,00

30.00
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Základné údaje projektu
11210300148

Kód projektu

Príjemca

Príprava uchádzačov o zamestnanie pre potreby konkrétneho zamestnávateľa v málo
rozvinutom regióne
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.10.2005

Celková suma na projekt

2 412 260,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

27

Žiadaná suma

2 412 260,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2007

Ciele projektu
Hlavný ciel projektu: prostredníctvom vzdelávania a prípravy zohľadniť požiadavky konkrétneho zamestnávateľa na zručnosti a
kvalifikáciu cieľovej skupiny z dôvodu integrácie uchádzačov o zamestnanie na trh práce.Projekt má za úlohu zabezpečiť obnovu
zručností u bývalých pracovníkov LIAZ-u, rozšíriť ich teoretické vedomosti a umožniť im praktický výcvik na moderných
technológiách používaných v súčasnej dobe, zároveň využiť ich potenciál a nadobudnuté skúsenosti z minulosti. Pre absolventov
a uchádzačov, ktorí prvý krát prichádzajú na trhu práce zase umožniť výcvik a získanie zručností na výkon odbornej strojárskej
práce. Vzhľadom na to, že vzdelávacie aktivity a praktická príprava sa budú realizovať na základe konkrétnej požiadavky
zamestnávateľa, kurzy nebudú akreditované ale aktivity budú zostavené pilotne pre tento projekt.
Lokalizácia projektu
Obec
Veľký Krtíš

Okres
Okres Veľký Krtíš

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 12
mesiacoch od ukončenia aktivity
Percento zamestnaných absolventov
2.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
3.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
4.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

%

70,00

70.00

30.06.2007

%

60,00

60.00

31.12.2006

počet

60,00

60.00

30.09.2006

počet

60,00

60.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300224

Názov projektu

Nové možnosti pre uchádzačov o zamestnanie pri integrácii na trhu práce

Príjemca

Centrum prvého kontaktu Michalovce

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.12.2005

Celková suma na projekt

2 666 539,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

3 137 105,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.01.2007

Ciele projektu
Cieľom projektu je prispieť k zníženiu miery nezamestnanosti a k rozvoju malého a stredného podnikania v okrese Michalovce
prostredníctvom implementácie vybraných aktivít a uľahčiť nezamestnaným integráciu, resp. reintegráciu na trhu práce:
V spolupráci s ÚPSVaR Michalovce vybrať skupinu cca 300 nezamestnaných, ktorí vyhovujú kritériám zvolených cieľových
skupín. Z vyselektovaných cieľových skupín vybrať uchádzačov a zabezpečiť im vzdelávanie v rámci jednotlivých vzdelávacích
aktivít, ktorých súčasťou bude aj praktická príprava.
Lokalizácia projektu
Obec
Michalovce

Okres
Okres Michalovce

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
2.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch informačných a
komunikačných technológií

Perióda
31.01.2007

Merná jednotka
počet

Očakávaná hodnota
48,00

Meraná hodnota
68.00

31.01.2007

počet

12,00

68.00

31.01.2007

počet

12,00

20.00
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Základné údaje projektu
11210300264

Kód projektu

Príjemca

DRUHÁ ŠANCA – pre nekvalifikovaných mladých, ktorí predčasne ukončili školskú
dochádzku - Rómov
Spojená škola s org. zl. SOU a OA

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.10.2006

Celková suma na projekt

1 954 248,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

15

Žiadaná suma

1 794 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2007

Ciele projektu
Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvalifikácie mladých nezamestnaných ľudí regiónu a dať im druhú šancu zamestnania sa.
Región je bohatý na drevo, ktoré sa vo väčšine prípadoch vyváža bez druhotného spracovania. Projekt rieši získanie základných
znalostí a zručností pre nekvalifikovaných prevažne Rómov, ktorí nezískali žiadnu kvalifikáciu a majú sťaženú možnosť nájsť si
prácu.Špecifickým cieľom projektu sú 1.Iniciovať systém partnerstva medzi zamestnávateľmi, úradom práce, SOU Prakovce a
nezamestnanými mladými ľuďmi.2.Naučiť mladých stavať si ciele v živote, analyzovať ich pracovné schopnosti a zručnosti,
ukázať im formy, metódy a techniky hľadania práce, naučiť ich komunikácii, naučiť ich ako sa zamestnať.3.Dať im kvalifikáciu a
zvýšiť flexibilitu mladých nezamestnaných Rómov regiónu. Uľahčiť im prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a tým im aj vytvoriť
podmienky na zamestnanie sa. Poskytnúť im také znalostí a zručnosti pri spracovaní dreva, stavebno-stolárských prácach,
strojovému opracovaniu dreva, čo bude ich druhá šanca v živote.4.V spolupráci so spracovateľmi dreva zabezpečiť, aby
absolventi kurzu získali možnosť nástupu do pracovného pomeru, minimálne 20%.
Lokalizácia projektu
Obec
Prakovce

Okres
Okres Gelnica

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
31.03.2008
mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali
2.
31.12.2007
vzdelávacie aktivity
Počet uchádzačov o zamestnanie
3.
zúčastnených na kurzoch odborného
31.12.2007
vzdelávania a prípravy pre trh práce

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

20,00

26,7

počet

15,00

6.00

počet

15,00

6.00
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Základné údaje projektu
11210300301

Kód projektu

Príjemca

Aktívne predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie po výkone
trestu
Technická univerzita v Košiciach

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.09.2006

Celková suma na projekt

5 247 280,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

16

Žiadaná suma

9 860 080,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2007

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie po výkone trestu prostredníctvom realizácie
komplexného programu prípravy pre trh práce v súlade so súčasnými požiadavkami zamestnávateľov, ktorý zabezpečí vyššiu
mieru rovnosti postavenia týchto ľudí na trhu práce a uľahčí ich integráciu a reintegráciu na trhu práce. Cieľom projektu je vyvinúť
a overiť komplexný rozvojový program, ktorý zabezpečí vyššiu mieru rovnosti postavenia ľudí po výkone trestu (dlhodobo
nezamestnaných a so zníženou úrovňou sociálnych kompetencií) na trhu práce a zvýši pravdepodobnosť úspešnosti ich
zamestnania a zároveň umožní znížiť počet dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Sever

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
1.
úspešne ukončili aktivity
Počet osôb zúčastnených na aktivitách
2.
opatrenia
Percento zamestnaných absolventov
3.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2008

počet

68,00

68.00

30.06.2008

počet

68,00

68.00

31.12.2008

%

10,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300374

Názov projektu

Regionálny

Príjemca

"Kamas buti (Chceme prácu)"

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 29.06.2006

Celková suma na projekt

3 178 800,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

23

Žiadaná suma

3 779 700,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2008

Ciele projektu
1. zvyšovať zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom realizácie programov vzdelávania a prípravy pre trh
práce šitých na mieru a v súlade s požiadavkami zamestnávateľov;
2. zvyšovať zainteresovanosť a aktívnu účasť zamestnávateľov na programoch vzdelávania a prípravy uchádzačov o
zamestnanie.
Okrem týchto základných cieľov projektu za jeden z najdôležitejších považujeme poskytnúť cieľovej skupine motiváciu k
vymaneniu sa zo súčasného stavu umiestnenia v rámci sociálnej siete, presvedčiť jednotlivcov, aby sa vlastným pričinením
snažili postarať o seba, o svoju rodinu, teda zamestnať sa aj za minimálnu mzdu alebo začať podnikať v určitej oblasti.
Realizáciou aktivít projektu sa frekventantom podarí zvýšiť sebavedomie.
Lokalizácia projektu
Obec
Žarnovica

Okres
Okres Žarnovica

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet uchádzačov o zamestnanie
1.
zúčastnených na kurzoch odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
2.
úspešne ukončili aktivity
Percento zamestnaných absolventov
3.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

počet

100,00

125.00

31.12.2007

počet

97,00

117.00

30.06.2008

%

34,00

20.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300398

Názov projektu

Učíme sa pracovať

Príjemca

MAJÁK

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.08.2006

Celková suma na projekt

12 833 100,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

13 843 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.09.2007

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je komplexne riešiť problémy ťažko zamestnateľných skupín uchádzačov o zamestnanie od ich prípravy
až po získanie pracovného miesta a úspešné udržanie si tohto pracovného miesta. Posilnenie sociálnej a profesijnej inklúzie na
základe učenia sa priamo na pracovisku a v podpornom prostredí za pomoci a vedenia lektorov. V dielňach, ktoré pre cieľovú
skupinu projektu vytvoríme zabezpečíme podporné prostredie pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu.
Lokalizácia projektu
Obec
Zlaté Moravce

Okres
Okres Zlaté Moravce

VÚC
Nitriansky kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Osoby zúčastnené na aktivitách projektu 1.
Ženy
Osoby zúčastnené na aktivitách projektu - s
2.
rodinnými povinnosťami
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
3.
úspešne ukončili aktivity
Percento zamestnaných absolventov
4.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
Osoby zúčastnené na aktivitách projektu 5.
Ženy z etnických minorít

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2007

počet

50,00

52.00

30.09.2007

počet

120,00

120.00

30.09.2007

počet

120,00

120.00

30.09.2008

poče

50,00

45.00

30.09.2007

počet

70,00

70.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11210300418

Názov projektu

Kurzy tradičných remesiel pre nezamestnaných

Príjemca

Obec Žalobín

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.07.2006

Celková suma na projekt

1 872 278,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

21

Žiadaná suma

1 778 664,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.03.2008

Ciele projektu
Celkovým cieľom predkladaného projektu je integrácia a reintegrácia dlhodobo nezamestnaných žien z rómskej minority na trh
práce prostredníctvom nadobudnutých zručností v oblasti tradičných remesiel. Špecifickými cieľmi projektu je: zabezpečiť
sociálnu inklúziu nezamestnaných obyvateľov – žien a mužov (vrátane rómskej minority) zvyšovať zamestnateľnosť a
zamestnanosť prostredníctvom realizácie kurzov tradičných remesiel, zvyšovať úroveň mäkkých, kľúčových a prenositeľných
zručností zabezpečiť rovnosť príležitostí pri vstupe na trh práce zvyšovať zainteresovanosť a aktívnu účasť zamestnávateľov o
ďalšie vzdelávanie prostredníctvom kurzov zameraných na zvyšovanie zručností v oblasti tradičných remesiel znížiť regionálne
rozdiely v kvalifikačnej štruktúre ponuky a dopytu po práci prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy na získanie nových
zručností alebo rozšírenie súčasných zručností v menej rozvinutých regiónoch a sektoroch, ktoré zaznamenávajú útlm.
Lokalizácia projektu
Obec
Žalobín

Okres
Okres Vranov nad
Topľou

Ukazovatele
P.
Názov
č.
Počet osôb zúčastnených na aktivitách
1.
opatrenia
Percento zamestnaných absolventov
vzdelávania a prípravy pre trh práce po
2.
6 mesiacoch od ukončenia aktivity
Počet osôb, ktoré úspešne ukončili
3.
aktivity v oblasti vzdelávania a
rekvalifikácie

VÚC
Prešovský kraj

Perióda

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Merná
jednotka

Štát
SR

Očakávaná hodnota Meraná hodnota

30.09.200
7

počet

64,00

64.00

30.09.200
8

%

6,50

9,7

31.03.200
8

počet

64,00

64.00

30

Základné údaje projektu
11210300424

Kód projektu

Príjemca

Tradičné ľudové remeslo - príležitosť sociálnej inklúzie nezamestnaných žien Stredného
Zemplína
Obec Sečovská Polianka

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.07.2006

Celková suma na projekt

1 949 728,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

21

Žiadaná suma

2 288 280,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.03.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je uľahčiť integráciu a reintegráciu nezamestnaných žien ohrozených sociálnou exklúziou na trh práce,
zvyšiť ich zamestnateľnosť a zabezpečiť rovnosť príležítostí na trhu práce prostredníctvom programu vzdelávania a získania
zručností v oblasti tradičných ľudových remesiel, IKT a základov podnikania.
Špecifické ciele projektu:
1.
Zabezpečiť zviditeľnenie zámerov projektu, publicity a šírenie informácií o možnostiach pomoci z ESF
2.
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň a získať nové zručnosti nezamestnaných žien ohrozených sociálnou exklúziou
prostredníctvom realizácie vzdelávacích modulov zameraných na získanie zručností v oblasti tradičných vidieckych remesiel,
základov podnikania a informačno – komunikačných technológií.
Lokalizácia projektu
Obec
Sečovská Polianka

Okres
Okres Vranov nad
Topľou

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento zamestnaných absolventov
1.
vzdelávania a prípravy pre trh práce po 6
mesiacoch od ukončenia aktivity
% umiestnenia jeden mesiac po ukončení
2.
kurzu
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí
3.
úspešne ukončili aktivity
Počet osôb zúčastnených na aktivitách
4.
opatrenia

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.03.2008

%

10,00

0.00

31.12.2007

%

10,00

0.00

31.12.2007

počet

10,00

35.00

31.12.2007

počet

10,00

40.00
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1.2

Priorita 2 Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

1.2.1

Opatrenie 2.1 Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100738

Názov projektu

„Vzdelávaním proti sociálnej exlúzii a nezamestnanosti v Zlatých Klasoch“

Príjemca

Obec Zlaté Klasy

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007
8
Trvanie projektu (mesiace)

Celková suma na projekt

12 578 530,00 Sk

Žiadaná suma

12 206 103,50 Sk

Dátum konca realizácie projektu

12.07.2008

Ciele projektu
Globálny cieľ SOP ĽZ, ktorým je rast zamestnanosti založený na flexibilnej a kvalifikovanej pracovnej sile je v súlade so
zameraním a obsahom projektu. V súlade s cieľmi opatrenia majú aktivity projektu napomôcť zlepšeniu podmienok zameraných
na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením, zvýšiť počet pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových
skupín a tak zlepšiť životné podmienky a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín. V súlade s SOP ĽZ v rámci Opatrenia
2.1 bude podporovaný špecifický prístup k ekonomicky neaktívnym ľuďom na jednej strane a k evidovaným nezamestnaným s
rizikom sociálnej exklúzie na strane druhej. Presne týmto parametrom zodpovedá cieľová skupina v komunite. Komunitná
zamestnanosť a jej zvýšenie je nevyhnutnou podmienkou znižovania miery chudoby a sociálneho vylúčenia v komunite. Aktivity v
oblasti sociálnej ekonomiky, rozličné aktivačné a motivačné aktivity budú rovnako napomáhať naplneniu hlavného i špecifických
cieľov projektu.
Lokalizácia projektu
Obec
Zlaté Klasy

Okres
Okres Dunajská Streda

VÚC
Trnavský kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
1.
skupín
Počet vytvorených pracovných miest v
2.
sektore sociálnej ekonomiky
Percento umiestnenia znevýhodnených
3.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
4.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2008

%

4,00

4.00

31.03.2008

počet

4,00

3,00

31.03.2008

%

8,00

2.00

30.06.2008

počet

150,00

210.00
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Základné údaje projektu
11220100001

Kód projektu

Príjemca

Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením
prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie
Fond sociálneho rozvoja

FOI

Politika trhu pracovných síl

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Národný

Názov projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.07.2004

Celková suma na projekt

75 308 069,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

51

Žiadaná suma

75 308 069,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.09.2008

Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti sociálne marginalizovaných skupín prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie,
ktoré budú vznikať na rozličných územných úrovniach (obec, okres, obvod úradu práce, soc. vecí a rodiny, /samosprávny/ kraj), a
ktorých cieľom bude identifikovať, pripravovať a realizovať programy prípravy na zamestnanie a zamestnávania pre sociálne
najviac znevýhodnené obyvateľstvo, predovšetkým pre členov separovaných a segregovaných rómskych komunít.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
-

Región
-

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov

Perióda

1.

30.06.2007

počet

130,00

100.00

30.06.2007

počet

60,00

50.00

30.06.2007

počet

600,00

375.00

30.06.2007

%

2,00

2.00

30.06.2007

%

0,59

1.65

30.06.2007

počet

1 200,00

113.00

30.06.2007

počet

500,00

1 345.00

30.06.2007

počet

2 000,00

10 544.00

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

partnerstvá sociálnej inklúzie
Počet strategických rozvojových plánov na
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni
Počet vytvorených pracovných miest v
sektore sociálnej ekonomiky
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
skupín
Percento umiestnenia znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
počet poskytnutých príspevkov v rámci
opatrenia
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na projektoch
zamestnania a samozamestnania
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI
Program
Priorita
Opatrenie
Typ projektu

11220100291
Agentúra sebarozvoja a samozamestnania pre marginalizované skupiny RÓMOV
Európske centrum výchovy a vzdelávania
Sociálna implikácia
Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007
Trvanie projektu (mesiace)
13
Dátum konca realizácie projektu
30.11.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

19 017 400,00 Sk
19 477 200,00 Sk

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je prispieť k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti a zvýšeniu zamestnateľnosti a aj zamestnanosti
príslušníkov rómskej menšiny v lokalitách na ktoré je projekt zacielený.Na dosiahnutie hlavného cieľa projektu sú stanovené
nasledovné špecifické ciele. Ich splnením projekt splní hlavný cieľ projektu. Žiadateľ predkladá projekt na základe analýz trhu
práce vo vzťahu k najviac ohrozeným skupinám sociálnou exklúziou, medzi ktoré jednoznačne patrí rómska národnostná
menšina žijúca v marginalizovaných komunitách. Príslušníci rómskej národnostnej menšiny sú oveľa častejšie vystavení
dlhodobej až celoživotnej nezamestnanosti a sú vo veľkej miere odkázaní na nestabilné, krátkodobé, nevýhodné až riskantné
príležitosti ponúkané sekundárnym trhom práce a neoficiálnou ekonomikou. Spolu s absenciou sociálnych kontaktov a sietí
uľahčujúcich vyhľadávanie zamestnania, ako aj prejavmi skrytej diskriminácie zo strany zamestnávateľov to podmieňuje ich de
facto segregáciu na trhu práce. Obzvlášť alarmujúca je ekonomická exklúzia žien, súvisiaca čiastočne aj s tradičnými rodovými
rolami, pretrvávajúcimi v rómskej kultúre intenzívnejšie ako u majoritného obyvateľstva. Riziko sociálneho vylúčenia sa u týchto
skupín zvyšuje kvôli ich nízkej atraktívnosti pre zamestnávateľov z dôvodu pracovnej neskúsenosti, nedostatočnej adaptability na
meniace sa podmienky práce, nedostatočnej kvalifikácie či vzdelania, dlhodobej absencie v pracovnom procese, straty
pracovných návykov, motivačných stimulov, a pod.

Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
Okres Dunajská Streda

Ukazovatele
P. č. Názov
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
1.
skupín
Percento umiestnenia znevýhodnených
2.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet vytvorených pracovných miest v
3.
sektore sociálnej ekonomiky
Počet zaangažovaných partnerstiev na
4.
lokálnej úrovni
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
5.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít

VÚC
Trnavský kraj

Perióda

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Štát
SR

Meraná hodnota

30.09.2009

%

0,25

N/A

31.03.2009

%

20,00

N/A

31.03.2009

počet

0,00

N/A

30.06.2008

počet

4,00

4.00

30.06.2008

počet

400,00

240.00

34

Základné údaje projektu
11220100304

Kód projektu

Príjemca

Obec Tomášikovo ako samospráva bojujúca proti sociálnej marginalizácii prostredníctvom
podpory vzdelávania a odbornej prípravy
Obec Tomášikovo

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Názov projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

19 210 750,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

8

Žiadaná suma

18 250 212,50 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.06.2008

Ciele projektu
K naplneniu globálneho cieľa, ktorým je rast zamestnanosti založený na flexibilnej a kvalifikovanej pracovnej sile prispieva projekt
jednak svojim rozsahom ako i svojim zameraním a charakterom. V súlade s cieľmi opatrenia majú aktivity projektu napomôcť
zlepšeniu podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením, zvýšiť počet pracovných
príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín a tak zlepšiť životné podmienky a zaistenie udržateľného príjmu cieľových
skupín. Vhodným tréningovým programom rozvíjať chýbajúce alebo upadajúce sociálno – ekonomické zručnosti a vedomosti,
ktoré sú identifikované v našich cieľových skupinách. Sú to oslabená komunikačná zručnosť a zručnosť pozitívnej
sebaprezentácie pri uchádzaní sa o zamestnanie a to predovšetkým realizáciou remeselných kurzov, školení a vzdelávacích
aktivít za účelom zvýšenia kvalifikácie a rekvalifikácii cieľových skupín, a za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zvýšenia
kvality ich pracovných návykov. Projekt má za úlohu znížiť percento nezamestnanosti a zvýšiť schopnosť cieľových skupín v
Tomášikove nájsť uplatnenie na trhu práce v konkrétnych robotníckych profesiách a službách v okrese Galanta i v rámci
celoslovenského trhu práce.
Lokalizácia projektu
Obec
Tomášikovo

Okres
Okres Galanta

VÚC
Trnavský kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento umiestnenia znevýhodnených
1.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet vytvorených pracovných miest v
2.
sektore sociálnej ekonomiky
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
3.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
4.
skupín

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.03.2008

%

5,00

5.00

31.03.2008

počet

3,00

3.00

31.03.2008

počet

500,00

200.00

30.06.2008

%

5,00

5.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI
Program
Priorita
Opatrenie
Typ projektu

11220100279
Rozvoj komunitnej sociálnej práce a komunitných centier v obciach, mestách a mestských
častiach východného Slovenska
EuroKONZULT Slovakia, n. o.
Sociálna implikácia
Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 20.11.2007
Trvanie projektu (mesiace)
13
Dátum konca realizácie projektu
30.11.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

18 081 085,00 Sk
19 998 200,00 Sk

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z okresov východného
Slovenska a rozvíjanie sociálneho kapitálu vidieckych komunít. Hlavný cieľ je dopĺňaný špecifickými cieľmi projektu:
1.rozširovanie komunitnej sociálnej práce v obciach okresov východného Slovenska 2.rozvoj a sieťovanie komunitných centier v
mikroregiónoch východného Slovenska 3.organizovanie vzdelávacích a poradenských aktivít 4.osveta, propagácia a
informovanosť o komunitnej spolupráci a skvalitňovanie komunitného
života na miestnej a regionálnej úrovni v okresoch
východného Slovenska. Predkladaným projektom chceme dosiahnuť rozvoj komunitného života a pomoc znevýhodneným
uchádzačom o zamestnanie pri adaptovaní sa na trhu práce a tiež všetkým marginalizovaným skupinám obyvateľov, ktorí
potrebujú pomoc a rady.
Lokalizácia projektu
Obec
Baška

Okres
Okres Košice - okolie

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Znížená miera nezamestnanosti cieľových skupín
1.
31.10.2009
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po ukončení
2.
31.10.2009
realizácie projektu
Počet vytvorených pracovných miest v sektore
3.
31.03.2008
sociálnej ekonomiky
Počet fungujúcich partnerstiev na konci realizácie
4.
30.09.2008
projektu
Percento umiestnenia znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie zúčastnených na programoch
5.
30.09.2008
predprípravy
Počet strategických rozvojových plánov na miestnej
6.
30.06.2008
úrovni a mikroregionálnej úrovni
Počet zúčastnených znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie na aktivitách poradenstva,
7.
30.09.2008
predprípravy, prípravy, vzdelávania a ďalších
podobných aktivít
Počet zaangažovaných partnerstiev na lokálnej
8.
31.12.2008
úrovni

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

1,00

N/A

počet

45,00

N/A

počet

42,00

42.00

Počet

36,00

36.00

%

1,00

1.00

počet

45,00

45.00

počet

300,00

319.00

počet

36,00

36.00

36

Základné údaje projektu
11220100284

Kód projektu

Príjemca

Vzdelávacími a osvetovými činnosťami za zvýšenie podielu žien a osôb s rodinnými
povinnosťami na zamestnanosti v Banskej Štiavnici
Občianske združenie na ochranu matky a nenarodeného dieťaťa

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Názov projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

13 954 310,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

8

Žiadaná suma

13 954 310,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.06.2008

Ciele projektu
Aktivity vedú k naplneniu globálneho cieľa SOP ĽZ, ktorým je rast zamestnanosti založený na flexibilnej a kvalifikovanej
pracovnej sile. V súlade s cieľmi opatrenia majú aktivity projektu napomôcť zlepšeniu podmienok zameraných na zamestnanosť
skupín ohrozených sociálnym vylúčením, zvýšiť počet pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín a tak zlepšiť
životné podmienky a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín. V súlade s Programovým dokumentom SOP ĽZ bude preto
podporovaný špecifický prístup k ekonomicky neaktívnym ľuďom na jednej strane a k evidovaným nezamestnaným s rizikom
sociálnej exklúzie na strane druhej. Presne týmto parametrom zodpovedá cieľová skupina v komunite. Prostredníctvom
reintegrácie sociálne vylúčených osôb na trh práce z komunity má projekt za cieľ stabilizovať jej sociálne a ekonomické
parametre. Podpora sa zameria na zvýšenie zamestnateľnosti a reintegráciu rómskeho obyvateľstva – osôb s rodinnými
povinnosťami. To sa uskutoční prostredníctvom školiacich aktivít vzdelávania a praktickej prípravy, ktoré zohľadňujú súčasné
požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu zo strany zamestnávateľov a individuálne potreby uchádzačov o zamestnanie, uľahčiť
integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a tým zabezpečiť rast zamestnanosti v regióne.
Lokalizácia projektu
Obec
Banská Štiavnica

Okres
Okres Banská Štiavnica

Ukazovatele
P. č. Názov
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
1.
skupín
Percento umiestnenia znevýhodnených
2.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet vytvorených pracovných miest v
3.
sektore sociálnej ekonomiky
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
4.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Počet osôb zapojených do projektov na
5.
podporu zamestnateľnosti príslušníkov
rómskej a ostatných menšín

VÚC
Banskobystrický kraj

Perióda

Región
NUTS 2 Stredné Slovensko

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Štát
SR

Meraná hodnota

30.06.2008

%

5,00

5.00

31.03.2008

%

13,00

3.00

31.03.2008

počet

5,00

2.00

30.06.2008

počet

180,00

295.00

31.03.2008

počet

3,00

0.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100591

Názov projektu

Rozvoj komunitného centra a jej činnosti v obci

Príjemca

Obec Širkovce

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 15.11.2007

Celková suma na projekt

919 300,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

873 335,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je začlenenie sociálne znevýhodneného a segregácou ohrozeného obyvateľstva do spoločenského a
hospodárskeho života obce Širkovce prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia činnosti komunitného centra. Špecifickým cieľom
(výsledkom) projektu je: 1. Prevádzkovanie komunitného centra a zvýšenie funkčnosti KC. 2. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
cieľových skupín na zlepšenie zamestnanosti a zamestnávateľnosti cieľových skupín. 3. Zvýšiť motiváciu CS hľadať si
zamestnanie a pracovať. 4. Vytvoriť funkčný systém občianskeho poradenstva a možnosti konzultácií pre cieľové skupiny.
Lokalizácia projektu
Obec
Širkovce

Okres
VÚC
Okres Rimavská Sobota Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
1.
skupín
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
2.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Počet vytvorených pracovných miest v
3.
sektore sociálnej ekonomiky
Percento umiestnenia znevýhodnených
4.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2008

%

1,00

N/A

30.06.2008

počet

40,00

40.00

31.12.2008

počet

0,00

N/A

31.12.2008

%

0,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100521

Názov projektu

Komunitné centrum sociálnej pomoci Drom - Horné Záhorie

Príjemca

Mesto Šaštín-Stráže

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

15 532 400,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

15 008 480,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2008

Ciele projektu
Primárnym cieľom projektu je vzbudiť záujem o zamestnanie v rómskej komunite, prostredníctvom individuálnej práce s
potenciálnymi účastníkmi kurzov. V prípade účasti a úspešného ukončenia kurzov zvýšenie šancí účastníkov – klientov
zamestnať sa, resp. samozamestnať sa. Sekundárnym cieľom v komunite v rámci uvedených obcí a miest, na ktoré bude mať
projekt dopad je, že úspešné vzdelávanie a zlepšenie zamestnateľnosti účastníkov projektu ovplyvní:-Komunity/rodiny účastníkov
projektových aktivít – zmena postojov a stereotypov pri prekonávaní zabehnutého spôsobu života-Deti a mládež z cieľových
rómskych komunít – sprievodné aktivity pre osoby závislé na účastníkovi vzdelávania-Ostatní obyvatelia cieľových rómskych
komunít – zvýšenie motivácie k zmene svojho postavenia, pomoc pri prekonávaní apatie a stereotypov.Predpokladáme, že
výsledky projektu vytvoria lepšie predpoklady pre integráciu obyvateľov rómskych komunít do spoločnosti.Hlavným cieľom
projektu je prispieť k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti a zvýšeniu zamestnateľnosti cieľových skupín projektu, predovšetkým
príslušníkov rómskej minority v lokalitách, na ktoré je projekt zacielený.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Trnavský kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Zníženie miery nezamestnanosti
1.
2.
3.

4.

5.

Percento umiestnenia znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet vytvorených pracovných miest v
sektore sociálnej ekonomiky
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Počet zaangažovaných partnerstiev na
lokálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2009

%

0,3

N/A

30.11.2008

%

35,00

N/A

30.11.2008

počet

100,00

N/A

30.09.2008

počet

100,00

60.00

30.09.2008

počet

1,00

1.00
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Základné údaje projektu
11220100299

Kód projektu

Príjemca

„Vzdelávacími a osvetovými činnosťami posilňovať sociálnu integráciu znevýhodnených a
marginalizovaných skupín obyvateľstva“
Mesto Moldava nad Bodvou

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Názov projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

17 414 250,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

18 415 037,50 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2008

Ciele projektu
Aktivity projektu vedú k naplneniu globálneho cieľa, ktorým je rast zamestnanosti založený na flexibilnej a kvalifikovanej
pracovnej sile. Aktivity projektu majú napomôcť zlepšeniu podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených
sociálnym vylúčením, zvýšiť počet pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín a tak zlepšiť životné podmienky
a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín. V súlade s Programovým dokumentom SOP ĽZ bude preto podporovaný
špecifický prístup k ekonomicky neaktívnym ľuďom na jednej strane a k evidovaným nezamestnaným s rizikom sociálnej exklúzie
na strane druhej. Presne týmto parametrom zodpovedá cieľová skupina v komunite. Komunitná zamestnanosť a jej zvýšenie je
kruciálnou podmienkou znižovania miery chudoby a sociálneho vylúčenia v komunite. Aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky,
rozličné aktivačné a motivačné aktivity budú rovnako napomáhať naplneniu cieľov projektu v zmysle zlepšenia podmienok
zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením, zvýšenia počtu pracovných príležitostí a
zamestnateľnosti cieľových skupín, a zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín.
Lokalizácia projektu
Obec
Moldava nad Bodvou

Okres
Okres Košice - okolie

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených pracovných miest v
1.
sektore sociálnej ekonomiky
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
2.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
3.
Zníženie miery nezamestnanosti
Percento umiestnenia znevýhodnených
4.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2008

počet

8,00

3.00

30.06.2008

počet

500,00

437.00

30.09.2008

%

4,00

0.00

30.06.2008

%

6,00

3.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100216

Názov projektu

Šanca pre Rómov Šariša- návrat k tradícií ovocinárstva

Príjemca

Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

7 915 090,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

8 220 090,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšiť počet pracovných príležitostí a zamestnateľnosť obyvateľov separovaných a segregovaných rómskych
komunít formou rozvoja poznatkov cieľovej skupiny v oblasti ovocinárstva, tradičného odvetvia poľnohospodárstva v Sabinove a
v Chminianskych Jakubovanoch, v okrese Prešov. V rámci projektu bude vyškolených 40 Rómov, ktorí pod odborným vedením
získajú im primeranou formou teoretické vedomosti a praktické zručnosti z ovocinárstva v spolupráci s partnerskými inštitúciami.
Pre 20 rómskych žien bude projekt príležitosťou osvojenia si zásad zosúladenia rodinného a pracovného života a efektívneho
využívania dostupných finančných zdrojov rodinného rozpočtu. Uplatnením nízko kvalifikovanej pracovnej sily pri napĺňaní
lokálnych rozvojových stratégií projekt prispeje k sociálnej inklúzii cieľovej skupiny.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
1.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Percento umiestnenia znevýhodnených
2.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet vytvorených pracovných miest v
3.
sektore sociálnej ekonomiky
4.
Zníženie miery nezamestnanosti

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

počet

43,00

100,00

31.12.2008

%

15,00

N/A

30.06.2008

počet

5,00

5.00

30.06.2009

%

5,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100699

Názov projektu

Zamestnanie vo vlastnej obci

Príjemca

Obec Drahňov

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

3 050 500,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

3 164 440,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu zlepšiť životnú situáciu a integrovať sociálne vylúčené komunity s ohľadom na ich špecifické potreby a
podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, zlepšiť začlenenie rizikových a marginalizovaných skupín a komunít
prostredníctvom komunitného rozvoja a sprístupniť ekonomické možnosti a sociálne služby. Prispieť tak k riešeniu problémov v
boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v spoločnosti.
Lokalizácia projektu
Obec
Drahňov

Okres
Okres Michalovce

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov

Perióda

1.

31.12.2008

%

10,00

N/A

30.06.2008

počet

55,00

38.00

31.12.2008

%

8,00

N/A

31.12.2008

počet

1,00

N/A

31.12.2007

počet

1,00

0.00

31.12.2007

počet

2,00

0.00

31.12.2008

počet

0,00

N/A

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zníženie miery nezamestnanosti
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Percento umiestnenia znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
ukončení realizácie projektu
Počet zaangažovaných partnerstiev na
lokálnej úrovni
Počet vyškolených školiteľov
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
realizácie projektu

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100660

Názov projektu

Motivačno-vzdelávací program Nový život

Príjemca

Obec Vítkovce

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 19.11.2007

Celková suma na projekt

613 935,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

624 721,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11. 2008

Ciele projektu
Projekt Nový život predpokladá dosiahnuť nasledujúce globálne ciele: V nadväznosti na už definovanú koncepciu komunitnej
spolupráce formou aktivačno-vzdelávacích aktivít riešiť problém nízkej zamestnanosti a sociálnej vylúčenosti občanov
separovanej osady Zlatník, znížiť riziko prejavov sociálnej patológie. Umožniť časti členov cieľovej skupiny uplatniť sa
prostredníctvom rekvalifikácie a zamestnania sa pri rozvíjaní zámerov v agrosektore v obci (pestovanie biomasy, chov
hospodárskych zvierat), zvýšiť ich životnú úroveň a znížiť sociálnu odkázanosť. Založiť a rozvíjať komunitnú spoluprácu medzi
rôznymi zložkami obyvateľstva cez spoluprácu na spoločne realizovaných rozvojových aktivitách, prípadne cez tretí sektor.
Odbúravať vzájomnú a tradičnú nedôveru a jej rôzne prejavy.
Lokalizácia projektu
Obec
Vítkovce

Okres
Okres Spišská Nová
Ves

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Zníženie miery nezamestnanosti
1.
2.
3.

4.

Počet vytvorených pracovných miest v
sektore sociálnej ekonomiky
Percento umiestnenia znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2008

%

5,00

0.00

31.12.2008

počet

0,00

N/A

31.12.2008

%

15,00

N/A

30.06.2008

počet

7,00

6.00

43

Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100397

Názov projektu

Riešenie sociálnej deviácie – predchádzanie a zmierňovanie chudoby

Príjemca

Dianovum občianske združenie

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

6 330 190,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

6 585 190,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je odstránenie sociálnej diskriminácie a exklúzie v regiónoch a komunitách s rozšíreným výskytom
sociálnej deviácie. Cieľom projektu bude spolupráca s komunitnými pracovníkmi v jednotlivých regiónoch a poskytnutie
pracovných príležitostí pre asistentov.Náš postup bude nasledovný:1.)Realizácia prieskumu2.)Príprava komunikačnej stratégie a
kampane3.)Komunikačná kampaň -aktívne besedy – workshopy-diskusie-návštevy asistentov priamo v rodinách.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Nitriansky kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
1.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Percento umiestnenia znevýhodnených
2.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
3.
Zníženie miery nezamestnanosti
Počet vytvorených pracovných miest v
4.
sektore sociálnej ekonomiky

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

počet

200,00

328.00

31.12.2008

%

50,00

N/A

31.10.2008

%

20,00

N/A

30.09.2009

počet

12,00

N/A
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Základné údaje projektu
11220100373

Kód projektu

Príjemca

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných
obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja
Občania za zlepšenia života

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Názov projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.11.2007

Celková suma na projekt

12 887 030,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

12 888 600,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok a zvýšenie zamestnateľnosti prostredníctvom zainteresovania a
aktivácie rómskych komunít a sociálnej inklúzie do spoločnosti vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ide
väčšinou o obce s vyššou koncentráciou rómskeho obyvateľstva, v rámci ktorého je časť dlhodobo nezamestnaná, má nízke
vzdelanie a je ohrozená sociálnym vylúčením. Projekt má ambíciu zohľadniť potreby vylúčených osôb zo spoločnosti a podporiť
činnosti orientované na rozvoj komunity a rozvoj ľudských zdrojov. V rámci projektu budú vytvorené lokálne partnerstvá
zamerané na rozvoj aktivačných a motivačných opatrení v rámci sociálnej inklúzie a zvýšenie zaangažovanosti subjektov
zaoberajúcich sa programami sociálnej inkúzie.
Lokalizácia projektu
Obec
Alekšince

Okres
Okres Nitra

VÚC
Nitriansky kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento umiestnenia znevýhodnených
1.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
2.
Zníženie miery nezamestnanosti
Počet vytvorených pracovných miest v
3.
sektore sociálnej ekonomiky
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
4.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Počet zaangažovaných partnerstiev na
5.
lokálnej úrovni
Počet vypracovaných individuálnych
6.
akčných plánov pre uchádzačov o
zamestnanie

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2008

%

15,00

N/A

30.06.2009

%

1,00

N/A

31.12.2008

počet

17,00

N/A

30.09.2008

počet

600,00

1157

30.09.2008

počet

0,00

11.00

30.09.2008

počet

0,00

11.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100650

Názov projektu

"Brána k novému životu"

Príjemca

Zemplínsky sociálno-ekonomický podnik, n. o.

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 16.11.2007

Celková suma na projekt

3 194 507,25 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

3 197 245,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zníženie nezamestnanosti u marginalizovaných skupín a podpora ich integrácie na trh práce, rovnako
posilnenie sociálnej a profesijnej inklúzie na základe špecifických programov vypracovaných podľa potreby cieľovej skupiny za
účelom zvýšenia ich zamestnateľnosti alebo samozamestnateľnosti. Špecifické ciele 1. zvyšovať zamestnateľnosť uchádzačov o
zamestnanie prostredníctvom realizácie programov vzdelávania a prípravy pre trh práce šitých na mieru a v súlade s
požiadavkami zamestnávateľov. 2. realizovať programy prípravy cieľových skupín pre pôsobenie na trhu práce, založené na
kombinácii poradenských riešení v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania šitého na mieru cieľovým skupinám v spolupráci so
zamestnávateľmi. 3. odbúravať ekonomickú marginalizovanosť v rómskych komunitách prostredníctvom vzdelávania a
zamestnávania a sociálneho poradenstva.
Lokalizácia projektu
Obec
Budkovce

Okres
Okres Michalovce

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
1.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Percento umiestnenia znevýhodnených
2.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet vytvorených pracovných miest v
3.
sektore sociálnej ekonomiky
Počet strategických rozvojových plánov na
4.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni
Počet zaangažovaných partnerstiev na
5.
lokálnej úrovni
Počet osôb zapojených do projektov v
6.
oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín
7.
Počet vyškolených školiteľov
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
8.
realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
9.
ukončení realizácie projektu
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
10.
skupín

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

počet

40,00

40.00

31.12.2008

%

40,00

N/A

31.12.2008

počet

0,00

N/A

30.09.2008

počet

20,00

20.00

31.12.2007

počet

3,00

3.00

30.09.2008

počet

4,00

4.00

31.12.2008

počet

0,00

N/A

31.12.2008

počet

3,00

N/A

31.12.2008

počet

3,00

N/A

31.12.2008

%

0,40

N/A
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Základné údaje projektu
11220100005

Kód projektu

Príjemca

Stabilizácia lokálneho partnerstva s cieľom znižovania dôsledkov sociálneho vylúčenia na
úrovni okresu Lučenec.
Občianske združenie Partnerstvo

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Názov projektu

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.11.2007

Celková suma na projekt

2 998 500,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

2 998 500,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je:-prostredníctvom fungujúceho Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie pôsobiaceho v okrese
Lučenec, napomôcť k posilneniu sociálnej inklúzie na úrovni okresu Lučenec.Uvedený hlavný cieľ chceme naplniť špecifickými
cieľmi zameranými na:-zlepšenie podmienok zamestnanosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením,-zlepšenie
zamestnateľnosti cieľových skupín, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením,-prispenie k zlepšeniu životných podmienok a
zároveň vytvorenie predpokladov k udržateľnosti, prípadne k zlepšeniu príjmov a životnej úrovne cieľových skupín.Dané ciele je
možné napĺňať len prostredníctvom fungujúceho Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie a jeho aktivít. Preto bude projekt
zameraný na stabilizáciu partnerstva, zlepšenie jeho činnosti, rozšírenie členskej základne o členov najmä zo súkromného
sektora, ktorí doposiaľ z určitej časti absentovali, ale aj členov z verejného sektora a mimovládnych organizácií. Na základe
spolupráce všetkých členov a práce komunitných konzultantov sa budú aktualizovať a dopĺňať strategické dokumenty
vypracované v rámci Lokálneho partnerstva do roku 2013, ktoré budú vychádzať z aktuálnych prieskumov a budú v súlade s
opatreniami Národného referenčného strategického rámca 2007 - 2013.
Lokalizácia projektu
Obec
Lučenec

Okres
Okres Lučenec

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
1.
realizácie projektu
Počet zaangažovaných partnerstiev na
2.
lokálnej úrovni
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
3.
ukončení realizácie projektu
Počet strategických rozvojových plánov na
4.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2008

počet

1,00

N/A

30.06.2008

počet

1,00

1.00

30.09.2009

počet

1,00

N/A

30.06.2008

počet

1,00

1.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100008

Názov projektu

Kráčame ďalej

Príjemca

LOKI, lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa, o.z.

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 23.10.2007

Celková suma na projekt

2 962 429,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

2 962 429,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu „Kráčame ďalej“ je zlepšiť podmienky v postihnutých komunitách so zameraním sa na zamestnanosť
skupín ohrozených sociálnym vylúčením v regióne okresov Nové Zámky, Komárno a Šaľa. V projekte sa chceme zamerať na
vybudovanie personálnych kapacít pre rozvoj komunitnej práce s víziou ich rozšírenia o ďalších komunitných lídrov a hľadaní
možných prístupov k účasti komunít na riešení ich problémov. Vyhľadávaním a školením komunitných lídrov a aktivistov sa
chceme upriamiť na rozvíjanie ich osobných, sociálnych a odborných zručností, ktoré sú nevyhnutné pri opätovnom začleňovaní
sa sociálne vylúčených skupín na trh práce a do spoločnosti. Cieľom a zámerom projektu je potlačenie existujúcej diskriminácie v
komunitách, paticipáciou marginalizovaných skupín obyvateľstva na procese rozhodovania a zároveň zapájaní majoritnej časti
obyvateľstva pre zvýšenie úrovne tolerancie, pre poskytovanie pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Cieľovým
stavom v komunite by bolo vyškolenie komunitných lídrov schopných za pomoci partnerských subjektov a organizácií naštartovať
proces plánovania na rozvoj komunity.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Nitriansky kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
1.
realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
2.
ukončení realizácie projektu
Počet zaangažovaných partnerstiev na
3.
lokálnej úrovni
Počet strategických rozvojových plánov na
4.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2008

počet

1,00

N/A

31.12.2009

počet

1,00

N/A

30.06.2008

počet

2,00

10.00

31.12.2008

počet

3,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100012

Názov projektu

Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní

Príjemca

Podpoľanie, o.z.

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.11.2007

Celková suma na projekt

2 936 500,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

2 999 763,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre systematické a dlhodobé riešenie problémov sociálnej inklúzie v Podpoľaní, v území
15 obcí okresu Detva s 2 obcami okresu Zvolen – Očová a Zvolenská Slatina, ktoré bude zamerané na zlepšovanie podmienok
zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Špecifické ciele projektu, ktoré sme si definovali úzko súvisia a
napomôžu k dosiahnutiu cieľov výzvy.Ciele výzvy: 1.Zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených
sociálnym vylúčením 2.Zvýšenie počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín 3.Zlepšenie životných
podmienok a zistenie udržateľného príjmu cieľových skupín.
Lokalizácia projektu
Obec
Detva

Okres
Okres Detva

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
1.
ukončení realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
2.
realizácie projektu
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
3.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Počet zaangažovaných partnerstiev na
4.
lokálnej úrovni
Počet strategických rozvojových plánov na
5.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2009

počet

1,00

N/A

30.09.2008

počet

1,00

1.00

31.10.2008

počet

0,00

6.00

30.09.2008

počet

35,00

41.00

30.06.2008

počet

1,00

1.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100014

Názov projektu

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Rožňava

Príjemca

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Rožňava

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 23.10.2007

Celková suma na projekt

2 772 616,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

2 999 804,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2008

Ciele projektu
Hlavnými cieľmi sú :•Zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením•Zvýšenie
počtu pracovných príležitostí•Zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupínV rámci tohto
hlavného cieľa sa stabilizuje činnosť Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie v okrese Rožňava s minimálne piatimi
zamestnancami počas trvania projektu , s ambíciou vytvoriť výkonné partnerstvo schopné na profesionálnej úrovni riešiť
sociálno-ekonomickú problematiku v súlade s podmienkami ESF a s globálnym cieľom Fondu sociálneho rozvoja, ktorý vznikol
pre účely rozvoja a podpory politík aktívneho trhu práce s cieľom odstraňovania nezamestnanosti a jej príčin, prevencie pred
ohrozením dlhodobej nezamestnanosti, podpory skupín dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a skupín znevýhodnených
pri vstupe na trh práce, formou poskytovania grantov z finančných prostriedkov FSR a iných zdrojov a realizáciou programov v
oblasti zamestnanosti s cieľom zlepšenia možnosti zamestnávania skupín osobitne ohrozených sociálnou exklúziou a vytvorenie
inkluzívneho trhu práce.
Lokalizácia projektu
Obec
Rožňava

Okres
Okres Rožňava

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
1.
ukončení realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
2.
realizácie projektu
Počet zaangažovaných partnerstiev na
3.
lokálnej úrovni
Počet strategických rozvojových plánov na
4.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.11.2008

počet

1,00

N/A

30.09.2008

počet

2,00

1.00

30.06.2008

počet

1,00

1.00

30.06.2008

počet

1,00

1.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100024

Názov projektu

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno

Príjemca

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 23.10.2007

Celková suma na projekt

2 998 000,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

2 998 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavný cieľ projektu je zlepšenie životných podmienok, zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín a zlepšenie podmienok
zamestnanosti stabilizácia Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Brezno ako poskytovateľa odbornej a adresnej pomoci sociálne
vylúčeným skupinám a komunitám v jeho územnej pôsobnosti. Čiastkové ciele projektu: -budovanie kapacít a posilnenie pozície
PSI Brezno a jeho dopadu na rozvoj lokality v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti; partnerstvo ako efektívny nástroj na
riešenie problémov cieľových skupín-aktivizácia komunít a spolupodieľanie sa cieľových skupín na spoločnom riešení zlej
sociálnej situácie, aktívny prístup komunít – cesta k úspechuNavrhnuté aktivity podporujú ciele projektu: -vytvorenie
administratívneho, poradenského a informačného centra PSI Brezno zameraného na poskytovanie služieb cieľovým skupinám,
komunitám a partnerom realizujúcim programy sociálnej inklúzie a zamestnanosti. -vytvorenie siete komunitných konzultantov
zameranej na pomoc pri budovaní partnerstiev na miestnej úrovni, tvorbe a realizácii komunitných plánov-spracovanie stratégie
sociálneho rozvoja okresu Brezno, identifikácia potrieb územia v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti, vytvorenie
systémových nástrojov na zlepšenie situácie cieľových skupín -budovanie kapacít PSI Brezno, komunít a miestnych lídrov,
zvyšovanie ich odbornej pripravenosti a informovanosti pre aktivizáciu komunít, realizáciu komunitných plánov, programov
sociálnej inklúzie a zamestnanosti cieľových skupín-publicita projektu a PSI okresu Brezno, zabezpečenie informovanosti o
projekte a PSI Brezno v komunitách a regióne, posilnenie pozície partnerstva v jeho územnej pôsobnosti.
Lokalizácia projektu
Obec
Brezno

Okres
Okres Brezno

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet zaangažovaných partnerstiev na
1.
lokálnej úrovni
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
2.
realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
3.
ukončení realizácie projektu
Počet strategických rozvojových plánov na
4.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2008

počet

7,00

10.00

30.09.2008

počet

3,00

3.00

31.12.2009

počet

3,00

N/A

30.06.2008

počet

5,00

4.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100025

Názov projektu

Cielenou motiváciou ku kvalitne žijúcemu regiónu horného Spiša

Príjemca

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Kežmarok a Stará Ľubovňa, n. o.

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.11.2007

Celková suma na projekt

2 822 390,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

13

Žiadaná suma

2 999 990,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom nášho projektu je riešiť problém nezamestnanosti v regióne, vytvoriť predpoklady a predurčiť možnosti pre
zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením a tak posilniť sociálnu inklúziu a rovnosť príležitosti na trhu
práce.Hlavný cieľ dosiahneme čiastkovými cieľmi: 1.Zabezpečiť organizačne, personálne a prevádzkovo LPSI vo svojej územnej
pôsobnosti2.Reálne zhodnotiť stav regiónu Horného Spiša a nasmerovať región k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom
zvýšenia zamestnanosti 3.Aktivovať a motivovať región Horného Spiša 4.Vyvolať komunikáciu a medzi odbornou a neodbornou
verejnosťou k návrhu Stratégie sociálnej inklúzie okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa a možnosti implementácie akčných plánov
a následne schválenie tohto strategického regionálneho dokumentu.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
1.
realizácie projektu
Počet strategických rozvojových plánov na
2.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni
Počet zaangažovaných partnerstiev na
3.
lokálnej úrovni
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
4.
ukončení realizácie projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2008

počet

28,00

N/A

31.12.2008

počet

1,00

N/A

30.06.2008

počet

24,00

26.00

31.12.2009

počet

32,00

N/A

52

Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100028

Názov projektu

Komunitné linky partnerstva

Príjemca

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 23.10.2007

Celková suma na projekt

3 000 000,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

14

Žiadaná suma

3 000 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je „zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením“.
Špecifickými cieľmi, ktoré úzko korešpondujú s cieľmi výzvy sú:A.Stabilizácia LPSI vo svojej územnej pôsobnosti B.Spracovanie
stratégie podpory zamestnanosti a soc. inklúzie v strednodobom horizonte do r. 2013 a akčné plánovanie v rámci LPSI na r.
2007 – 2008 C.Komunitné plánovanie a profesionalizácia výkonu komunitnej práceD.Stimulácia zaangažovanosti verejnosti,
cieľových skupín a dobrovoľníkov v oblasti sociálnej inklúzie.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
1.
ukončení realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
2.
realizácie projektu
Počet zaangažovaných partnerstiev na
3.
lokálnej úrovni
Počet strategických rozvojových plánov na
4.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2009

počet

1,00

N/A

31.12.2008

počet

1,00

N/A

30.09.2008

počet

1,00

1.00

31.12.2008

počet

1,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100774

Názov projektu

Zlepšenie sociálnej inklúzie v okrese Nitra

Príjemca

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Nitra

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 05.12.2007

Celková suma na projekt

3 948 000,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

11

Žiadaná suma

3 948 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Hlavné ciele projektu -zlepšiť sociálne začlenenie zamerané na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením-zvýšenie
počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín-zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného
príjmu cieľových skupínČiastkové ciele projektu-sfunkčniť lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie v Nitrianskom regióne;-vo väčšej
miere zapojiť súkromný sektor a tretí sektor do riešenia problémov cieľových skupín;-poskytovať poradenstvo starostom a
cieľovým skupinám;-vytvorenie stratégií, ktoré budú riešiť zlepšenie sociálneho začlenenia skupín ohrozených sociálnym
vylúčením a zvýšenie zamestnateľnosti cieľových skupín prostredníctvom partnerstva sociálnej inklúzie.Vylúčenie z trhu práce je
aj hlavným dôvodom celkového sociálneho vylúčenia. Previazanie cieľov projektu so špecifickým cieľom opatrenia a cieľom
výzvy spočíva v uskutočnení nasledovných aktivít:-vytvorenie „konzultačného centra“-usporadúvanie seminárov na zvýšenie
povedomia o sociálnej inklúzií-tvorba strategických dokumentov pre mesto Nitra a Levice-zisťovanie potrieb cieľových skupín
formou dotazníkov-publicitou a monitorovaním, ktoré bude zabezpečené počas celej doby realizácie projektu.
Lokalizácia projektu
Obec
Nitra

Okres
Okres Nitra

VÚC
Nitriansky kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet strategických rozvojových plánov na
1.
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni
Počet zaangažovaných partnerstiev na
2.
lokálnej úrovni
Počet fungujúcich partnerstiev na konci
3.
realizácie projektu
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po
4.
ukončení realizácie projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

počet

2,00

N/A

30.06.2008

počet

2,00

1.00

30.09.2008

počet

4,00

N/A

31.12.2009

počet

4,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100700

Názov projektu

Spoločné aktivity v obci s cieľom zvýšenia zamestnanosti

Príjemca

Obec Kamenica nad Cirochou

FOI

Sociálna implikácia

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Opatrenie

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Typ projektu

Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2008

Celková suma na projekt

3 909 670,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

12

Žiadaná suma

3 714 186,50 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu zlepšiť životnú situáciu a integrovať sociálne vylúčené komunity s ohľadom na ich špecifické potreby a
podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, zlepšiť začlenenie rizikových a marginalizovaných skupín a komunít
prostredníctvom komunitného rozvoja a sprístupniť ekonomické možnosti a sociálne služby. Prispieť tak k riešeniu problémov v
boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v spoločnosti. cieľom projektu je vytvorenie pozícií terénnych sociálnych
pracovníkov v obci, kde neexistujú, no v obci existujú dve separované rómske komunity, ktoré sú príznačné veľkým počtom
sociálnych problémov jednotlivcov. Títo jednotlivci nie sú schopní riešiť si svoju situáciu samostatne, teda je tu nutná pomoc
ďalšej osoby. Najlepšie osoby z domáceho, obecného obyvateľstva, ktorá pozná tieto problémy a prostredníctvom kvalitného
preškolenie bude schopná kvalifikovane tieto problémy spolu s klientmi riešiť. Týmto sa vyriešia problémy značného počtu
jednotlivcov a rodín, čo bude mať dopad na ich životnú a sociálnu úroveň a v konečnom dôsledku aj úroveň celej komunity a
obce. Ďalším cieľom projektu je preškolenie nezamestnaných, vo vysokom počte Rómov, na odborných stavebných pracovníkov.
Lokalizácia projektu
Obec
Kamenica nad Cirochou

Okres
Okres Humenné

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Znížená miera nezamestnanosti cieľových
1.
skupín
Percento umiestnenia znevýhodnených
2.
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených
na programoch predprípravy
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
3.
poradenstva, predprípravy, prípravy,
vzdelávania a ďalších podobných aktivít
Počet vytvorených pracovných miest v
4.
sektore sociálnej ekonomiky

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2008

%

10,00

N/A

31.12.2008

%

8,00

N/A

31.12.2008

počet

25,00

N/A

31.12.2008

počet

0,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11220100065
ZDRAVÁ KOMUNITA, v ktorej ľudia žijú, pracujú a navzájom si pomáhajú

Názov projektu
Príjemca
FOI
Program
Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Akadémia vzdelávania, pobočka Poprad
Sociálna implikácia
Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2008
Trvanie projektu (mesiace)
11
Dátum konca realizácie projektu
30.11.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

4 071 440,00 Sk
4 071 440,00 Sk

Ciele projektu
Hlavným cieľom predkladaného projektu je pomôcť osobám vylúčeným na okraj spoločnosti, resp. tým, ktorým toto vylúčenie
hrozí, jednoduchšie sa presadiť na trhu práce tým, že pri ich ďalšom vzdelávaní budeme zohľadňovať požiadavky praxe a
možnosti, ktoré im ponúka trhový mechanizmus, z nich hlavne: poskytnúť osobám s nedostatočnou, resp. nevhodnou (na trhu
práce nepožadovanou) kvalifikáciou novú šancu na získanie vzdelania a odborných zručností a to v oblasti, ktorá zvýši ich
flexibilitu na trhu práce, zvýšenie počtu pracovných príležitostí pre cieľové skupiny v spolupráci s predstaviteľmi vybraných obcí a
UPSVR a ich trvalé udržanie, motivovať ich k zodpovednému prístupu k riešeniu otázky vlastnej zamestnanosti formou prípravy
podmienok pre zabezpečenie komunitnej práce v teréne a jej štart vo vybraných lokalitách regiónu.
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
Prešovský kraj

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
1.
Znížená miera nezamestnanosti cieľových skupín 30.06.2009
Počet fungujúcich partnerstiev 1 rok po ukončení
2.
30.06.2009
realizácie projektu
Počet vytvorených pracovných miest v sektore
3.
31.12.2008
sociálnej ekonomiky
Percento umiestnenia znevýhodnených
4.
31.12.2008
uchádzačov o zamestnanie zúčastnených na
programoch predprípravy
Počet fungujúcich partnerstiev na konci realizácie
5.
31.12.2008
projektu
6.
Počet vyškolených školiteľov
31.12.2008
Počet strategických rozvojových plánov na
7.
31.12.2008
miestnej úrovni a mikroregionálnej úrovni
Počet zúčastnených znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na aktivitách
8.
31.12.2008
poradenstva, predprípravy, prípravy, vzdelávania
a ďalších podobných aktivít
Počet zaangažovaných partnerstiev na lokálnej
9.
30.06.2008
úrovni

Región
NUTS 2 Východné Slovensko

Merná jednotka
%

Očakávaná hodnota
2,5

Štát
SR

Meraná hodnota
N/A

počet

2,00

N/A

počet

3,00

N/A

%

5,00

N/A

počet

3,00

N/A

počet

20,00

N/A

počet

22,00

N/A

počet

28,00

N/A

počet

3,00

3.00
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1.3

Priorita 3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a
vstupujúcich na trh práce

1.3.1

Opatrenie 3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov
na predvídanie zmien v kvalifikačných potrieb trhu práce

Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310063

Názov projektu

UČÍME SA PODNIKAŤ

Príjemca

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.09.2005

Celková suma na projekt

3 425 600,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

27

Žiadaná suma

3 425 600,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2007

Ciele projektu
• Zvýšenie zamestnanosti mladej populáci
• Rozvíjanie predpokladov pre podnikateľské činnosti ako príprava na trh práce.
• Rozvíjať kľúčové zručnosti a kompetencie za účelom lepšieho prepojenia medzi potrebami vzdelávania a situácie na trhu práce
• Zlepšiť tok informácií k študentom zameraných na ich ďalšie vzdelávacie možnosti a ich profesionálne perspektívy.
• Prostredníctvom poradenstva aktívne viesť študentov k vyjasňovaniu si vlastných cieľov, k zvýšeniu sebavedomia a sebaúcty a
k lepšiemu poznaniu sveta práce a požiadaviek výroby
• Pomáhať študentom ohrozeným sociálnym vylúčením zvýšiť úroveň ich sociálneho začlenenia do spoločnosti
Lokalizácia projektu
Obec
Humenné

Okres
Okres Humenné

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených programov poradenstva
1.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
2.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
3.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.11.2008

počet

1,00

N/A

30.11.2007

počet

120,00

120.00

30.11.2007

%

10,00

3.20
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Základné údaje projektu
Kód projektu

Príjemca

11230310030
Úspech nosíme v sebe - profesijná orientácia študentov stredných škôl so špecifickými
poradenskými potrebami a ich uplatnenie na trhu práce
Pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy v Košiciach

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu

Časové údaje projektu
Dátum začiatku realizácie projektu 13.12.2004

Finančné údaje projektu
Celková suma na projekt

2 141 620,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

30

Žiadaná suma

2 045 900,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.05.2007

Ciele projektu
a) Pomoc vybraným skupinám študentov so špecifickými poradenskými potrebami na stredných školách v regióne Košíc a okolia
pri voľbe povolania a štúdia, pri aktivizácii vnútorných zdrojov na dosiahnutí autonómie, zámernej sebaregulácie a kontroly nad
riadením svojej budúcnosti, pri prekonávaní vonkajších a vnútorných bariér na ceste k povolaniu a zlepšení kompetencií pri
efektívnom uplatnení sa na trhu práce.b) Skvalitnenie profesijnej orientácie a poradenstva na stredených školách a školských
zariadeniach vytvorením pre tento účel vhodných podmienok - vybudovaním Infocentra školských a profesijných informácií,
prípravou študentov profaktivistov pre preventívnu prácu v oblasti profesijnej orientácie, vypracovaním a akreditáciou účelových
metodík a všeobecne použiteľného manuálu pre prácu so skupinami študentov so špecifickými poradenskými potrebami,
problémovými z hľadiska voľby povolania a pracovného uplatnenia.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
1.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet realizovaných programov
2.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
3.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
4.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu

VÚC
Košický kraj

Perióda

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Štát
SR

Meraná hodnota

31.05.2007

počet

10,00

10.00

31.05.2007

počet

14,00

14.00

31.05.2008

počet

5,00

N/A

31.05.2007

%

18,80

18.80
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310013

Názov projektu

Centrum kariérneho poradenstva

Príjemca

Inštitút sociálnych a kultúrnych analýz a rozvoja osobnosti

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 08.12.2004

Celková suma na projekt

1 919 200,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

25

Žiadaná suma

1 976 200,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2006

Ciele projektu
Cieľom projektu je rozvíjať poradenské služby o povolaniach a zamestnaniach, prispieť k zlepšeniu úrovne kariérneho
poradenstva prostredníctvom nových a efektívnych metód hľadania, tvorby a poskytovania informácií a poradenských služieb z
prístupných zdrojov z oblasti daných potrebami študentov a mladých ľudí v ich budúcej kariére. Taktiež sa usilujeme prispieť k
rozšíreniu a skvalitneniu informačných a poradenských služieb ako nástrojov na elimináciu a prevenciu dlhodobej
nezamestnanosti a na podporu územnej pracovnej mobility, rozvoja ľudských zdrojov v systéme poradenstva, pre oblasť
predvídania kvalifikačných potrieb trhu práce a pre poradenské systémy v tejto oblasti. Cieľové skupiny predstavujú študenti na
univerzitách. Inovatívnosť projektu spočíva v novom prístupe založenom na priamom kontakte smerom k študentom. Aktivityvýcvikový program, individuálne poradenstvo, samozamestnanie, tvorba infomateriálov a študijných materiálov.
Lokalizácia projektu
Obec
Prešov

Okres
Okres Prešov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
31.12.2006
a zamestnaniach z celkového počtu
1.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
31.12.2006
2.
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
31.12.2006
3.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet realizovaných programov
4.
poradenstva o povolaniach a
31.12.2006
zamestnaniach
Počet študentov/žiakov zapojených do
5.
programov poradenstva o povolaniach a
31.12.2006
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
6.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich 31.12.2007
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
7.
31.12.2007

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

14,00

14.00

počet

7,00

7.00

počet

6,00

6.00

počet

4,00

4.00

%

14,00

14.00

počet

4,00

4.00

počet

300,00

120.00
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vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310008

Názov projektu

ISAK - Informačný systém pre absolventov v Košickom kraji

Príjemca

Košický samosprávny kraj

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 03.01.2005

Celková suma na projekt

1 435 400,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

29

Žiadaná suma

1 849 080,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

03.01.2005

Ciele projektu
Projekt ISAK má za cieľ zvýšiť zamestnateľnosť absolventov škôl v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a implementácie
informačného systému pre uplatnenie absolventov škôl v Košickom kraji na trhu práce, a tým zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah
informácií na účely kariérneho poradenstva a zefektívniť systém poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre školský systém
a trh práce.
Aktivity vedúce k naplneniu cieľa pozostávajú z obsahového naplnenia 4 modulov (ponuka vzdelávania, kvalifikačné požiadavky
na absolventov, ponuka práce pre absolventov, vývoj trhu práce), ich vzájomného prepojenia na metodickej a elektronickej báze,
otestovania na vzorke študentov a poradcov pre povolanie, následnej úpravy a publikovania konečnej verzie.
Pilotné spracovanie informačného systému predpokladá spoluprácu 3 subjektov – KSK, Agentúry pre regionálny rozvoj a
Technickej Univerzity s rozšírením na ďalšie subjekty po ukončení pilotnej verzie.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
1.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
3.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
4.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet realizovaných programov
5.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
6.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.05.2008

počet

1 000,00

1 000.00

31.05.2008

počet

1,00

1.00

31.05.2007

počet

150,00

500.00

31.05.2007

%

1,20

1.20

31.05.2007

počet

1,00

1.00

31.05.2007

počet

1,00

1.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310036

Názov projektu

Škola a svet práce

FOI

Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologicej prevencie,
Levoča
Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Príjemca

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.01.2005

Celková suma na projekt

1 586 009,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

29

Žiadaná suma

1 814 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.05.2007

Ciele projektu
Vytvoriť model účinného a efektívneho výchovného a profesijného poradenstva o povolaniach a zamestnaniach s prepojením
na požiadavky trhu práce
Popis a odôvodnenie cieľa :
Oblasť výchovného a profesijného poradenstva významne ovplyvňuje a v budúcnosti bude stále viac ovplyvňovať súlad medzi
vzdelávaním a trhom práce. Efektívne výchovné a profesijné poradenstvo v podmienkach základnej školy má zásadný význam
nielen na voľbu vzdelávacej a profesijnej cesty žiakov, ale aj na ich úspešný prechod zo školy do praxe. Zvyšuje
pravdepodobnosť ich úspechu, záujem o ďalšie vzdelávanie, ochotu rekvalifikovať sa, teda pripravenosť na zmenu zamestnania
zodpovedajúcu situácii na trhu práce. Pracovná integrácia je základnou podmienkou spoločenskej a sociálnej integrácie.
Profesijné poradenstvo je procesom, ktorý začína nástupom žiaka do školy / predprofesijná príprava / a pokračuje nielen počas
celej školskej dochádzky / profesijná príprava /, ale po celý život každého jedinca. Z hľadiska dosiahnutia čo najvyššieho stupňa
socializácie je komplexný prístup k príprave na povolanie vo všetkých etapách jednou z hlavných podmienok.
Lokalizácia projektu
Obec
Levoča

Okres
Okres Levoča

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet študentov/žiakov zapojených do
1.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet realizovaných programov
3.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
4.
poradenstva, ktorí ukončili program
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
5.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
6.
o povolaniach a zamestnaniach a

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

01.01.2007

počet

2 280,00

2912.00

01.01.2008

počet

4,00

N/A –
KP nepredložil
Dopadovú MS

01.01.2007

počet

15,00

8.00

01.01.2007

počet

15,00

16.00

01.01.2008

počet

285,00

N/A –
KP nepredložil
Dopadovú MS

01.01.2007

počet

10,00

5.00
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7.

8.

odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva

01.01.2007

%

10,00

86.00

01.01.2007

počet

75,00

64.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310051

Názov projektu

Vzdelanie=budúcnosť=lepší život

Príjemca

Základná škola, Vranov nad Topľou

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.10.2005

Celková suma na projekt

3 533 510,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

0

Žiadaná suma

3 534 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

Projekt mimoriadne ukončený

Ciele projektu
Celkovým cieľom podopatrenia je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a rozvoj
nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v krajine prepojením všetkých
vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre študentov a
mladých ľudí.
Náš projekt užšie špecifikujú aj tieto ciele :
Vytvoriť žiakom, čo najlepšie podmienky pre správny výber štúdia na strednej škole a budúceho povolania s prepojením na trh
práce.
Motivovať žiakov a ich rodičov zo znevýhodneného a sociálne slabého podnetného prostredia pre štúdium na strednej škole a
nevyhnutnosti získania vyššieho vzdelania pre zlepšenie kvality života.
Pomôcť rómskym žiakom pri štúdiu a v procese tvorby správnych návykov (v učení, hygiene, sociálnom správaní).
Lokalizácia projektu
Obec
Vranov nad Topľou

Okres
Okres Vranov nad
Topľou

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet študentov/žiakov zapojených do
1.
programov poradenstva o povolaniach a
30.09.2008
zamestnaniach
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
30.09.2008
2.
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
1 Počet realizovaných programov
3.
poradenstva o povolaniach a
30.09.2008
zamestnaniach
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
30.09.2008
poradenstva, ktorí ukončili program
4.
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
30.09.2008
5.
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet vytvorených programov poradenstva
6.
30.09.2008

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

počet

600,00

817.00

počet

1,00

1.00

počet

64,00

71.00

počet

1,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

%

95,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

21,00

KP nepredložil
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7.

8.

o povolaniach a zamestnaniach a
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci

Záverečnú MS

30.09.2009

počet

17,00

KP nepredložil
Dopadovú MS

30.09.2009

počet

200,00

KP nepredložil
Dopadovú MS
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Základné údaje projektu
11230310071

Kód projektu

Príjemca

Zvyšovanie profesijných kompetencií výchovných poradcov a žiakov základných škôl vo
svete práce
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.09.2005

Celková suma na projekt

2 344 990,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

20

Žiadaná suma

2 344 990,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2007

Ciele projektu
Cieľ projektu:
- zavedenie účinného a efektívneho systému výchovného a profesijného poradenstva o povolaniach a zamestnaniach s
prepojením na požiadavky trhu práce, zvýšenia dostupnosti, kvality a rozsahu informácií cieľovým skupinám a vytvorenie siete
zodpovedných poradenských služieb v základných školách.
Odôvodnenie cieľa:
Výchovné a profesijné poradenstvo v podmienkach ZŠ má zásadný význam nielen pre voľbu vzdelávacej a profesijnej cesty
žiakov, ale aj na ich úspešný prechod zo školy do praxe.
V základných školách funguje výchovno-poradenský systém, ktorý orientuje žiakov a ich zákonných zástupcov na výber
adekvátneho povolania, vhodného typu školy, študijného, resp. učebného odboru.
Špecifické ciele:
- Umožniť žiakom ľahší prechod zo základnej školy do odborného vzdelávania, resp.zo školy do zamestnania s dôrazom na
rizikové skupiny žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia
- Optimalizovať úroveň informovanosti o povolaniach a zamestnaniach, ako aj o možnostiach ďalšieho vzdelávania ako nástroja
kvalifikovanej voľby vzdelávacej a profesijnej cesty žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií
- Rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie potrebné pre efektívny výber školy a uľahčenie celoživotnej zamestnateľnosti.
Lokalizácia projektu
Obec
Prešov

Okres
Okres Prešov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
1.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
2.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet študentov/žiakov zapojených do
3.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
4.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.04.2007

počet

600,00

1070.00

30.04.2007

%

45,00

86.00

30.04.2007

počet

2 200,00

1 887.00

1 000,00

N/A –
projekt má
oprávnenosť
výdavkov

30.04.2008

počet

66

predĺženú do
30.11.2008
5.

6.

7.

8.

Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
poradenstva, ktorí ukončili program
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet realizovaných programov
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu

36.00

30.04.2007

počet

49,00

30.04.2007

počet

49,00

33.00

30.04.2008

počet

3,00

3.00

30.04.2007

počet

3,00

3.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310057

Názov projektu

MESTOR – motivácia etnickej skupiny k tvorivému odbornému rastu

Príjemca

Základná škola Žbince

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.05.2005

Celková suma na projekt

2 110 930,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

27

Žiadaná suma

2 100 400,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

01.08.2007

Ciele projektu
Cieľom predkladaného projektu je podpora rastu kvalifikovanej pracovnej sily vstupujúcej na trh práce prostredníctvom motivácie
žiakov ZŠ z málo podnetného a sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne z rómskej menšiny, k ukončeniu základnej školy v
čo najvyššom ročníku a pokračovaniu štúdia na odbornej škole.
Lokalizácia projektu
Obec
Žbince

Okres
Okres Michalovce

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
1.
30.11.2007
a zamestnaniach z celkového počtu žiakov
/študentov na škole/školách zapojených do
projektu
Počet študentov/žiakov zapojených do programov
2.
30.11.2007
poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
Počet študentov/žiakov zapojených do vytvorených
programov poradenstva o povolaniach
3.
30.11.2007
a zamestnaniach 12 mesiacov po ukončení
pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
4.
30.11.2008
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet realizovaných programov poradenstva o
5.
30.11.2007
povolaniach a amestnaniach
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva, ktorí
6.
30.11.2007
ukončili program zameraný na zvýšenie kvalifikácie
v oblasti kariérneho a výchovného poradenstva

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

%

22,50

22,5

počet

394,00

394

počet

108,00

N/A –
KP nepredložil
Dopadovú MS

počet

2,00

N/A –
KP nepredložil
Dopadovú MS

počet

5,00

5

počet

44,00

44
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Základné údaje projektu
11230310049

Kód projektu

Príjemca

Účinný a efektívny systém poradenstva o povolaniach a zamestnaniach v oblasti prírodných
vied
UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Národný

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.08.2005

Celková suma na projekt

4 677 561,01 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

36

Žiadaná suma

4 609 267,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

01.08.2008

Ciele projektu
Zaviesť inštitút kariérneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach v oblasti prírodných vied,
Vyškoliť 2 kariérnych poradcov PriF UK na profesionálne a trvalé fungovanie účinného a efektívneho systému poradenstva v
prírodovednej oblasti
Zlepšiť tok informácií k študentom na základných, stredných školách a v terciárnej sfére prepojením s trhom práce
prostredníctvom tohto poradenstva
Distribúcia odborných a praktických materiálov na stredných školách
Organizovať Informačno-propagačno-poradenské podujatia pre študentov a rodičov s cieľom prepojiť vzdelávaciu sféru so
svetom práce
Zapojiť sociálne slabších a znevýhodnené skupiny do programu kariérneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
Lokalizácia projektu
Obec
-

Okres
-

VÚC
-

Región
-

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet študentov/žiakov zapojených do vytvorených
1.
31.08.2009
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach 12 mesiacov po ukončení pomoci
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
2.
31.08.2008
a zamestnaniach z celkového počtu žiakov
/študentov na škole/školách zapojených do projektu
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
3.
13.08.2008
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet študentov/žiakov zapojených do programov
4.
31.08.2008
poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

počet

5 000,00

N/A

%

60,00

68.00

počet

2,00

2.00

počet

7 090,00

8 419.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310052

Názov projektu

Integrované kariérne poradenstvo

Príjemca

Súkromná základná škola

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.09.2005

Celková suma na projekt

4 947 850,99 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

20

Žiadaná suma

4 745 200,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2007

Ciele projektu

podpora Európskej stratégie zamestnanosti a priorít Lisabonskej stratégie v oblasti zvyšovania zamestnanosti zvýšením
dostupnosti a kvality informácií v rámci kariérneho poradenstva primárne pre žiakov základných škôl v nadväznosti na
možnosti ďalšieho vzdelávania na úrovni stredných škôl a univerzít

odborne kompetentný prístup prezentovania širokej ponuky možností vzdelávania, povolaní a zamestnaní žiakom základných
škôl s dôrazom na rovnosť príležitostí žien a mužov

poradenstvo bude špecificky postihovať aj podporu sociálneho začlenenia sa štúdiom na stredných školách u žiakov zo
sociálne málo podnetného prostredia v najvyšších ročníkoch základných škôl

dôraz kladieme na vytvorenie funkčnej a efektívnej štruktúry partnerskej sektorovej spolupráce súkromnej základnej školy a
neziskovej organizácie v spolupráci s kariérnymi poradcami pôsobiacimi na iných základných a stredných školách

všetky výsledky a výstupy plánujeme sprístupniť širokej verejnosti vrátane subjektom zo súkromného sektora.
Lokalizácia projektu
Obec
Žilina

Okres
Okres Žilina

VÚC
Žilinský kraj

Región
NUTS 2 Stredné Slovensko

Štát
SR

Kysucké Nové Mesto

Okres Kysucké Nové Mesto

Žilinský kraj

NUTS 2 Stredné Slovensko

SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet realizovaných programov
1.
poradenstva o povolaniach a amestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
3.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
4.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.04.2007

počet

1,00

1.00

30.04.2008

poče

1,00

1.00

30.04.2007

počet

11 100,00

11 148.00

30.04.2007

%

30,00

30.00
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Kód projektu

11230310066

Názov projektu

Profesijné poradenstvo pre žiakov základnej školy

Príjemca

Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.09.2005

Celková suma na projekt

5 155 870,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

28

Žiadaná suma

4 898 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2007

Ciele projektu
Poradiť žiakom pri výbere strednej školy a jeho budúceho povolania a zamestnania s ohľadom na súčasné a perspektívne
potreby trhu práce.
Špecifické ciele:
1. Rozvoj faktorov podporujúcich kvalitu a citlivosť profesijného poradenstva pre žiakov základnej školy.
2. Zriadenie informačno – poradenskej poradne ako nástroja pre efektívne poradenstvo.
3. Zabezpečenie kvalitného a aktuálneho prísunu informácií k žiakom s orientáciou na súčasné a perspektívne kvalifikačné
potreby trhu práce regiónu
4. Uplatnenie citlivých metodologických postupov s využitím variabilných foriem práce
s rómskymi žiakmi.
5. Prepojenie vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby prostredníctvom netradičných aktivít.
6. Predĺženie životného cyklu projektu implementáciou výstupových poznatkov smerom k iným inštitúciám.
Lokalizácia projektu
Obec
Tušická Nová Ves

Okres
Okres Michalovce

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet realizovaných programov
1.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
1 Počet vytvorených programov
poradenstva o povolaniach
2.
a zamestnaniach fungujúcich 12 mesiacov
po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
3.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

počet

10,00

10.00

31.12.2008

počet

3,00

N/A

31.12.2007

počet

4,00

4.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310082

Názov projektu

Zlepšenie systému kariérneho poradenstva v základných školách okresu Snina

Príjemca

Pedagogické-psychologická poradňa Snina

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 05.06.2006

Celková suma na projekt

1 446 966,50 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

26

Žiadaná suma

2 154 402,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.07.2008

Ciele projektu
Vytvorenie a trvalé fungovanie účinného a efektívneho systému kariérneho poradenstva pre žiakov ZŠ okresu Snina, ktory bude
prepojeny na trh prace a poziadavky podnikatelskej sfery.
Zvýšenie citlivosti žiakov končiacích ročníkov ZŠ vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami a detí zo
sociálne málo podnetného/ znevýhodneného prostredia na otázky voľby povolania zavedením špecifických programov a použitím
inovovaných metodologických prístupov.
Odborná príprava výchovných poradcov ZŠ okresu Snina za účelom zvýšenia ich kompetencií pri realizácii poradenského
programu Svet práce a realizácii kariérneho poradenstva.
Lokalizácia projektu
Obec
Snina

Okres
Okres Snina

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
1.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
3.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
4.
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.06.2009

počet

1 436,00

N/A

30.06.2009

počet

3,00

N/A

30.09.2008

počet

2 004,00

N/A – ZMS
vrátená KP na
prepracovanie

30.06.2008

%

100,00

N/A – ZMS
vrátená KP na
prepracovanie
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Kód projektu

11230310105

Názov projektu

Čím budem

Príjemca

Informačné Centrum Mladých v Poprade

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.04.2006

Celková suma na projekt

2 773 324,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

26

Žiadaná suma

2 658 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.05.2008

Ciele projektu
Celkovým cieľom projektu je na regionálnom trhu práce výrazne prispievať k obmedzovaniu kolísavosti medzi ponukou a
dopytom a pôsobiť ako preventívny faktor proti nezamestnanosti. Cieľ projektu prispieva k zvýšeniu dostupnosti, kvality a
rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a tiež podporuje rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce
a zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v regióne. Takouto formou zabezpečí zvýšenie kvalifikačného potenciálu a
adaptability osôb vstupujúcich na trh práce.
Lokalizácia projektu
Obec
Poprad

Okres
Okres Poprad

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet študentov/žiakov zapojených do vytvorených
1.
30.06.2009
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach 12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
30.06.2009
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a odborných
3.
30.06.2008
a praktických materiálov venovaných kariérnemu
poradenstvu
Počet realizovaných programov poradenstva o
4.
30.06.2008
povolaniach a zamestnaniach
Počet študentov/žiakov zapojených do programov
5.
31.05.2008
poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
6.
30.06.2008
a zamestnaniach z celkového počtu žiakov
/študentov na škole/školách zapojených do projektu

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

počet

2 000,00

N/A

počet

2,00

N/A

počet

8,00

-

počet

450,00

-

počet

3 000,00

-

%

80,00

-
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Kód projektu

11230310075

Názov projektu

Vytvorenie poradenského centra pre žiakov základných škôl v Banskobytrickom regióne

Príjemca

Stredné odborné učilište poľnohospodársko - potravinárske

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 12.03.2006

Celková suma na projekt

2 311 134,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

22

Žiadaná suma

2 659 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.05.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť poradenské centrum o povolaniach pre žiakov základných škôl v Banskobystrickom regióne.
Vytvorené centrum zlepší a zefektívni úroveň kariérneho poradenstva pre žiakov základných škôl. Nevyhnutnou potrebou na
dosiahnutie cieľa projektu je podrobná analýza budúcich potrieb trhu práce.
Novovytvorené poradenské centrum bude zabezpečovať koordináciu a informovanosť o uskutočňovaní marketingových aktivít
stredných škôl a odborných učilíšť.
Nevyhnutnou súčasťou činnosti centra bude organizácia cielených besied, vzdelávanie výchovných poradcov na základných
školách a zvýšenie informovanosti výchovných poradcov, organizácia veľtrhov stredných škôl, publikačná činnosť – vydávanie a
distribúcia informačných brožúr.
Lokalizácia projektu
Obec
Banská Bystrica

Okres
Okres Banská Bystrica

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
31.05.2008
1.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet študentov/žiakov zapojených do
2.
programov poradenstva o povolaniach a
31.05.2008
zamestnaniach
1 Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
31.12.2008
3.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
31.05.2008
4.
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
31.05.2008
poradenstva, ktorí ukončili program
5.
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Percento žiakov/študentov zapojených do
31.05.2008
6.
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

počet

1,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

2 675,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

2 675,00

N/A

počet

150,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

150,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

%

80,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

74

7.

8.

žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
1 Počet realizovaných programov
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach

31.12.2008

poče

1,00

N/A

31.05.2008

počet

1,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

75

Základné údaje projektu
11230310079

Kód projektu

Príjemca

INOVATÍVNE PRÍSTUPY V KARIÉRNOM PORADENSTVE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL
Pedagogicko – psychologická poradňa v Námestove

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.05.2006

Celková suma na projekt

6 829 344,80 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

24

Žiadaná suma

7 999 983,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.04.2008

Ciele projektu
Celkovým cieľom projektu je rozvoj kariérneho profilu, kariérneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach v podmienkach
pedagogicko – psychologických poradní v žilinskom kraji, s požiadavkami trhu práce a s novými trendmi v oblasti vzdelávania v
rámci EÚ. Naplnením celkového cieľa projektu vytvoríme predpoklady pre zvýšenie kvality, dostupnosti a rozsahu poskytovaných
služieb a informácií pre účely kariérneho poradenstva a prípravy na budúce povolanie prostredníctvom inovatívneho vzdelávania
psychológov pedagogicko – psychologických poradní (ďalej PPP) a výchovných poradcov základných škôl .Dlhodobý rozmer
celkového cieľa projektu vytvorí predpoklady pre systematické a trvalé fungovanie účinného a efektívneho systému poradenstva
o povolaniach pre školský systém a pre trh práce – jednak pre bežnú populáciu detí v ZŠ a pre deti zo sociálne znevýhodneného
a málo podnetného prostredia.Inovatívny rozmer celkového cieľa projektu bude naplnený prostredníctvom dôslednej analýzy
kariérneho poradenstva, metodických postupov, testových batérií, kariérnych profilov, odbornej prípravy, ďalšieho vzdelávania a
certifikácie odborníkov kariérneho poradenstva. Výstupy inovatívnej časti projektu budú otestované v podmienkach žilinského
kraja a budú vytvorené predpoklady na aplikovanie v rámci ostatných regiónov.Vzdelávací rozmer celkového cieľa projektu je
zameraný na odbornú prípravu odborníkov kariérneho poradenstva. V rámci projektu budú vytvorené nové vzdelávacie moduly
vzdelávania odborníkov kariérneho poradenstva, ktoré reflektujú meniace sa potreby na trhu práce a v oblasti prípravy na
povolanie a v oblasti celoživotného vzdelávania.Diseminačný rozmer celkového cieľa projektu je z odborného hľadiska
garantované Krajským školským úradom v Žiline v spolupráci s PPP Námestovo. V rámci diseminácie dôjde k postupnému
šíreniu inovovaného a pilotne overeného modelu poradenstva a minimálnych štandardov pre kariérny profil a pre kariérne
poradenstvo v rámci ostatných regiónov SR.
Lokalizácia projektu
Obec
Žilina

Okres
Okres Žilina

VÚC
Žilinský kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet študentov/žiakov zapojených do
1.
programov poradenstva o povolaniach a
30.09.2008
zamestnaniach
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
poradenstva, ktorí ukončili program
30.09.2008
2.
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
30.09.2008
3.
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
1 Počet realizovaných programov
30.09.2008
4.
poradenstva o povolaniach a

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

počet

780,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

70,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

80,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

počet

3,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

76

zamestnaniach
5.

6.

Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci

30.09.2008

počet

6,00

KP nepredložil
Záverečnú MS

30.09.2009

počet

3,00

N/A

77

Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310104

Názov projektu

Čo po skončení školy

Príjemca

Občianske združenie DUVIA

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.04.2006

Celková suma na projekt

7 661 100,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

29

Žiadaná suma

7 998 700,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.08.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je posilnenie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre voľbu vzdelávacej a profesijnej dráhy
žiakov základných a stredných škôl s cieľom optimalizovať kvalifikačnú štruktúru dopytu a ponuky práce pri monitorovaní a
analyzovaní situácie na regionálnom trhu práce, nakoľko realizácia projektu prebieha na regionálnej úrovni okresov Dunajská
Streda a Senica. Projekt prispieva k zlepšeniu úrovne informovanosti o povolaniach a zamestnaniach žiakov základných a
stredných škôl zavedením predmetu pre voľbu povolania a zamestnania „Budem študovať alebo podnikať?“, čím zároveň
dochádza k posilneniu vzdelávania v oblasti podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti a zvýšeniu podnikateľskej
uvedomelosti žiakov základných a stredných škôl. Na základe koncepcie hlavného cieľa projektu dochádza k príprave
metodických materiálov z oblasti voľby vzdelávacej a profesijnej dráhy žiakov základných a stredných škôl, z oblasti možností
uplatnenia sa na regionálnom trhu práce.
Lokalizácia projektu
Obec

Okres

VÚC

Región

Štát

Okres Senica

Trnavský kraj

SR

Okres Dunajská Streda

Trnavský kraj

NUTS 2 Západné
Slovensko
NUTS 2 Západné
Slovensko

SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
1.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
3.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
4.
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
poradenstva, ktorí ukončili program
5.
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.03.2008

počet

3,00

-

31.03.2009

počet

1,00

N/A

31.08.2008

počet

390,00

364.00

31.03.2008

%

100,00

-

31.03.2008

počet

80,00

-

78

6.

7.

Počet realizovaných programov
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva

31.08.2008

počet

1,00

1.00

31.08.2008

počet

80,00

74.00

79

Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310097

Názov projektu

Správne sa rozhodni

Príjemca

Občianske združenie Empíria

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 06.06.2006

Celková suma na projekt

7 927 200,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

18

Žiadaná suma

7 997 200,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.11.2007

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality poskytovania komplexných poradenských služieb v oblasti kariérneho
poradenstva na základných školách a podpora vytvorenia účinného fungujúceho systému poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach pre rezort školstva a trh práce. Projekt budeme realizovať na regionálnej úrovni - v okresoch Senica, Skalica a
Galanta prostredníctvom oprávnených aktivít. Základná stratégia projektu sleduje jednak sprístupnenie a skvalitnenie informácií v
oblasti kariérneho poradenstva, a taktiež v rámci poradenstva o povolaniach a zamestnaniach prepojenie jednotlivých
vzdelávacích stupňov s trhom práce ako aj rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce. Poradenstvo o
povolaniach a zamestnaniach sa stáva spolu s ostatnými podpornými nástrojmi faktorom zvýšenia účinnosti prepojenia ponuky
pracovnej sily a dopytu po nej na trhu práce. Na základe uvedeného možno skonštatovať, že hlavný cieľ tohto projektu
korešponduje s globálnym cieľom programového dokumentu SOP Ľudské zdroje, ktorým je „rast zamestnanosti založený na
kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile“.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
1.
poradenstva, ktorí ukončili program
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
3.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
Počet študentov/žiakov zapojených do
4.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
1 Počet osôb/vytvorených miest
v programoch zameraných na zvýšenie
kvalifikácie pre učiteľov/pracovníkov
5.
pôsobiacich v oblasti kariérneho
a výchovného poradenstva
Počet vytvorených programov poradenstva
6.

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

počet

120,00

-

30.06.2008

počet

1,00

KP nepredložil
Dopadovú MS

30.06.2008

počet

140,00

KP nepredložil
Dopadovú MS

31.12.2007

počet

1 400,00

1 420.00

31.12.2007

počet

120,00

61.00

31.12.2007

počet

2,00

2.00

80

7.

8.

o povolaniach a zamestnaniach a
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet realizovaných programov
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach

31.12.2007

%

100,00

-

31.12.2007

počet

1,00

1.00

81

Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310086

Názov projektu

Oddelenie poradenských služieb o povolaniach a zamestnaniach

Príjemca

Združená stredná škola služieb

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.03.2006

Celková suma na projekt

5 432 002,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

28

Žiadaná suma

6 701 902,30 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.06.2008

Ciele projektu
Hlavný cieľ projektu : Prepojiť všetky vzdelávacie stupne s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach pre študentov a mladých ľudí .
Operačné ciele opatrenia : vytvorenie a trvalé fungovanie účinného a efektívneho systému poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach pre školský systém a trh práce. Oba systémy budú prepojené na potreby trhu práce a požiadavky výrobnej sféry
a zabezpečia tak spätnú väzbu, ktorá je potrebná pre fungovanie systému poradenstva.
Lokalizácia projektu
Obec
Lučenec

Okres
Okres Lučenec

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
1.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet študentov/žiakov zapojených do
2.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
3.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet realizovaných programov
4.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

počet

2,00

2.00

30.06.2008

počet

4 000,00

4818.00

30.06.2008

%

50,00

73.00

30.06.2008

počet

2,00

2:00

82

Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310137

Názov projektu

Kvalitná informácia = správny krok do života

Príjemca

Základná škola, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 05.09.2006

Celková suma na projekt

1 276 930,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

26

Žiadaná suma

1 299 000,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.10.2008

Ciele projektu
Celkovým cieľom projektu je zvýšenie rozsahu, dostupnosti a kvality informácií na účely kariérneho poradenstva, so zameraním
na ďalšie vzdelávacie možnosti a profesionálne perspektívy pre žiakov základnej školy na lokálnom/regionálnom trhu práce.
Špecifický cieľ 1:Zabezpečiť kvalitu, rozsah a dostupnosť informácií o povolaniach a zamestnaniach relevantných pre žiakov ZŠ
zriadením INFO-centra. Špecifický cieľ 2:Vybudovať komunikačno-informačný systém (KIS) o povolaniach a zamestnaniach o
lokálnom / regionálnom trhu práce pre žiakov ZŠ.Špecifický cieľ 3:Skvalitniť profesijnú orientáciu žiakov ZŠ aplikáciou
podporných programov so zreteľom na lokálny/regionálny trh práce.
Lokalizácia projektu
Obec
Vranov nad Topľou

Okres
Okres Vranov nad
Topľou

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet realizovaných programov
1.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
2.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
3.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.10.2008

počet

208,0

N/A

31.10.2009

počet

104,00

N/A

31.10.2008

%

27,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310101

Názov projektu

Prvá voľba - úspešná kariéra

Príjemca

Krajský školský úrad v Košiciach

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.03.2006

Celková suma na projekt

2 197 560,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

24

Žiadaná suma

2 197 560,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

29.02.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti kvality a rozsahu informácií na účely profesijného poradenstva na ZŠ a rozvoj
nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérového poradenstva na území Košického
samosprávneho kraja prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce.
Našim cieľom je pomôcť vybraným skupinám žiakov 8. ročníkov ZŠ pri identifikácii ich profesijných záujmov, aktivizovať
vnútorné zdroje cez aktívne sebapoznávanie, zvýšiť úro-veň sebaregulácie a motivácie, zvýšiť kontrolu týchto žiakov nad
výberom svojho budúceho povolania s cieľom zosúladiť ich záujmy s reálnou potrebou a ponukou trhu práce.
Zintenzívniť a skvalitniť procesy rozhodovania žiakov pri výbere strednej školy, zosúladiť ich výber s potrebami trhu práce. Zvýšiť
motiváciu žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-stredia pre výber povolania.
Lokalizácia projektu
Obec
Košice-Staré Mesto

Okres
Okres Košice I

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
1.

2.

3.

4.

Počet študentov/žiakov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet realizovaných programov
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota
KP zašle hodnotu tohto
ukazovateľa
v záverečnej
monitorovacej správe,
ktorá vzhľadom na
predĺženie
oprávnenosti výdavkov
do 30.09.2008 ešte nie
je k dispozícii.

31.03.2008

%

14,00

31.03.2008

počet

1 200,00

1475.00

31.03.2009

počet

3,00

N/A

31.03.2008

počet

3,00

3.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310134

Názov projektu

Študijno – poradenské centrum pri ZŠ J.A. Komenského v Revúcej

Príjemca

Základná škola J. A. Komenského Revúca

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 05.09.2006

Celková suma na projekt

2 014 970,01 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

22

Žiadaná suma

2 179 080,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

30.06.2008

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť odbornú úroveň poradenstva a zlepšiť kvalifikovanosť výchovných poradcov a učiteľov v rámci
ďalšieho vzdelávania a napredovania v oblasti kariérneho poradenstva. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti prispejú k zvýšeniu
kvalifikačného potenciálu a adaptability poradenských služieb vzhľadom na aktuálne požiadavky pracovného trhu. Jednotlivé
ciele projektu:•za pomoci poradcov – vyškolených pedagógov školy naučiť žiakov zručnosti naučiť sa učiť•vytvorenie pozície
pedagóg – študijný poradca v podmienkach základnej školy – nový inovačný prvok prispievajúci k reforme regionálneho
školstva•za pomoci výchovného poradcu školy vytvoriť priestor a podmienky pre usmerňovanie profesijnej orientácie absolventov
základnej školy v závislosti od potrieb podnikateľských subjektov regiónu •v spolupráci s lektormi OPPP a MPC vyškoliť poradcov
– pedagógov školy z komunikácie a z kompetencií naučiť žiakov zručnosti učiť sa •vytvoriť miesto prvého kontaktu žiakov 8. a 9.
ročníka s výchovnými poradcami stredných škôl regiónu•vytvoriť priestor pre komunikáciu a konzultačnú pomoc poradcov
rodičom žiakov•realizácia veľtrhov s ponukou študijných odborov.
Lokalizácia projektu
Obec
Revúca

Okres
Okres Revúca

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
1.
a zamestnaniach z celkového počtu
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
2.
poradenstva, ktorí ukončili program
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet realizovaných programov
3.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet študentov/žiakov zapojených do
4.
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
5.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet vytvorených programov poradenstva
6.
o povolaniach a zamestnaniach a

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

%

25,00

22.00

30.09.2008

počet

30,00

30.00

30.09.2008

počet

5,00

7.00

30.09.2008

počet

120,00

798.00

30.09.2009

počet

5,00

N/A

30.09.2008

počet

5,00

7.00
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7.

8.

odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci

30.09.2008

počet

30,00

30.00

30.09.2009

počet

200,00

N/A
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Základné údaje projektu
Kód projektu

11230310127

Názov projektu

Odborné kariérne poradenstvo v praxi

Príjemca

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 05.09.2006

Celková suma na projekt

1 346 500,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

16

Žiadaná suma

1 485 325,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.12.2007

Ciele projektu
-zlepšenie informovanosti učiteľov a výchovných poradcov o aktuálnych povolaniach a zamestnaniach-zabezpečenie
informovanosti cieľových skupín o realizovaných, pripravovaných a perspektívnych programoch ovplyvňujúcich situáciu na trhu
práce -aplikovanie poznatkov o danostiach jednotlivých študentov učiteľmi a výchovnými poradcami pri riadení procesu výberu
vhodného povolania, zamestnania- zlepšenie informovanosti študentov strednej školy o aktuálnych
povolaniach a
zamestnaniach -zlepšenie schopnosti výberu vhodného povolania, zamestnania na základe sebapoznania a sebahodnoteniazlepšenie právneho vedomia študentov končiacich prípravu na povolanie hlavne v oblasti pracovného práva s dôrazom na
Zákonník práce, Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o správnom konaní, Zákon o zdravotnom poistení a Sociálnych
zákonov-zlepšenie schopností využívať výpočtovú techniku pri vyhľadávaní pracovných príležitostí prostredníctvom Internetu ako
aj uplatňovania zručností pri využívaní programov Word a Excel -zlepšenie komunikačných zručností študentov pri procese
uplatňovania sa na trhu práce-rozšírenie poznatkov študentov v oblasti využívania pomoci inštitúcií a agentúr zaoberajúcich sa
službami zamestnanosti-zvýšenie úrovne základných materiálov vytvorených študentmi pri uchádzaní sa o zamestnanieskvalitnenie prezentácie osoby študenta v procese výberu zamestnancov-zabezpečenie bezplatných poradenských a
konzultačných služieb v oblasti pracovného a sociálneho práva pre študentov školy.
Lokalizácia projektu
Obec
Prešov

Okres
Okres Prešov

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet vytvorených programov poradenstva
1.
o povolaniach a zamestnaniach fungujúcich
12 mesiacov po ukončení pomoci
Počet realizovaných programov
2.
poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet vytvorených programov poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach a
3.
odborných a praktických materiálov
venovaných kariérnemu poradenstvu
Počet študentov/žiakov zapojených do
vytvorených programov poradenstva
4.
o povolaniach a zamestnaniach 12
mesiacov po ukončení pomoci
Percento žiakov/študentov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach z celkového počtu
5.
žiakov/študentov na škole/školách
zapojených do projektu

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.11.2008

počet

1,00

N/A

30.11.2007

počet

4,00

4.00

30.11.2007

počet

1,00

1.00

30.11.2008

počet

90,00

N/A

30.11.2007

%

80,00

80.00
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6.

7.

8.

Počet študentov/žiakov zapojených do
programov poradenstva o povolaniach a
zamestnaniach
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
poradenstva, ktorí ukončili program
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva

31.12.2007

počet

56,00

56.00

30.11.2007

počet

45,00

45.00

30.11.2007

počet

45,00

45.00

88

Základné údaje projektu
11230310076

Kód projektu

Príjemca

Výchovný poradca a triedny učiteľ - motivátor dosiahnutia vyššieho stupňa vzdelania žiakov
zo skupín obyvateľstva postihnutých sociálnou exklúziou
Pedagogicko-psychologická poradňa

FOI

Rozvoj vzdelávacieho a odborného výcviku bez ohľadu na špecifický sektor (osoby, firmy).

Program

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily a vstupujúcich na trh práce
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v
kvalifikačných potrieb trhu práce
Regionálny

Názov projektu

Opatrenie
Typ projektu
Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.06.2006

Celková suma na projekt

1 899 130,00 Sk

Trvanie projektu (mesiace)

8

Žiadaná suma

1 903 630,00 Sk

Dátum konca realizácie projektu

31.01.2007

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť lepšie predpoklady na zvýšenie kvalifikovanosti a flexibility pracovnej sily, prioritne mladých
ľudí pochádzajúcich zo sociálne nevýhodného prostredia, ktorí sa budú uchádzať o vstup na trh práce a v tomto kontexte
motivovať žiakov základných škôl dosahovať vyšší stupeň vzdelania.
Čiastkové ciele :

Prostredníctvom zlepšenia úrovne výchovného poradenstva zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií o povolaniach a
zamestnaniach pre žiakov zo skupín obyvateľstva postihnutého sociálnou exklúziou.

Pripraviť triednych učiteľov v základných školách na motivovanie žiakov z týchto skupín obyvateľstva k dosiahnutiu vyššieho
stupňa vzdelania, ako základného predpokladu uplatnenia sa na trhu práce.

Pripraviť zainteresovaných pedagógov na zlepšenie prevencie kriminality a iných negatívnych spoločenských javov, ktoré sú
vážnou prekážkou v príprave žiactva pre trh práce.

Zriadiť regionálne informačno-poradenské centrum pre pedagogických zamestnancov pracujúcich v oblasti výchovného
poradenstva a prevencie kriminality a drogových závislostí.
Lokalizácia projektu
Obec
Stará Ľubovňa

Okres
Okres Stará Ľubovňa

VÚC
Prešovský kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Perióda
Počet učiteľov/pracovníkov pôsobiacich
v oblasti kariérneho a výchovného
poradenstva, ktorí ukončili program
31.03.2007
1.
zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva
Počet osôb/vytvorených miest v programoch
zameraných na zvýšenie kvalifikácie pre
30.03.2007
2.
učiteľov/pracovníkov pôsobiacich v oblasti
kariérneho a výchovného poradenstva

Merná jednotka

počet

počet

Očakávaná hodnota

60,00

75,00

Meraná hodnota
projekt predĺžený
do 31.8.2008 –
zatiaľ nebola
predložená ZMS
projekt predĺžený
do 31.8.2008 –
zatiaľ nebola
predložená ZMS
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2.

Operačný program Základná infraštruktúra

2.1

Priorita 2 Environmentálna infraštruktúra

2.1.1

Opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie
vôd

Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100062
Výstavba infraštruktúry - kanalizácie v obci Gemerská Hôrka
Obec Gemerská Hôrka
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 24.01.2006
Trvanie projektu (mesiace)
29
Dátum konca realizácie projektu
31.05.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

65 256 078,00 Sk
61 993 273,00 Sk

Ciele projektu
Dobudovanie a rekonštrukcia delenej stokovej siete s odvedením splaškových vôd na ČOV, zvýšenie ochrany podzemného zdroja pitnej vody,
ktorý sa nachádza priamo v centre obce, napojenie rómskych obyvateľov žijúcich v obci na kanalizáciu, zníženie regionálnych rodzielov, a to
najmä zvýšením pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu zo súčasných 16% na 100%, vytvorenie základných podmienok pre budovanie
infraštrukútry cestového ruchu, zvýšenie ochrany prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali,
Lokalizácia projektu
Obec
Gemerská Hôrka

Okres
Okres Rožňava

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
1.
Dĺžka nových kanalizačných sietí
Podiel čistených odpadových vôd na odkanalizovaných
2.
vodách
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a domácností
3.
napojených na novú kanalizačnú sieť a ČOV

Perióda
25.07.2008
25.07.2008

Merná jednotka
km
%

25.07.2008

počet

Očakávaná hodnota
5,21
100,00
1 210,00

Meraná hodnota
6.49
100.00
45.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100078
ČOV a kanalizácia - II. etapa - Krásnohorské Podhradie
Obec Krásnohorské Podhradie
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 30.01.2006
Trvanie projektu (mesiace)
25
Dátum konca realizácie projektu
29.02.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

67 271 450,00 Sk
63 907 877,00 Sk

Ciele projektu
-Znižovanie regionálnych rozdielov.
-Dosiahnutie súladu so smernicou č. 91/271/EEC zabezpečením odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v
aglomerácii nad 2 000 EO vybudovaním novej ČOV a novým systémom verejnej kanalizačnej siete za účelom napojenia
obyvateľstva.
-Riešenie enviromentálnych problémov regiónu spadajúcich do cieľa 1 ( NUTS II ).
-Zabránenie znečisťovaniu povrchových vôd
-Budovanie enviromentálnej infraštruktúry pre ochranu zložiek životného prostredia a následne zdravia obyvateľstva .
-Zachovanie, ochrana a obnova prírodného dedičstva.
-Dosiahnutie súladu s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do r. 2005.
-Dosiahnutie súladu so strategickými dokumentmi – Stratégia, zásady a priority štátnej enviromentálnej politiky, Národný
enviromentálny akčný program III, Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja.
-Odkanalizovanie rómskej osady a odstránenie negatívneho zvýšeného výskytu infekčných ochorení v rómskej osade.
Lokalizácia projektu
Obec
Krásnohorské
Podhradie

Okres
Okres Rožňava

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Dĺžka nových kanalizačných sietí
1.
Počet nových a zrekonštruovaných ČOV
2.
Podiel čistených odpadových vôd na
3.
odkanalizovaných vodách
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a
4.
domácností napojených na novú
kanalizačnú sieť a ČOV

Perióda
29.02.2008
31.12.2007

Merná jednotka
km
počet

Očakávaná hodnota
7,79
1,00

Meraná hodnota
7.79
1.00

29.02.2008

%

100,00

100.00

29.02.2008

počet

1 250,00

1 250.00

91

Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100120
Vojany - kanalizač. prípojky a DČOV
Obec Vojany
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 13.06.2006
Trvanie projektu (mesiace)
22
Dátum konca realizácie projektu
31.03.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

42 507 979,99 Sk
40 382 580,99 Sk

Ciele projektu
Výstavba DČOV v obci Vojany technicko-technologickými aplikáciami s ekologickým nárokom trvalej udržateľnosti životného
prostredia a potrebnej ochrany prírody v podmienkach CHKO Latorica. Projekt vychádza zo zhoršujúcich sa životných
podmienok obyvateľstva obce Vojany, hlavne kvality podzemných a povrchových vôd a kvality pôdneho profilu. Realizáciou
stavebného diela sa zabezpečí zlepšenie a racionálne využívanie vôd v regióne Južný Zemplín.Ochranou povrchového toku
Laborec bude zároveň zabezpečené zlepšenie kvality vôd pritekajúcich do Maďarskej republiky.Realizácia projektu bude mať
priaznivý vplyv na zlepšenie ŽP v obci Vojany a to zabezpečením čistenia splaškových odpadových vôd najmodernejšou
technológiou. Realizácia stavby prispeje k zvýšeniu ochrany povrchových a podzemných vôd.
Lokalizácia projektu
Obec
Vojany

Okres
Okres Michalovce

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet nových a zrekonštruovaných ČOV
1.
2.
3.

Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a
domácností napojených na novú
kanalizačnú sieť a ČOV
Podiel čistených odpadových vôd na
odkanalizovaných vodách

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.12.2007

počet

191,00

191.00

31.12.2007

počet

403,00

705.00

31.12.2007

%

90,00

90.00
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100077
Aglomerácia Lehnice – zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra
Pitná voda (zber, skladovanie, úprava a rozvoz).

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 08.02.2006
Trvanie projektu (mesiace)
30
Dátum konca realizácie projektu
31.07.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

153 528 936,00 Sk
138 176 043,00 Sk

Ciele projektu
Cieľmi projektu sú:
• vybudovanie vodovodnej siete celkovej dĺžky 10 710,0 m v obciach Mierovo, Lehnice-časť Kolónia a Hubiciach, čím sa
zabezpečí zásobovanie 1 143 obyvateľov obcí pitnou vodou, vrátane separovaných rómskych osád, ktoré v súčasnosti tvorí cca
125 obyvateľov.
• vybudovanie stokovej siete celkovej dĺžky 19 126,5 m v obciach Mierovo, Štvrtok na Ostrove, Lehnice, Lehnice-časť Sása a
Oľdza, čím sa v roku 2008 zabezpečí odkanalizovanie daného územia pre 3 405 (vrátane rómskych obyvateľov).
• zabezpečenie infraštruktúry v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a dosiahnutie racionálneho využívania vodných
zdrojov, ale aj v oblasti odkanalizovania čím budú vytvorené kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k
podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu.
• vytvorenie podmienok pre prevenciu znečisťovania podzemných vôd Žitného ostrova presakovaním odpadových vôd zo žúmp a
septikov
Lokalizácia projektu
Obec
Hubice

Okres
Okres Dunajská Streda

VÚC
Trnavský kraj

Lehnice

Okres Dunajská Streda

Trnavský kraj

Mierovo

Okres Dunajská Streda

Trnavský kraj

Oľdza

Okres Dunajská Streda

Trnavský kraj

Štvrtok na Ostrove

Okres Dunajská Streda

Trnavský kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko
NUTS 2 Západné
Slovensko
NUTS 2 Západné
Slovensko
NUTS 2 Západné
Slovensko
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR
SR
SR
SR
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet domácností napojených na novú /
1.
upravenú vodovodnú sieť
Dĺžka vybudovanej alebo zmodernizovanej
2.
vodovodnej siete

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

31.08.2008

počet

809,00

0.00

31.08.2008

km

10,37

10.35
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100155
Vyšná Slaná - kanalizácia a ČOV
Obec Vyšná Slaná
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 03.07.2006
Trvanie projektu (mesiace)
18
Dátum konca realizácie projektu
31.12.2007

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

44 726 739,00 Sk
43 366 147,00 Sk

Ciele projektu
-Znižovanie regionálnych rozdielov.-Dosiahnutie súladu so smernicou č. 91/271/EEC zabezpečením odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2 000 EO vybudovaním novej ČOV a novým systémom verejnej kanalizačnej
siete za účelom napojenia obyvateľstva.-Zabránenie znečisťovaniu povrchových vôd a podzemných vôd, pokračovanie v
projekte „ Za čistú rieku Slanú „ realizovaným mikroregionóm Domica s dosahom na Euroregión Slaná –Rimava.-Riešenie
enviromentálnych problémov regiónu spadajúcich do cieľa 1 ( NUTS II ) nakoľko rieka Slaná vykazuje zvýšené organické
znečistenie – III stupeň čistoty( STN 75 7221), ako odraz znečistenia odpadových vôd v obciach Vyšná Slaná a Rejdová,
nakoľko obce majú vybudovaný vodovod a nedoriešené odkanalizovanie.-Budovanie enviromentálnej infraštruktúry pre ochranu
zdravia obyvateľstva predovšetkým odkanalizovaním rómskej osady Rejdová a následným odstránením negatívneho
zvýšeného výskytu infekčných ochorení v rómskej osade.-Zachovanie, ochrana a obnova prírodného dedičstva nakoľko alúvium
rieky Slaná predstavuje významný biokoridor regionálneho významu pre vodné živočíchy. -Dosiahnutie súladu s Koncepciou
vodohospodárskej politiky SR do r. 2005.-Dosiahnutie súladu so strategickými dokumentmi – Stratégia, zásady a priority štátnej
enviromentálnej politiky, Národný enviromentálny akčný program III, Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Lokalizácia projektu
Obec
Vyšná Slaná

Okres
Okres Rožňava

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Zmena množstva produkcie emisií v
1.
dôsledku realizácie projektu
Počet vytvorených pracovných miest v
2.
dôsledku realizácie projektu
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a
3.
domácností napojených na novú
kanalizačnú sieť a ČOV
Podiel čistených odpadových vôd na
4.
odkanalizovaných vodách
Dĺžka nových kanalizačných sietí
5.
Počet nových a zrekonštruovaných ČOV
6.

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

28.08.2008

%

98,00

-

31.08.2007

počet

2,00

1.00

31.12.2007

počet

892,00

785,00

31.12.2008

%

100,00

N/A

31.12.2007

km

4,93

5.34

31.12.2007

počet

1,00

1.00

94

Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100136
Splašková tlaková kanalizácia PRESSKAN v obci Terany
Obec Terany
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 02.03.2007
Trvanie projektu (mesiace)
17
Dátum konca realizácie projektu
31.07.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

33 367 451,00 Sk
31 784 578,00 Sk

Ciele projektu
•
•
•

•
•

Vybudovať kanalizáciu v obci Terany
Zvýšiť kvalitu životného prostredia v obci tesne susediacej s kúpeľným mestom Dudince – obec bude mať kompletnú
infraštruktúru
Vytvoriť podmienky pre ochranu prírodných zdrojov (do k.ú. obce Terany zasahuje PHO II. stupňa prírodných liečivých
zdrojov Dudince a taktiež pásmo hygienickej ochrany II.stupňa pre zdroje pitnej vody Hontianske Tesáre-Dvorníky s celkovou
výmerou 600 ha
Vytvoriť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít v obci
Zatraktívniť prostredia obce pre jej ďalší rozvoj

Lokalizácia projektu
Obec
Terany

Okres
Okres Krupina

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich
1.
služby programov
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a
2.
domácností napojených na novú
kanalizačnú sieť a ČOV
Dĺžka nových kanalizačných sietí
3.

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.11.2007

počet

106,00

15.00

11.09.2008

počet

740,00

120.00

11.09.2008

km

5,5

5.49
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100103
Vybudovanie kanalizácie v obci Tibava s napojením na ČOV Sobrance
Obec Tibava
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 01.04.2007
Trvanie projektu (mesiace)
17
Dátum konca realizácie projektu
31.08.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

45 074 794,00 Sk
42 821 054,00 Sk

Ciele projektu

Predkladaný projekt má za cieľ: - zabezpečiť výstavbu kanalizácie v obci Tibava gravitačnou stokovou sieťou o celkovej dĺžke
3688 m a 5 združených prípojok o dĺžke 273 m a 1246 m prítokovej stoky do ČOV Sobrance - odkanalizovať 186 objektov
rodinných domov pre 600 obyvateľov obce - odkanalizovať 10 objektov občianskej vybavenosti /obecný úrad, kultúrny dom,
materská škola, rímsko-katolícky farský úrad, obchodné prevádzky, zrekonštruovaný areál bývalých vinárskych
závodov
využitý pre cestovný ruch,/-vytvorenie možnosti napojenia kanalizácie pre podnikateľské aktivity v budúcej podnikateľskej zóne
nevyužitého areálu Poľnohospodárskeho podniku-odkanalizovať rómsku osadu s 45 obyvateľmi-čistenie odkanalizovaných vôd v
kapacitne dostačujúcej ČOV Sobrance-odstránenie potencionálneho nebezpečenstva kontaminácie spodných vôd a miestnych
vodných zdrojov balastnými vodami a presakovaním nevyhovujúcich žúmp, resp. ich voľného vypúšťania do priekop a podobnemonitorovanie prevádzky kanalizácie a čistenia odpadových vôd bude uskutočňované prevádzkovateľom – Východoslovenská
vodárenská spoločnosť Košice, odštepný závod Michalovce.

Lokalizácia projektu
Obec
Tibava

Okres
Okres Sobrance

VÚC
Košický kraj

Región
NUTS 2 Východné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a
1.
domácností napojených na novú
kanalizačnú sieť a ČOV
2.
Dĺžka nových kanalizačných sietí

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

11.09.2008

počet

600,00

16.00

31.10.2007

km

4,96

4.96
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100099
Kanalizácia obce Dúbravy - Vetva "E"
Obec Dúbravy
Odpadová voda (kanal.splašky). a jej čistenie

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 21.08.2007
Trvanie projektu (mesiace)
11
Dátum konca realizácie projektu
30.06.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

4 029 674,00 Sk
3 828 190,00 Sk

Ciele projektu
Hlavné ciele projektu sú nasledovné:- dobudovanie stokovej siete „E“ s odvedením splaškových vôd na čistiareň odpadových vôd
(obec využila nevyužitú kapacitu MB ČOV spoločnosti PPS Group a.s.), čím sa vytvoria podmienky na likvidáciu splaškových vôd
v obci pre časť obyvateľov obce a pre koncentrované rómske osídlenie- zvýšenie podielu čistených odpadových vôd a zvýšenie
kvality čistených vôd- dosiahnutie vyššej kvality života pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva- zmiernenie regionálnych
rozdielov oproti lepším podmienkam obyvateľov miest, kde je technická infraštruktúra neporovnateľne lepšia- zvýšenie ochrany
CHKO Poľana – obec sa nachádza v jej blízkosti- zlepšenie životného prostredia hlavne povrchových a podzemných vôd
Lokalizácia projektu
Obec
Dúbravy

Okres
Okres Detva

VÚC
Banskobystrický kraj

Región
NUTS 2 Stredné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Podiel čistených odpadových vôd na
1.
odkanalizovaných vodách
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) a
2.
domácností napojených na novú
kanalizačnú sieť a ČOV
Dĺžka nových kanalizačných sietí
3.

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

28.07.2008

%

100,00

100.00

28.07.2008

počet

166,00

166.00

28.07.2008

km

0,73

0.73
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Základné údaje projektu
Kód projektu
Názov projektu
Príjemca
FOI

11420100159
Prepojenie vodovodu Iža - Marcelová - Virt
KOMVAK Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Pitná voda (zber, skladovanie, úprava a rozvoz)

Program

Operačný program Základná infraštruktúra

Priorita
Opatrenie
Typ projektu

Environmentálna infraštruktúra
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
Regionálny

Časové údaje projektu

Finančné údaje projektu

Dátum začiatku realizácie projektu 14.05.2008
Trvanie projektu (mesiace)
5
Dátum konca realizácie projektu
30.09.2008

Celková suma na projekt
Žiadaná suma

21 239 642,00 Sk
20 177 660,00 Sk

Ciele projektu
Hlavnými cieľmi projektu sú:- dosiahnuť lepšie podmienky pre kvalitu života obyvateľstva- zabezpečiť racionálne využívanie
vodných zdrojovŠpecifickými cieľmi projektu sú:- vybudovať prepojovacie potrubie Iža – Marcelová - Virt (dĺžka prepojovacieho
vodovodného potrubia – 7 653 m)- odstaviť nekvalitný vodný zdroj v obci Marcelová- dodať kvalitnú pitnú vodu z Komárna pre
obec Marcelová a Chotín - dosiahnuť vyššiu kvalitu života 4 125 obyvateľov v dotknutých oblastiach- zlepšiť vodohospodársku
infraštruktúruCieľom predkladaného projektu je Infraštruktúra pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (podporovaná aktivita v
rámci opatrenia 2.1).Kvantifikovanie cieľov prostredníctvom nasledovných ukazovateľov:Dĺžka vybudovanej vodovodnej siete: 7
653 kmPočet domácností napojených na novú / upravenú vodovodnú sieť: cca 95 % obyvateľov. Zníženie únikov vo vodovodnej
sieti: - 10 %
Lokalizácia projektu
Obec
Marcelová

Okres
Okres Komárno

VÚC
Nitriansky kraj

Región
NUTS 2 Západné
Slovensko

Štát
SR

Ukazovatele
P. č. Názov
Počet domácností napojených na novú /
1.
upravenú vodovodnú sieť
Dĺžka vybudovanej alebo zmodernizovanej
2.
vodovodnej siete

Perióda

Merná jednotka

Očakávaná hodnota

Meraná hodnota

30.09.2008

počet

1250,00

1019.00

30.09.2008

%

7,65

7.6
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3.

Súhrn

Z celkového počtu 7 opatrení, v ktorých rámci bola aplikovaná zvýšená miera
spolufinancovania 80:20 boli projekty priamo podporujúce rómske komunity
implementované v 5 opatreniach. Ide o 4 opatrenia Sektorového operačného programu
Ľudské zdroje a opatrenie Operačného programu Základná infraštruktúra.
Celkovo bolo k 30. 9. 2008 implementovaných 88 priamo podporujúcich
projektov, z tohto počtu bol 1 národný projekt implementovaný v rámci Opatrenia 1.1
Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných
programov uchádzačov SOP ĽZ, 2 národné a 28 dopytovo-orientovaných projektov
v rámci Opatrenia 1.3 Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o
zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce SOP ĽZ, 1 národný a 24
dopytovo-orientovaných v rámci Opatrenia 2.1 Zlepšenie zamestnateľnosti skupín
ohrozených sociálnym vylúčením SOP ĽZ, 23 dopytovo-orientovaných projektov v rámci
Opatrenia 3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na
predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce SOP ĽZ a 9 dopytovo-orientovaných
projektov v rámci Opatrenia 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a
racionálne využívanie vôd OP Základná infraštruktúra.
Z regionálneho hľadiska bola pomoc implementovaná najmä v rámci
Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja, teda v krajoch
ktoré sa vyznačujú vysokým zastúpením obyvateľstva rómskej národnosti. Z celkového
počtu priamo podporujúcich projektov bolo približne 74% implementovaných v rámci
vyššie uvedených krajov. Jedným zo základnych faktorov vedúcich k úspešnej
implementácii je adresnosť pomoci, keďže je nevyhnutné, aby pomoc určená rómskym
komunitám naozaj smerovala do oblastí s výrazným zastúpením rómskej národnosti.
Mapa č. 21 zobrazuje jednotlivé okresy rozdelené do 4 kategórií podľa počtu obyvateľov
rómskej národnosti a výšky finančných prostriedkov v rámci priamo podporujúcich
projektov. V rámci veľkej väčšiny okresov, v ktorých bolo k 31. 12. 2006 zastúpenie
rómskej národnosti viac ako 500 obyvateľov2, boli implementované prostriedky
v minimálnej výške 1 000 000 Skk. Iba v 10 okresoch s vysokým zastúpením rómskej
národnosti bolo implementovaných menej ako 1 000 000 Skk resp. neboli
implementované žiadne prostriedky.

1

2

Kategórie okresov SR podľa počtu obyvateľov rómskej národnosti a poskytnutých finančných prostriedkov na priamo
podporujúce projekty
Údaje Štatistického úradu SR databázy RegDat
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Projekty nepriamo podporujúce rómske komunity a ostatné
projekty v rámci 7 opatrení.
Názov projektu

Lokalita prijímateľa

poznámka

SOP Ľudské zdroje
Projekty nepriamo podporujúce MRK
1. Opatrenie 1. 1 – Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti
a rozvoj aktivačných programov uchádzačov
Zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom
informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov
a služieb
Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a
foriem informačných a poradenských služieb
Zefektívnenie, modernizácia a zvýšenie rozsahu odborných
poradenských služieb
Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských
služieb

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

2. Opatrenie 1. 3 – Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom
zlepšiť ich možnosti na trhu práce
Absolventská prax
Zvyšovanie úrovne zamestnateľnosti a zručnosti
absolventov Gymnázia
Cielené vzdelávanie nezamestnaných absolventov
a ich praktická príprava
Zvýšenie odborných prenosných zručností UoZ – prvý krok k
úspešnšj integrácii na trh práce
Získavanie nových prenosných zručností s cieľom uľahčenia
integrácie a reintegrácie UoZ na trhu práce
Žena odborníčka/špecialistka v malej a strednej firme
Projekt ESF - Keď to viem, tak to dokážem
Regionálne vzdelávanie nezamestnaných v oblasti cestovného
ruchu
Špecialista na propagáciu ponuky v cestovnom ruchu v regióne
Banská Bystrica
Integrácia nezamestnaných na trh práce
Príprava animátorov sociálnej prevencie v kontexte EÚ
E-predajca, inovatívny vzdelávací a tréningový program pre
predajcov a dodávateľov programov v automobilovom priemysle
Oživenie tradičnej výroby modrotlače - alternatíva uplatnenia sa
kritických skupín uchádzačov o zamestnanie na trhu práce
Praktická škola služieb a obchodu
Rozšírenie kvalifikácie - cesta k aktívnej zamestnanosti
Asistent pre PC, Multimédiá a Internet
Marketing investičných príležitostí a podnikanie v
mikroregiónoch okresu Trebišov
Nové zručnosti - nová šanca
Podpora poskytovania sociálnych a opatrovateľských služieb na
Európskom trhu práce

NP IX.

NP

Gymnázium Nové Zámky

NZ

Vzdelávací inštitút COOP
EURO TRAINING s.r.o.,
Bratislava
R a M, Accounting,
Komárno
Uni Kredit
SOU poľnohospodárskopotravinárske, B. Bystrica

DS
BA
KN
LC
BB

ARTAS

ZA

Hotelová akadémia, Brezno
Univerzita M. Bela, Banská
Bystrica
Dom techniky ZSTVS s.r.o.,
Žilina
Spojená stredná škola,
Banská Bystrica
Mesto Stará Ľubovňa
IVAKS s.r.o., Bratislava
Vzdelávacia spoločnosť
V.S., s r.o.
Softimex Multimédiá, s.r.o.

BR
BB
ZA
BB
SL
BA
TN + BB
Nadreg

Mesto Trebišov
Remeslo strojal s.r.o.
Slovenský Červený kríž
Územný spolok Orava

TV

DK
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Rozvoj strategických foriem uplatňovania profesionálnych zručností
Príprava uchádzačov o zamestnanie na posty regionálnych
manažérov
Zvýšenie mojej šance na trhu práce
Podpora uplatnenia sa na trhu práce formou rozvoja adresnej
teoretickej a praktickej profesijnej prípravy
Inovatívnou cestou k reálnemu zamestnaniu
Program vzdelávania a príprava ľudských zdrojov pre potreby
aktívneho rozvoja cestovného ruchu v regiónoch Hont, Novohrad,
Gemer.
Krok za krokom k novému systému zabezpečenia sociálnych
služieb v regióne Turca
Vzdelávacie programy pre nezamestnané osoby nad 50 rokov
Využívajme nové možnosti
Integrácia uchádzačov o zamestnanie na trh práce duálnou
prípravou a podporovaným zamestnávaním
Regionálne centrum odbornej prípravy absolventov a uchádzačov o
zamestnanie
Manažér regionálneho rozvoja

„Nová šanca - pripravujeme sa na nové zamestnanie a podnikanie“
Duálny program KROK - Komplexný Rozvoj
Osobnej Kariéry
Aktívny pri riešení svojej sociálnej situácie
Internet – nové príležitosti sluchovo postihnutých na trhu práce II.
Modernizácia programov vzdelávania pre uplatnenie žien na trhu
práce na princípoch rovnosti príležitosti
ABC - ochodníka pre II. Pilier dôchodkovej reformy
Podpora vytvárania nových možností samozamestnávania pri
zmene strojárskeho regiónu na turisticky orientovaný
MAIPLE (kurz Manažmentu, Anglického jazyka, Informatiky v
regióne okresov Poprad, Levoča) Podpora vzdelávania a prípravy orientovaná na obnovu, doplnenie,
rozšírenie súčasných alebo získavanie nových zručností
uchádzačov o zamestnanie v oblasti informačných tecnológií
Príprava a certifikácia odborníkov sieťových technológií
Nové možnosti pre ženy
Väčšia šanca s novými pracovnými kompetenciami
Vzdelanie a prax - cesta na trh práce
Komplexná príprava na podnikanie
Príprava na zamestnanie v Maďarskej republike
"KOMBI" - kombinované vzdelávanie

Mechatronika - nová príležitosť
Komplexná príprava nezamestnaných pre získanie vybraných
profesných zručností a kvalifikácií
Ako byť úspešný na trhu práce
Školenie animátorov v turizme
Príprava uchádzačov pre Priemyselný park malý Krtíš PRUPAMAK
Od A po Z k zaradeniu na trh práce
Inovatívne školenie zváračov v zmysle európskej legislatívy

Dolný Kubín
SLOVPROFIT s.r.o.
Európska akadémia
GLOBAL SERVIS, s. r. o.
Bc. Peter Franko Formation
ZSŠS, Lučenec

Nadreg
BB
Nadreg
KE
LC

OZ Koliba
RA
Samaritán n.o., Martin
Aktivity Slovakia
Vzdelávacia spoločnosť
V.S. s.r.o.
DSS Ličartovce

MT
ZV
Nadreg
PO

Stredná priemyselná škola
Bánovce nad Bebravou
EBG - Európske
vzdelávacie strediská pre
povolanie a spoločnosť
Ing. Vladimír Zvolenský,
CSc., ACTION a Z
Timan s.r.o.
EURO TRAINING s.r.o.
Slovenský zväz sluchovo
postihnutých
Peter Hvorka Euroconsulting
NOVA TRAINING s.r.o.vzdelávacia spol.
Centrum prvého kontaktu

BN

BR
LM + NZ
Nadreg
KE + KM
Nadreg
KE
KE
BR

Katolícka univerzita v
Ružomberku

RK
Gymnázium Pavla Horova,
Michalovce
Ján Bendo
RPiC Poprad
GLOBAL SERVIS, s.r.o.
RPIC Lučenec
RPIC Komárno
EURO TRAINING s.r.o.
Stredná priemyselná škola
strojnícka v Spišskej Novej
Vsi
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
LAPIS, s.r.o.
Mgr. Róbert Černák Agentúra Pro Staff
EDAS a.s.
Vzdelávacia spoločnosť
V.S. s.r.o.
SES Tlmače

MI
RA
PP
BA
LC
KN
Nadreg

SNV
BA
NR
SNV
VK
Nadreg
LV
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Ako zaradiť evidovaných nezamestnaných do plnohodnotného
pracovného života
Duálna príprava uchádzačov o zamestnanie v okresoch Trnava,
Nitra a Martin
Príprava uchádzačov o zamestnanie na výkon povolania u
konkrétneho zamestnávateľa
Inovatívne metódy vzdelávania ako významný nástroj aktívnej
politiky trhu práce
Príprava dlhodobo nezamestnaných UoZ z okrajovej obce a
susediacich obcí pre trh práce
Stimulácia pracovnej sily formou intenzívnej prípravy UoZ
prostredníctvom edukačno-motivačných techník vzdelávania a
prípravy pre trh práce
Ako zaradiť evidovaných nezamestnaných do plnohodnotného
pracovného života
"Euro - Manažér/Euro - Podnikateľ vidieckeho turizmu a
agroturizmu"
Program individuálnej prípravy nezamestnaných absolventov pre
úspešnejšie zaradenie sa na trh práce
Získanie odborných zručností pre UoZ na konkrétnom pracovnom
mieste v sektore výroby zdravotníckych pomôcok.

Cielene k zamestnaniu a regulárnemu príjmu
Centrum celoživotného vzdelávania Via Humana: digitálna
gramotnosť, jazyková kompetencia, znalostná ekonomika a
remeselnícka zručnosť - záruka úspechu na trhu práce
Európa v nás – Zvýšenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie
pre integráciu na trhu práce
AITEk – Aplikované informačné technológie v ekonomike
"Cieleným vzdelávaním a prípravou pod dohľadom na pracovnom
mieste prispieť k získaniu odborných zručností UoZ v málo
rozvinutom regióne"
GIS nástroj pre činnosť verejnej správy a regionálneho rozvoja
Kombináciou vzdelávania a praktickej výučby pripraviť uchádzačov
o zamestnanie na výberové konanie na pracovnú pozíciu v rámci
medzinárodného trhu práce.
PLANINA – Pracovné príležitosti pre absolventov v oblasti
vidieckeho a regionálneho rozvoja
Manažéri voľného času
Ako sa uplatniť a zamestnať na trhu práce
Vzdelávací program pre uchádzačov o zamestnanie a podnikanie
v cestovnom ruchu
"Základy podvojného účtovníctva pre prax vo firme", "Komunikácia
v pracovných a obchodných vzťahoch" a "Opatrovateľstvo"
GeNIKT - znalosti v praxi - alebo ako sa uplatnia správcovia siete v
reálnom živote v regiónoch Gemer a Novohrad
DAVUZ - Ďalšie vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie so
stredoškolských a vysokoškolským vzdelaním
Príprava absolventov vysokých škôl pre implementačné a platobné
agentúry - „PAVIPA“
Zaostalý región pripravuje uchádzačov o zamestnanie pre potreby
zamestnávateľa
Vzdelávanie v informačných a komunikačných technológiách pre
občanov so zdravotným postihnutím – podpora zamestnateľnosti
Opatrovateľstvo pre zariadenia sociálnej starostlivosti a terénnu
starostlivosť
Zelená cestovnému ruchu na východnom Slovensku

SUNIVER, s.r.o.

TT

IVAKS s.r.o., Bratislava
BA
Anton Fabuš
Cech zámočníkov a
kovoobrábačov
Obec Červený Kameň

MY
TT + HC
PK

PARTNER PROGRESS,
s.r.o.

PB

SOU - strojárske

TT

Ing. Elvíra Štefanová STEFANIE
Gestus s.r.o., Bratislava

MI
BA

CHIRANA T. Injecta, a.s.
PN
Občianske združenie
DUVIA, Biskupa Kondého
22, 929 01 Dunajská Streda

DS

Súkromná stredná odborná
škola Humanus Via
BIC Spišská Nová Ves, s. r.
o.
ESO EUROŠKOLA
SLOVENSKO spol. s r. o.
Tauris, a.s.

SI
SNV
PO

RS
Nezisková organizácia
F.J.Turčeka
Mgr. Dušan Hauliš HAMART, Červenej armády
25, 03601 Martin
Agentúra na podporu
regionálneho rozvoja
Košice, n. o.
Slovenské manažérske a
tréningové centrum
AVS Nové Technológie

BS

MT

KE
Nadreg.
PE

Spišská RRA

SNV

Súkromná stredná odborná
škola
RRA Lučenec

KE
LC

Technická univerzita
v Košiciach
SPU v Nitre

KE
NR

Ján Kováč
OZ Slovenský zväz telesne
postihnutých
OAZIS

RA
Nadreg
KN
KE

PhDr. Anežka Čižmárová
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Aktívna integrácia a reintegrácia nezamestnaných na trh práce v
pracovnej oblasti stavbár - pamiatkar
Návrat osôb s nedostatočnou kvalifikáciou na trh práce
"Živnosť a podnikanie - cesta k zamestnaniu sa"
Odbornou prípravou nezamestnaných k rozvoju ľudského
potenciálu v oblasti Gemera
Poskytnutím praxe uľahčujeme absolventom SOŠ integráciu na trh
práce
Rozvoj zručnosti v oblasti IKT na úrovni medzinárodne uznávaných
IT certifikátov – cesta k úspešnej integrácii uchádzačov
o zamestnanie na trh práce
Oživenie ľudových remesiel - šanca pre ženy
Príprava osobnosti, vzdelávanie a prax pre využitie pracovných
ponúk vidieka
Noví absolventi + Nové technológie = Zamestnanosť
Rekvalfikačné kurzy Moderný asistent/asistentka,
účtovník/účtovníčka
Rekvalifikáciou k posilneniu mobility a zamestnateľnosti
Príprava nezamestnaných na ich uplatnenie v elektrotechnickom
priemysle.

Príprava budúcich zamestnancov v oblasti cestovného ruchu

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v
Trenčíne
Súkromné SOU hutnícke
ŽP a.s.
eSoft s.r.o.
Dedičstvo diela
Dobšinského
Združená stredná škola
hotelových služieb a
obchodu

TN
BR
DT
RA

MI

elfa, s. r. o
Ženy Kysúc n.f., Podzávoz
1147, 022 01 Čadca
Informačno – projektová
spoločnosť Horehronie
SPINEA, s. r. o.
Obchodná akadémia
Územný spolok SČK
Bardejov - Stará Ľubovňa
Regionálna rozvojová
agentúra Komárno (RRA),
Nádvorie Európy 50/1 /
Námestie gen.Klapku 9,
945 01 Komárno
Akadémia vzdelávania

KE
CA
BR
PO
TV
BJ a SL

KN
SNV

3. Opatrenie 2. 1 – Zlepšenie zamestnanosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Rozvoj komunity, komunitnej spolupráce, vyhlad komunitných lídrov
v obci Muráň

Obec Muráň

RA

Zlepšenie zamestnateľnosti rómskej a nerómskej komunity v
mikroregióne Sinec - Kokavsko a v širšom okolí

Občianske združenie
Rozvoj obce Kokava nad
Rimavicou

PT

REIS Prešov, n.o.

PO

Nadácia Providencia

KE

Projekt zameraný na znižovanie kriminality a nezamestanosti a
zvyšovanie odbornej a vzdelanostnej úrovne občanov vo výkone
trestu a po ukončení ako aj dlhodobo nezamestnaných
Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych
pracovných technológii
Aktivizáciou komunít k skvalitneniu života a podpore zamestanosti
Rovnaké šance pre každého
Zriadenie komunitného centra a aktivizácia skupín obyvateľstva
postihnutých sociálnou exklúziou
Vzdelávacími a resoializačnými činnosťam zvýšiť zamestnateľnosť
zvevýhodnených a margínalizovaných skupín obyvateľstva vo
Vranovskom okrese
Cesta k vlastnej prosperite
Plus na trhu práce Zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti
JOB POINTS
Partnerstvo sociálnej inklúzie v Turci
Druhý impulz
Fungujúce Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Subregiónu
Stredný Spiš okresov Poprad-Levoča, ako základný nástroj riešenia

Kultúrno-vzdelávacie
združenie Láčho-drom
Obec Sútor

RS

Obec Ratková

RA

Združenie miest a obcí
Vranovského regionu

VT

Reg. porad. a
inform.cenrum Rožňava
Agentúra na podporu
sociálnej inklúzie JobPlus,
n. o.
OZ Cesta nádeje
Lokálne partnerstvo
sociálnej inklúzie TURIEC
Partnerstvo sociálnej
inklúzie okresu Levice
Partnerstvo sociálnej
inklúzie subregiónu Stredný

PT

RV
ZH
ZH
MT
LV
PP a LE
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problémov sociálne vylúčených občanov.

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Trebišov
Fungujúce LPSI ako zákl. kameň znižovania nezamestnanosti
marginalizovaných skupín v regiónoch
Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov - pre
všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v
regióne
Stabilné partnerstvo sociálnej inklúzie - nástroj efektívneho riešenia
zamestnanosti, sociálnej inklúzie a rozvoja regiónu
Rozvoj komunitného plánovanie a stabilizácia partnerstva ako
dôležitý prvok riešenia a sociálnej inklúzie okresov Humenné a
Snina
Posilnenie sociálnej inklúzie v lokalitách Veľký Krtíš a Krupina
Aktivizácia činností partnerstva sociálnej inklúzie pre okresy
Stropkov a Medzilaborce
Revitalizačný program Partnerstva Spiša "Od identifikácie
problémov k ich riešeniu"
Spolupráca
Partnerstvá a komunitná práca - nástroj riešenia problémov v
Žiarskom regióne II.
Partnerstvom proti chudobe II.
Posilnenie činnosti Partnerstva Gemera - Malohontu na riešenie
sociálnej inklúzie
Vybudovanie systému opatrovateľských služieb pre deti vo Veľkom
Šariši

Spiš, okresov Poprad a
Levoča
Občianske združenie
Partnertvo sociálnej inklúzie
okresu Trebišov
Partnerstvo sociálnej
inklúzie okresu Vranov nad
Topľou

TV

VT

Partnerstvo sociálnej
inklúzie LIPTOV o.z.
Partnerstvo sociálnej
inklúzie okresu Zlaté
Moravce
Partnerstvo sociálnej
inklúzie okresov Humené Snina
Lokálne partnerstvo
sociálnej inklúzie Veľký
Krtíš a Krupina
Partnerstvo sociálnej
inklúzie okresov Stropkov a
Medzilaborce

LM

ZM

HE

HE a KA

SP a ML

Partnerstvo Spiša
PSI okresu Piešťany a
Hlohovec
Občianske združenie
Partnerstvo -Žiarsky región
Partnerstvo sociálnej
inklúzie Bardejov - Svidník
Partnerstvo Gemera Malohontu
Komunitná nadácia Veľký
Šariš

SNV
PN a HC
ZH
BJ a SK
RA
PO

Ostatné projekty v rámci SOP Ľudské zdroje
Opatrenie 2. 1 – Zlepšenie zamestnanosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Podpora vzdelávania a praktických činností žiakov základnej školy
zo sociálne málo podnetného prostredia
Chceme pomôcť občanom zamestnať sa alebo vytvoriť si vlastné
pracovné miesto
Rozvojový program pre nízko kvalifikovaných nezamestaných
zvyšujúcu pravdepodobnosť ich uplatnenia na trhu práce
Komunitné centrum Slnečnica
OPERA - Open Education and Recondition Aid
Geminy - gemerská iniciatíva
Podávame Ti pomocnú ruku - NEVÁHAJ!
Prekonám sa
Návrat na trh práce
Komunitné centrum Dobogov - spoločne k lepšiemu životu
Rekvalifikáciou k zamestnaniu
Zníženie sociálnej zaostalosti rómskej komunity na Gemeri
Hoj thavel feder dživhen
Projekt všeobecného rozvoja pracovných schopností obyvateľov

Občianske združenie
KATARÍNA

ostatné

Obec Lúčky

ostatné

Educta, oz

ostatné

Obecný úrad Oravská
Polhora
E.D.U.C.A., n. o.
OZ pre rozvoj regiónu
Tornale
Občianske združenie
DUVIA
Centrum rozvoja, n.o.
Obec Imeľ
Obec Mýtne Ludany
Obec Lukov
OZ pre poskytovanie
sociálnych služieb a
sociálnej pomoci
Občianske združenie Nad
teheľnou
Mesto Tisovec

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
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mesta Tisovec a jeho okolia
Posilnenie odborných kapacít opatrovateľských služieb v okresoch
Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš
Šanca pre dôstojný život
Kľúče do nových brán
"Zlepšovanie životných podmienok a zamestnateľnosti osôb
pripravujúcich sa na návrat z väzby a z výkonu odňatia slobody
prostredníctvom rozvoja všeobecných a odborných znalostí a
zručností"
Komunitné a informačné centrum Tekovské Lužany
Ľudová univerzita vody
Zvýšenie adaptibility pracovnej sily v Medzilaborciach
Pilotný projekt doplnkového vzdelávania
Lepšie pripravení na prácu - podpora zamestnávania dlhodobo
nezamestnaných v obci Čata
Vzdelávaco-informačné centrum
Nový domov a šanca na plnohodnotný život
Vzdelávaním k podpore zamestnateľnosti a zamestnania
nezamestnaných v obci Lesnica
Tatravia - cesta k integrácii trhu práce
Vzdelávanie a praktická príprava pre sociálne vylúčené cieľové
skupiny
Zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce pre dlhodobo
nezamestnaných občanov
Nová šanca
Aj my chceme dostať šancu
Pracovnou terapiou a vzdelávaním späť do spoločnosti
Učíme sa a poznávame
Nová príležitosť pre teba
Sociálna integrácia miestnych rizikových skupín v meste Sobrance
Podpora zamestnateľnosti občanov so sluchovým postihnutím v
nitrianskom regióne
Regionálni manažéri - šanca pre región
Poskytovanie moderných odborno-poradenských a motivačnovzdelávacích služieb pre rizikové skupiny občanov v subregióne
Dolných Kysúc
Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu
Odborné vzdelávanie a reálna praktická príprava cieľovej skupiny v
obci Hrnčiarske Zalužany
Skúste to s nami
Cesty k sociálnej inklúzii občanov regiónu Orava

Partnerstvo - efektívna cesta k posilňovaniu sociálnej inklúzie

Zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť skupín
ohrozených sociálnym vylúčením v územnej pôsobnosti PSI
Javorníky
Posilnenie partnerstva v okrese Poltár na riešenie sociálnej inklúzie
ROSIGE - Rozvoj sociálnej inklúzie na Strednom Gemeri
Spoločne za cieľom realizovať a podporovať projekty a programy

Slovenský červený kríž územný spolok Lučenec
OZ Nitrianske kniežatstvo
Obec Jur nad Hronom

ostatné
ostatné

EUROEDUCATION,o.z.

ostatné

Obec Tekovské Lužany
OZ MVO Ľudia a voda
Mesto Medzilaborce
Komunitná nadácia Zdravé
mesto
Kultúrno spoločenské
združenie rómov ROMANE
JILE - RÓMSKE SRDCIA
Mikroregión Teplý Vrch
OAZIS, občianske
združenie

ostatné
ostatné
ostatné

Obec Lesnica

ostatné

Mimovládne stredisko pre
podporu projektov, n.o.

ostatné

Komunita Kráľovnej pokoja

ostatné

Klub Kresťanskej mládeže
Močenok O.Z.
OZ - Šanca pre každého v
Medzibodroží
Obec Šarovce
Inštitút Krista Veľkňaza
Pedagogicko-psychologická
poradňa
Nová príležitosť
mesto Sobrance
EFFETA - stredisko sv.
Františka Saleského
Regionálna rozvojová
agentúra

ostatné

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

Občianske združenie
Stimulus

ostatné

Akadémia vzdelávania

ostatné

Obec Hrnčiarske zalužany

ostatné

OZ Juno
Občianske združenie
Lokálne partnerstvo
sociálnej inklúzie Orava
OZ Partnerstvo a
spolupráca - kľúč k
sociálnej inklúzii a záruka
rozvoja
Občianske združenie
Partnerstvo sociálnej
inklúzie Javorníky /OZ PSI
Javorníky/
Partnerstvo regiónu Poltár
Partnerstvo sociálnej
inklúzie Stredného Gemera
Partnerstvo sociálnej

ostatné
ostatné

ostatné

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
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sociálnej inklúzie
Počítač a využitie komunikačných technológií - efektívne nástroje
pre získavanie znevýhodnených skupín obyvateľstva
Poradenský a vzdelávací inkubátor pre zlepšenie zamestnateľnosti
skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Otvorená dielňa - príležitosť pre každého
Vzdelanie - cesta k zamestnaniu zdravotne postihnutých osôb

inklúzie región Dunajská
Streda
Regionálna rozvojová
agentúra v kráľovskom
Chlmci
Gemerské regionálne
združenie vlastníkov
neštátnych lesov
Združená stredná škola
služieb, Lučenec
Akadémia vzdelávania,
pobočka Trenčín

ostatné

ostatné
ostatné
ostatné

4. Opatrenie 3. 3 - Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na
predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce
Modernizácia služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania
zamestnancov úradov práce,sociálnych vecí a rodiny
Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce,
sociáonych vecí a rodiny na úsekoch sociálnych vecí a rodiny
Voľba povolania
Program zameraný na profesijnú orientáciu študentov
Poradensko-informačný systém zameraný na možnosti štúdia na
stredných školách v ramci Banskobystrického samosprávneho kraja
určený žiakom ZŠ pri voľbe povolania
Kariérne poradenstvo
Nové prístupy k príprave absolventov SŠ a VŠ pre potreby trhu
práce
Poradenské ovplyvňovanie profesijných záujmov a optimalizácia
procesu rozhodovania pri voľbe...
Inovačný systém poradenstva na SŠ v Trenčianskom kraji

Ja a svet práce - poradenské programy pre výber povolania
Centrum kariérneho poradenstva - kľúč k zlepšeniu úrovne
poradenstva o povolaniach
Kariérne poradenstvo na Technickej Univerzite v Košiciach
Program poradenstva o učebných osnovách študijných odborov v
regióne Senica, Skalica
Špecializované centrum kariérneho poradenstva
Zavedenie systému rozvoja kariérneho poradenstva
Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérnou
výchovou a kariérnym poradenstvom v školách a školských
zariadeniach
Komplexný, elektronický poradenský systém o trhu práce
Zvyšovanie kvalifikovanosti a nevyhnutnosť celoživotného
vzdelávania pracovníkov okresných PPP v BSK
Návrh a riešenie efektívneho systému kariérneho poradenstva na
TU Košice
Info kariéra
Príprava učiteľov – výchovných poradcov pre potreby kariérneho
poradenstva na stredných školách trenčianskeho samosprávneho
kraja s využitím inovačných metód vzdelávania
Vyberám si povolanie

NPXII
NP XIV
ZŠ Levice pri Podlužianke
Erves, n.o.
Banskobystrický
samosprávny kraj
MPC Trenčín; MPC
Ekonomická fakulta, UMB,
Banská Bystrica
VÚDPaP, Bratislava
Fakulta sociálno-ekon.
vzťahov, Trenčianska
Univerzita A.Dubčeka,
Trenčín
ZŠ Myjava, Štúrova 8,
Myjava
MsÚ Sabinov
Technická Univerzita,
Košice
Stredné odborné učilište
Senica
Občianske združenie
Renátka
Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
Metodicko-pedagogické
centrum, Tomášikova,
Bratislava; MPC
Centrum prvého kontaktu,
Brezno
Školské výpočtové
stredisko, Banská Bystrica
Strojnícka fakulta TU,
Košice
K.A.B.A Slovensko
Fakulta sociálnoekonomických vzťahov,
Trenčianska univerzita,
Trenčín
Základná škola
Komenského, Sečovce

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

ostatné

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

ostatné
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Správna voľba povolania
„Kariérne poradenstvo pred nástupom do zamestnania, stimulácia
zamestnanosti mladých ľudí“
Informačno-poradenské centrum pri KPS PU v Prešove
ISVP - Informačný systém výberu povolania
Rozvojom jednotlivca rozvíjame spoločnosť
Nájdi správny kľúč do svojho sveta povolaní
Kariérne poradenstvo v oblasti vzdelávania a uplatnenia sa na trhu
MODILE - Eurocarco
Informácia - kľúč k úspešnej kariére
Zvýšenie kvalifikovaného potenciálu výchovných poradcov SŠ
Deň pre Tvoju kariéru
Na pomoc kariérnemu poradenstvu pre žiakov a študentov so
špeciálnymi...
Kariéra sa začína už dnes
Správny výber VŠ-základ úspešnej kariéry
Vzdelávanie pedagógov-cesta k skvalitneniu kariérneho
poradenstva na školách
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach na ZSŠ
služieb a obchodu
Hľadám si budúcnosť
Bosákova šanca mladých
Pomôžme im rásť.Ovplyvňovanie kariérneho vývinu žiakov
špeciálnych ZŠ a SŠ a ich uplatnenie na trhu práce
Projekt inovácie kariérneho poradenstva pre stredné školy
Trenčianskeho kraja a študentov Trenčianskej univerzity A.Dubčeka
v Trenčíne
Rozvoj efektívnych nástrojov kariérneho poradenstva na stredných
školách
Podpora kariérneho poradenstva v oblasti stroj.priemyslu
Otvorená cesta k úspechu
Správna voľba v ZŠ, budúci úspech na európskom trhu práce
Systém poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre žiakov ZŠ
Profesijná poradenská činnosť pre študentov gymnázií a ostatných
SŠ
Praktické kurzy vo vybraných odboroch pre študentov spojenej
školy Modrý Kameň
Nájdi správnu cestu k úspešnej kariére
Kariérne poradenstvo pre žiakov ZŠ
Kariéra na prvý pokus
Moja životná cesta - inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry
so svetom práce a výroby
Cieľavedomo za prvou šancou
Pomoc menej prispôsobivým žiakom pri nadobúdaní schopností
Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní

Základná škola Hradná,
Nové Zámky
Európska akadémia, o.z.,
Banská Bystrica
Filozofická fakulta,
Prešovská univerzita,
Prešov
Otvorená občianska
spoločnosť, Košice
AIESEC LC, o.z., Košice
Základná škola Sv. Jozefa,
Nové Mesto nad Váhom
Stredná zdravotnícka škola,
Nové Zámky
ŠIOV, Bratislava
Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
UKF, Pedagogická fakulta,
Nitra
Reginálne poradenské a
informačné centrum,
Rožňava

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

VÚDPaP, Bratislava

ostatné

OZ Iniciatíva, Martin
Žilinská univerzita v Žiline

ostatné
ostatné

ZŠ Levice pri Podlužianke

ostatné

ZSŠ služieb a obchodu,
Dolný Kubín
BIATC, Banská Bystrica
Spoločnosť Michala Bosáka
Pedagogicko-psychologická
poradňa pre stredné školy
Fakulta sociálnoekonomických vzťahov,
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

ostatné

K.A.B.A.Slovensko, Martin

ostatné

Mládež bez hraníc,o.z.
Gymnázium Pavla horova,
Michalovce
Pedagogicko-psychologická
poradňa Martin
mesto Dubnica nad Váhom
Gymnázium Prak mládeže
Košice
Spojená škola Modrý
kameň
SPŠ S.Mikovíniho Banská
Štiavnica
Súkromná združená SŠ
Dolný Kubín
PPP pre SŠ Košice

ostatné

mesto Trenčín
SOU Bardejov, Spojená
škola, Bardejov
Odborné učilište internátne
Viničky
UK Bratislava Fakulta

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
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Veda hrou
Propagačné, informačné a motivačné aktivity oblasti výskumu a
vývoja
Popularizácia povolaní a zamestnaní v oblasti výskumu a vývoja
Veda pre život
Pilotný projekt popularizácie vedy a výskumu medzi študentmi
stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výchova mladých ľudí k vede v Žillinskom regióne
Proman - propagačný manažment pre popularizáciu povolaní v
oblasti výskumu avývoja
Propagácia vedeckej kariéry z oblasti prírodných vied
prostredníctvom videokonferencie
Mladý vedec
Mobilná trieda pre výučbu umelej inteligencie na základných a
stredných školách

matematiky, fyziky a
informatiky
UK Bratislava Fakulta
matematiky, fyziky a
informatiky
Trenčianska univerziata
A.Dubčeka Trenčín
Academia Istropolitana
Bratislava
UK Bratislava Fakulta
matematiky, fyziky a
informatiky
Krajské centrum voľného
času Trenčín
Žilinská univerzita Žilina

ostatné

ERA, o.z.

ostatné

UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta
MPC Bratislava
Tomášikova; MPC
Technická univerzita v
Košiciach
Fakulta elektrotechniky a
informatiky

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

ostatné
ostatné

ostatné

OP Základná infraštruktúra so zameraním na životné prostredie
5. Opatrenie 2. 1. - Zlepšenie a rozvoj infraštruktury na ochranu a racionálne využívanie
vôd

Projekty nepriamo podporujúce MRK
Vodovod II. A III. Tlak. pásmo
Vodovod Pohronská Polhora II. stavba
Úprava toku Slatina
Úprava toku Krupina
Kanalizácia a ČOV 2.stavba
Kanalizácia a ČOV
Úprava toku Rimavica
Riešenie problému odpadových vôd obce Rim.Janvce-2 etapa
Úprava potoku Lukavica
Ochranná hrádza na Hrone
Ochranná hrádza na Hrone I.etapa
Úprava potoka Pašková
Úprava Šibskej vody
Úprava pravostranného prítoku č.076
Zásobovanie pitnou vodou obce Veľká Lomnica
Kanalzácia ul.Mierová-Borov
Rekonštrukcia toku Starý jarok
Kanalizácia a ČOV
Dobudovanie kanalizácie v obci Slatina
Kanalizačná sieť
Odstránenie následkov povodne VD Kráľová
Kanalizácia obce Žikava
Kvalitná infraštruktúra – kvalitný život v obci
Skupinový vodovod Senica
Dobudovanie kanalizácie s cieľom skvalitniť ŽP v regióne
Skupinový vodovod obcí údolia Kaňapty

Banská Štiavnica-Štefultov
Pohronská Polhora
Hriňová
Krupina
Halič
Divín
Kokava nad Rimavicou
Rimavské Janovce
Veľká Lúka
Psiare
Psiare
Pašková
Bardejov
Topoľovka
Veľká Lomnica
Medzilaborce
Bystré
Banské
Slatina
Dvory nad Žitavou
Šaľa
Žikava
Bánovce nad Bebravou
Senica
Liptovský mikuláš
Košice - okolie

BS
BR
DT
KA
LC
LC
PT
RS
ZV
ZC
ZC
RV
BJ
HE
KK
ML
VT
VT
LV
NZ
SA
ZM
BN
SE
LM
KS
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Kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie Rozhanovce
Kanalizácia – Bardejov-Dlhá Lúka-Bardejovská Nová Ves
Šahy – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Rozhanovce
Bardejov
Šahy

KS
BJ
LV

Ostatné projekty v rámci opatrenia 2. 1
Zásobovanie vodou
Zásobovanie obcí vodou
Kanalizácia
Stabilizácia koryta
Rajecké Teplice - Kunerád
Úprava Varínky, II.etapa
Stabilizácia brehov rieky Poprad
Vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV – v obci PI
Stabilizácia brehov rieky Poprad
Zvýšenie tesniaceho jadra VD Veľká Domaša
Rekonštrukcia ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaj
Prepojenie vodovodu Patince-Radvaň nad Dunajom
Rozšírenie kanal. Hadovce II.etapa,,Alž.ostrov I.etapa
ČOV a zásobovanie pitnou vodou
Kanalizácia Machulince II.etapa
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV
Úprava toku Domanižanka
Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica, časť Malé Blahovo
Stabilizácia pravostrannej ochrannej hrádze VD Kráľová
Dobudovanie ČOV a kan.sys.v Maduni a kan,sys. v Leopoldove
Rozšírenie vodovodu – zásobovanie pitnou vodou
Úprava Holackého potoka, Makov - Čierne
Zlepšenie infraštruktúry v podtatranskom regióne
Vybudovanie ČOV
Kvalitná pitná voda základ zdravia občan.obce Ličartovce
Protipovodňová línia v Štúrove
Kanalizácia v obci Rakovice

Brusno
Mojín a Dúžava
Sklabiňa
Habovka – Studený potok
Rajecké Teplice - Kunerád
Terchová
Ruská Voľa
PI
Stariná
Veľká Domaša
Komárno
Patince-Radvaň
Komárno
Výčapy - Opatovce
Machulince
Myjava
Domaniža
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Bzenica
Čadca
Kežmarok
Vlkovce
Ličartovce
Štúrovo
Rakovice

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

OP Základná infraštruktúra so zameraním na občiansku infraštruktúru
6. Opatrenie 3. 1 - Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry

Projekty nepriamo podporujúce MRK
MŠ vo Zvolenskej Slatine
ZŠ - Slovenská Ľupča
SOU Modrý Kameň
MŠ Lieskovec
ZŠ Hrabušice
ZŠ Krásnohorské Podhradie
ZŠ v Bačke
ZŠ v Diakovciach
ZŠ Palárikovo
ZŠ a MŠ Žihárec
ZŠ G.Bethlena Nové Zámky
ZSŠ Dvory nad Žitavou
ZŠ Mojmírovce
ZŠ jelenec
ZŠ Štúrovo
ZŠ Krátka v Šali
ZŠ v Tešedíkove
MŠ v Iži

Zvolenská Slatina
Slovenská Ľupča
VUC Banská Bystrica
Lieskovec
Hrabušice
Krásnohorské Podhradie
Bačka
Diakovce
Palárikovo
Žihárec
Nové Zámky
Nitriansky samosprávny
kraj
Mojmirovce
Jelenec
Štúrovo
Šaľa
Tešedíkovo
Iža

ZV
BB
BB
KM
SNV
RV
TV
SA
NZ
SA
NZ
NR
NR
NR
NZ
SA
SA
PB
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ZŠ v Komjaticiach
ZŠ v Moči
MŠ v Kráľovej nad Váhom
SŠ Topolčany
ZŠ Lomnička
ZŠ Ľubica
MŠ Snina
MŠ v Ľubiši
ZSŠ služieb Prešov
ZŠ Vranov nad Topľou
II. ZŠ v Stropkove
MŠ Levoča-Levočské Lúky
ZŠ Prešov - 2
ZŠ a MŠ v obci Domaňovce
ZŠ v Huncovciach
MŠ Pečovská Nová Ves
ZŠ Veľký Šariš
ZŠ v Oslanoch
MŠ v Hrádku
ZŠ v Trhovej Hradskej
ZŠ M. Korvína Šamorín
ZŠ v Moravanoch nad Váhom
ZŠ v Galante
ZŠ Topoľníky
ZŠ Veľký Meder
ZŠ Trnava
ZŠ Okoč
ZŠ Skalica
ZŠ Liptovský Hrádok
ZŠ Liptovský Mikuláš Demänova
Bilingválne gymnázium Sučany
ZŠ Hrochoť
ZŠ Čerhov
MŠ Gemerská Hôrka
ZŠ a MŠ Zatín
MŠ Henckovce
ZŠ Slovinky
ZŠ Brzotín
ZŠ E. Adyho Štúrovo
ZŠ Dlhé Klčovo
ZŠ Sečovská Polianka
ZŠ a MŠ Jarovnice
ZŠ Snina
ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok
ZŠ Nám. Št. Kluberta, Levoča
SOU v Bánovciach nad Bebravou
MŠ Kráľova Lehota
Zefektívnenie tepelného hospodárstva nemocnice s poliklinikou Š.
Kukuru v Michalovciach
Komplexná rekonštrukcia a zvýšenie kvality služieb interného
pavilónu Nemocnice s poliklinikou v Rimavskej Sobote.
Rekonštrukcia a modernizácia bývalého chirurgického pavilónu
(chirurgické oddelenie, urologické oddelenie, ortopedické
oddelenie) pre potreby psychiatrického oddelenia v Nemocnici s
poliklinikou Liptovský Mikuláš.
Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej
medicíny a centrálnej sterilizácie (NsP L. Nádaši-Jégeho v Dolnom
Kubíne)

Komjatice
Moča
Kráľová nad Váhom
Nitriansky samosprávny
kraj
Lomnička
Ľubica
Snina
Ľubiša
Prešovský samosprávny
kraj
Vranov nad Topľou
Stropkov
Levoča
Prešov
Domaňovce
Huncovce
Pečovská Nová Ves
Veľký Šariš
Oslany
Hrádok
Trhová Hradská
Šamorín
Moravany nad Váhom
Galanta
Topoľníky
Veľký Meder
Trnava
Okoč
Skalica
Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš
Krajský školský úrad Žilina
Obec Hrochoť
Obec Čerhov
Obec Gemerská Hôrka
Obec Zatín
Obec Henckovce
Obec Slovinky
Obec Brzotín
Mesto Štúrovo
Obec Dlhé Klčovo
Obec Sečovská Polianka
Obec Jarovnice
Mesto Snina
Mesto Kežmarok
Mesto Levoča
Trenčiansky samamospr.
kraj
Obec Králova Lehota

NZ
KN
SA
NR
SL
KK
SV
HE
PO
VT
SP
LE
PO
LE
KK
SB
PO
PD
NMV
DS
DS
PN
GA
DS
DS
TT
DS
SI
LM
LM
ZA
BB
TV
RV
TV
RV
SNV
RV
NZ
VT
VT
SB
SV
KK
LE
TN
LV
KE

Košický samosprávny kraj
Banskobystrický
samosprávny kraj

BB
ZA

Žilinský samosprávny kraj
ZA
Žilinský samosprávny kraj
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Zvýšenie sociálno - liečebných podmienok pre pacientov v PN –
Veľké Zálužie
Kompletná rekonštrukcia panelovej budovy Polikliniky Veľké
Kapušany, n.o.
Mestská poliklinika Sládkovičovo
Zdravie na schengenskej hranici. Dostavba diagnosticko-lôžkovej
časti regionálnej Nemocnice s Poliklinikou v Sobranciach
Michalovce - Psychiatrická Nemocnica - modernizácia
Rekonštrukcia budovy Polikliniky Štúrovo
Dokončenie lôžkového bloku Mestskej Nemocnice v Stropkove
Rekonštrukcia, modernizácia a racionalizácia prevádzky
Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. Piešťany
Zmena opláštenia interného pavilónu pre účely zníženia
energetickej náročnosti (NsP Lipt. Mikuláš)
Optimalizácia energetickej náročnosti prevádzly MNsP Krupina, n.o.
Rekonštrukcia všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš
- moderná nemocnica v málo rozvinutom regióne
Rekonštrukcia a zabezpečenie energetickej efektívnosti tepelného
fospodárstva NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
Rekonštrukcia nemocnice v Kežmarku
Modernizácia a rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre zvýšenie
kvality poskytovaných služieb
Zabezpečenie komplexnej a humanitnej starostlivosti a obyvateľov
v meste a regióne Fiľakovo – Domov dôchodcov Fiľakovo
Dom dôchodcov sv. Jozefa
Modernizácia budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote
Podporné služby a modernizácia sociálneho zariadenia ako dôležité
nástroje inovácie sociálnych služieb a podpory integračného
procesu pri sociálnej inklúzii vo Východoslovenskom kraji
Nová kvalita a kapacita starostlivosti o seniorov na Spiši
Senior dom Dolný Ohaj
Humanizácia životných podmienok a skvalitnenie poskytovaných
služieb sociálnej starostlivosti v Domove dôchodcov – Domove
sociálnych služieb Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia Domova dôchodcov v obci Moravany nad Váhom
Kultúrno-spoločenský dom - zateplenie objektu Litava
Plynofikácia kotolne - kultúrny dom Hriňová
Spišská knižnica Spišská Nová Ves
Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v obci Poráč - prístavba a
rekonštrukcia kultúrneho domu
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bánov
Partnerstvom k trvaloudržateľnému rozvoju obcí Sokolce,
Brestovec, Bodza, Holiare a ich okolia (kultúrny dom v Sokolciach)
Remeselná tradícia – progresívna cesta do modernej Európy
(Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku)
Rekonštrukcia a plynofikácia SNM-MURK Svidník (Múzeum
ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku)
Knižnica – inštitúcia vzdelávania a spoločenského života pre všetky
sociálne skupiny (Knižnica v Bardejove)
Dôstojný stánok kultúry - vyššia kvalita života (Mestské kultúrne
stredisko Galanta)
Zvýšenie kvality poskytovania služieb MsKS Liptovský Hrádok v
medzinárodnom, celoštátnom a nadregionálnom rozsahu v oblasti
kultúry
Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej, stavebná obnova a
renovácia
Stavebné úpravy a modernizácia technického vybavenia objektov

Ministerstvo zdravotníctva
SR
Poliklinika Veľké Kapušany,
n.o.
Mesto Sládkovičovo

SR
MI
GA
SO

Mesto Sobrance
Psychiatrická nemocnica
Michalovce, n.o.
Nitriansky samosprávnykraj
Mesto Stropkov
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o., Piešťany

MI
NR
SP
PN
ZA

Žilinský samosprávny kraj
Mesto Krupina
Všeobecná NsP n.o. Veľký
Krtíš
NsP Sv. Jakuba
n.o.Bardejov
Mesto Kežmarok

KA
VK
BJ
KK
TT

Trnavský samosprávny kraj

LC

Mesto Fiľakovo
Obec Hajnáčka

RS
RS

ÚPSVaR Rimavská Sobota

KE

Spoločenstvo detských
klubov zdravotne
postihnutých detí a mládeže
Slovenska-Detský klub
zdravotne postihnutých detí
a mládeže, Košice, o.z.
Mesto Spišská Nová Ves
Obec Dolný Ohaj

SNV
NZ
TN

Trenčiansky samosprávny
kraj
Obec Moravany n. V.
obec Litava
mesto Hriňová
Košický samosprávny kraj

PN
KA
DT
KE
SNV

obec Poráč
obec Bánov

BN
PN

obec Sokolce
Prešovský samosprávny
kraj
Slovenské národné
múzeum
Prešovský samosprávny
kraj

PO
SK
PO
GA

mesto Galanta

LM
mesto Liptovský Hrádok
Slovenské národné
múzeum Bratislava
Mesto Fiľakovo

VK
LC
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na kultúrno-vzdelávacie účely na Fiľakovskom hrade a Mestského
kultúrneho strediska v podhradí – vytvorenie kultúrno –
spoločenského centra Bebekova veža
Strážske – Dom kultúry – Stavebné úpravy
GAUDIUM – Rekonštrukcia kultúrneho domu na centrum kultúry a
vzdelávania
Záchrana a obnova národnej kultúrnej pamiatky renesančnobarokového kaštieľa v Jelenci s vybudovaním Spoločenského domu
Podpora rozvoja kultúrnych podujatí a tradícií v obci Krivany a v
regióne Hornej Torysy
Zvýšenie úrovne i rozsahu verejných knižnično-informačných a
výchovno-vzdelávacích služieb obecnej knižnice vo Vrbove
Skvalitnenie a rozšírenie poskytovania kultúrnych služieb v obci
Torysa a okolí
Rozvoj a skvalitnenie kultúrnych služieb v meste Lipany a okolí
Zlepšenie podmienok kultúrnej infraštruktúry v obci Dubová
Regionálna a mestská knižnica – modernizácia a rozšírenie
(nadstavba) priestorov Fórum inštitútu pre výskum menšín
Obnovenie kultúrno-spoločenského centra v obci Vrakúň –
rekonštrukcia kultúrneho domu
Obnovenie infraštrukturálneho zázemia kultúry v obci Žihárec rekonštrukcia kultúrneho domu
Komplexné zlepšenie kvalitatívneho stavu Kultúrneho domu v obci
Banské (Rekonštrukcia Kultúrneho domu)

Mesto Strážske

MI
TO

Obec Rajčany

NR

Obec Jelenec

SB

Obec Krivany

KK

Obec Vrbov

SB

Obec Torysa
Mesto Lipany
Obec Dubová
Fórum inštitút pre výskum
menšín, Šamorín

SB
PK
DS
DS

Obec Vrakúň

SA

Obec Žihárec

CA

Obec Banské

Ostatné projekty v rámci opatrenia 3. 1
MŠ Patince
ZŠ v Okoličnej na Ostrove
MŠ v Dohňanoch
ZŠ Myjava
ZŠ a MŠ Uhrovec
ZŠ Gabčíkovo
ZŠ v Dunajskej Strede-2
ZŠ Trstin
ZŠ a MŠ Vitanová
MŠ Liptovská Kokava
ZŠ Snežnica
ZŠ Krušetnica
ZŠ Mlynky - Biele Vody
MŠ Veľká Dolina
ZŠ Dobšinského Prievidza
ZŠ Domaniža
ZŠ Suchá nad Parnou
ZŠ Holice
ZŠ Dolný Štál
ZŠ Rabča
MŠ Oščadnica
ZŠ a MŠ Oravské Veselé
Vytvorenie centra strategického významu pre poskytovanie
komplexnej zdravotnej starostlivosti zodpovedajúcej štandardom
EÚ v regióne Orava (NsP Trstená)
Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa budovy Národného
rehabilitačného centra Kováčová
Trvaloudržateľné zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v
juhozápadnej časti trenčianskeho samosprávneho kraja
prostredníctvom technickej a alokatívnej efektívnosti NsP Myjava
Zabezpečenie štandardu hospitalizácie pacientov detského
oddelenia a zníženie energetickej náročnosti zdravotníckeho
zariadenia NsP Trstená
Rekonštrukcia budovy Nemocnice s Poliklinikou Levice

Patince
Okoličná na Ostrove
Dohňany
Myjava
Uhrovec
Gabčíkovo
Dunajská Streda
Trstín
Vitanová
Liptovská Kokava
Snežnica
Krušetnica
Obec Mlynky
Obec Veľká Dolina
Mesto Prievidza
Obec Domaniža
Obec Suchá nad Parnou
Obec Holice
Obec Dolný Štál
Obec Rabča
Obec Oščadnica
Obec Oravské Veselé

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

Žilinský samosprávny kraj

ostatné

Ministerstvo zdravotníctva
SR

ostatné

Trenčiansky samosprávny
kraj

ostatné

Žilinský samosprávny kraj

ostatné

Nitriansky samosprávny
kraj

ostatné
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Rekonštrukcia a modernizácia objektu Poľana
Skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v objektoch VITALITA, n.o.
LEHNICE
Lepší život obyvateľov Domova sociálnych služieb Šemša
Zlepšenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb v Domove
sociálnych služieb Kalinov
Kvalitatívne zlepšenie Domova sociálnych služieb pre deti Myjava
a odstránenie nevyhovujúcich hygienických a pracovných
podmienok
Rekonštrukcia a prístavba Domova sociálnych služieb Kotva
Prestavba podkrovia Domova sociálnych služieb Drábsko

Sanatórium Tatr. Kotlina,
n.o.

ostatné

Vitalita Lehnice n.o.

ostatné

Košický samosprávny kraj
Prešovský samosprávny
kraj

ostatné

Mesto Myjava

ostatné

Banskobystrický
samosprávny kraj
Banskobystrický
samosprávny kraj

ostatné

ostatné
ostatné

Dom sociálnych služieb (DSS) pre dospelých - multifunkčné využitie
budovy MŠ so zámerom podporiť sociálnu aj emocionálnu
toleranciu, integráciu a integritu obyvateľov obce
Dom dôchodcov - rekonštrukcia Hertník
Rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pavilónu E v Domove
dôchodcov-Domove sociálnych služieb Myjava s využitím
podkrovného priestoru

Obec Machulince

ostatné

Obec Hertník

ostatné

Trenčiansky samosprávny
kraj

ostatné

Prístavba pavilónu pracovnej terapie

Trenčiansky samosprávny
kraj

ostatné

Mesto Žilina

ostatné

Obec Janova Lehota

ostatné

Obec Chynorany
Trenčiansky samosprávny
kraj
Trenčiansky samosprávny
kraj
Obec Dolné Saliby
obec Pliešovce
obec Lieskovany
obec Porostov

ostatné

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a zriadenie denného
stacionára pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých
v meste Žilina
Rekonštrukcia a nadstavba Domova sociálnych služieb a domova
dôchodcov - Nádej
Nadstavba a prístavba domova dôchodcov
Trvalo udražeteľné zvýšenie alokatívnej efektívnosti Centra
sociálnych služieb v Trenčíne
Centrum výchovy pre deti s hendicapom
Rekonštrukcia a modernizácia Domovu dôchodcov Dolné Saliby
Plynofikácia a zateplenie Spoločenského domu Družba Pliešovce
Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu Lieskovany
Rekonštrukcia polyfunkčného zariadenia Porostov
Rekonštrukcia budovy župnej súdnej stolice pre potreby
Podunajskej knižnice v Komárne a Múzea maďarskej kultúry
a Podunajska v Komárne
Kultúra pre budúcnosť obce (kultúrny dom Nová Vieska)
Vráťme kultúru ľuďom a ľudí kultúre (kultúrny dom Záborské)
Zlepšenie technicko-hygienických podmienok v kultúrnom dome v
Novej Vsi nad Váhom s dôrazom na význam objektu ako kultúrneho
centra regionálne významnej priemyselnej oblasti (kultúrny dom)
Oprava Mestského kultúrneho domu v Dunajskej Strede
Rekonštrukcia, modernizácia a transformácia budovy vo vlastníctve
obce Obyce na kultúrny dom
Obnovenie kultúrno-spoločenského centra v obci Dlhá nad Váhom
– rekonštrukcia kultúrneho domu
„Kultúra ľuďom“ – rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v
Čabe
Rusínske tradície a moderné technológie v obci Pichne
Koncentrácia kultúrno-spoločenských aktivít v obci Ličartovce a
priľahlých obciach
Kultúrne centrum Ostratice
Dostavba kultúrneho domu Bobrovec

ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

Nitriansky samosprávny
kraj

ostatné

obec Nová Vieska
Záborské

ostatné
ostatné

Nová Ves nad Váhom

ostatné

mesto Dunajská Streda

ostatné

Obec Obyce

ostatné

Obec Dlhá nad Váhom

ostatné

Obec Čab

ostatné

Obec Pichne

ostatné

Obec Ličartovce

ostatné

Obec Ostratice
Obec Bobrovec

ostatné
ostatné

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
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7. Opatrenie 2. 3. 1 - Pozemkové úpravy

Projekty nepriamo podporujúce MRK
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Polina

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerská Ves

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Višňové v
Gemeri
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Chvalová

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Boleráz

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Strelnice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Dravce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hájniky

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dúbravy

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Pravenec

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Orovnica

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Gemer

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Drienčany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hrušov
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zámutov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kurov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čoltovo
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Jovice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovo

MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor

RA

RA

RA

RA
TT

RA

LC

ZV

DT

PD

ZC

RA

RS

BA

VT

BJ

GL

RV

RV

RV
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Iliašovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Sveržov
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Brzotín

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Držkovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Skerešovo

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Šalov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Sazdice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Trakany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čierna Lehota
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerská
Panica
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vojkovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hronská
Dúbrava
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Levkuška

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Turkov
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hontianske
Tesáre
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Držkovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Turie

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Skerešovo

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Železné
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nováky

pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rimavské
Janovce
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Povina

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bohatá

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Sudince

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Šariš

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Padarovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lužianky

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hájske

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Župkov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerská Ves

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bajany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čaka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Starňa

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Voderady

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kolibábovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Becherov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Myslina

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čakľov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hencovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dlhá Ves
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká Maňa
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vtáčkovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Falkušovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Krásna

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stanča

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Iža
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Krásnohorské
Podhradie
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čeľovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Tornaľa

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nálepkovo

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Jablonov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Chanava

pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
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Ministerstvo
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156 621
Ministerstvo
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Ministerstvo
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156 621
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pôdohospodárstva SR, IČO
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Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
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Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
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Ostatné projekty v rámci opatrenia 2. 3. 1
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mojín

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Budikovany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Šipice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nýrovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Slopná

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Borovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Báb

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Lehota
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Lehota

MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor
pozemkových úprav,
156621
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pozemkových úprav,
156621
MP SR, odbor

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné
ostatné

117

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Jasenie

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ostrov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Oponice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Vozokany
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dlhá nad
Kysucou
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vydrany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Šurice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kočovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Újazd

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kostolná Ves
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lackovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rožňava

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Silica

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižný Orlík

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Moravany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Ruskov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Záborské

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hostovice
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Miňovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Obišovce
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Svätuš
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Záhorany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ďurčiná

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké nad
Váhom
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lopušné Pažitie

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Pavčina Lehota

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čičmany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lontov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ipeľský Sokolec

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bielovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Pozba

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Andovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nemčice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Báb

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lorinčík

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorianky
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky Včeláre
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Oľšavka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Predmier

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Podskalie
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prosiek
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pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné
ostatné

119

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Krivá

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dlhá Lúka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Štiavnické Bane

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dudince

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Snežnica

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Klasov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Žaškov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kvačany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Osada

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dunajov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vlčkovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hody

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Vozokany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zbora

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Košariská

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná Jedľová
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovské
Matiašovce
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zemianska
Dedina
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská
Štiavnica
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Turčianske
Jaseno
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lomná
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mikušovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hôrky

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Tuchyňa
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolný Štál,
Horný Štál, Tône
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Chotín

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ladice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Klobušice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stožok

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prša

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lukavica

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hrachovo

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolný Tisovník

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rašice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Príboj

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Balog nad Ipľom

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rajecká Lesná
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Medzibrodie nad
Oravou
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ižipovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Liešno
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Sedliacka
Dubová
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Jastrabá
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mníchova Lehota
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a
Primoravské Lúky
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Osadné

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ipeľské Úľany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ludanice

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hankovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kanianka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rakoľuby

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Slatvina

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná Kamenica

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bánovce nad
Ondavou
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Letničie a
Rúbanice
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Geraltov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dedinka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lúčka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rohov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Saliby

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hrabičov
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ostrý Grúň
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vislava

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Čakany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Melek

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Hoste

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hriadky
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hradište pod
Vrátnom
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Ruskov

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prievaly

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rúbaň
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Krásnohorská
Dlhá Lúka
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Polianka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Plavecký Peter

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dlhá nad Váhom

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Budička
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Beckovská
Vieska
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Slatinka nad
Bebravou
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Černik

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Opatová - Dobrá

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dubodiel
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Hoste
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Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Seč

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zvončín

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mojzesovo

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Záskalie
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska nad
Žitavou
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kladzany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká Hradná

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Harichovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Svinná

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Koniarovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zubák

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Preseľany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Pochabany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Podbrezová

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Brezovec

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižné Ružbachy
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Trenčianska
Turná - Hámre
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Krušetnica

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nemešany

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Ves
Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Krokava

pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 622
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 622
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 622
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 622
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné

ostatné
ostatné

124

pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 621
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 622
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IČO
156 625

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lipovec

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Potoky

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nemešany II.
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Súhrn
V rámci 7 opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80:20 bolo k 30. 9. 2008
implementovaných 341 projektov nepriamo podporujúcich rómske komunity v objeme
reálneho čerpania 3 129 mil. SKK zo zdrojov EÚ, čo predstavuje 81,08% čerpanie
z objemu zmluvne viazaných finančných prostriedkov.
Z hľadiska počtu projektov najviac bolo implementovaných projektov v rámci
Opatrenia 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry – Operačný program
Základná infraštruktúra, a to v počte 113 projektov a v objeme čerpania 1 169 mil. SKK.,
najmenej v rámci Opatrenia 1.1 Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb
zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov uchádzačov - Sektorového operačného
programu Ľudské zdroje, v počte 4 národných projektov a v objeme čerpania 343 mil.
SKK. V rámci opatrenia 3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a
systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce - Sektorového
operačného programu Ľudské zdroje nebol implementovaný žiadny nepriamo
podporujúci projekt marginalizované rómske komunity.
Finančná pomoc prostredníctvom projektov nepriamo podporujúcich
marginalizované rómske komunity smerovala z regionálneho hľadiska v rámci
Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, Operačného programu Základná
infraštruktúra /Opatrenie 2.1 a 3.1/ a Sektorového operačného programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka do troch krajov s najpočetnejším zastúpením
rómskej komunity a to Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho
kraja.
Identifikácia územia podľa počtu projektov nepriamo podporujúcich marginalizované rómske
komunity
Samosprávny kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Košický
Prešovský kraj

SOP ĽZ

OP ZI-ŽP
7
8,5
5
10,5
9
29,5
22,5
19

Projekty 111
Národné projekty 5
Nadregionálne 10
Celkom 126

OP ZI-OV
0
1
1
5
1
11
3
7

Projekty 29
Celkom 29

SOP
Poľnohosp.
1
17
6
21
9
14
15
29

Projekty 112
Nadregionálne
1
Celkom 113

1
2
2
8
3
29
17
9
Projekty 71
Neznáme 2
Celkom 73
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Ostatné projekty v rámci 7 opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80:20
predstavovali 364 projektov v zazmluvnenom objeme 2 268 mil.Sk, z ktorého reálne
čerpanie k 30. 9. 2008 je v objeme 1 693 mil.Sk tj. 74,65%.
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Záver
Objem finančných prostriedkov vyčlenených na 7 opatrení so zvýšenou mierou
intervencie 80:20 na celé programové obdobie zo zdrojov Európskej únie predstavuje
10 157 mil. SKK. Na základe uzatvorených zmlúv objem finančných prostriedkov
predstavoval 10 331 mil. SKK, tj. 101,71%, pričom k 30. 9. 2008 bolo reálne čerpanie
v objeme 8 301 mil.SKK, tj. 80,35% zo zazmluvnenej sumy a 81,73% z objemu
finančných prostriedkov vyćlenených na celé programové obdobie.
Najvyšší podiel z hľadiska čerpania objemu finančných prostriedkov dosiahli
projekty priamo podporujúce marginalizované rómske komunity a to 41,90% / v objeme
3 478 mil SKK, podiel projektov nepriamo podporujúcich marginalizované rómske
komunity predstavoval 37,70% / v objeme 3 129 mil. SKK. Zvyšných 20,40% finanćných
prostriedkov bolo realizovaných cez ostatné projekty.
Pri porovnaní projektov priamo a nepriamo podporujúcich marginalizované
rómske komunity z hľadiska počtu, nepriamo podporujúce projekty sú početnejšie tj.
realizovalo sa 341 projektov a projekty s priamou podporou sa realizovali v poćte 89
projektov. Na uvedený vyšší počet nepriamo podporujúcich projektov mala vplyv
i skutočnosť, že v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra Opatrenie 3.1
Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry a v rámci Sektorového operačného
programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Opatrenie 2.3.1 Pozemkové úpravy,
neboli realizované priamo podporujúce projekty.
Z regionálneho hľadiska bola finančná pomoc implementovaná prostredníctvom
projektov priamo a nepriamo podporujúcich marginalizované rómske komunity najmä
v rámci Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja, teda
v krajoch, ktoré sa vyznačujú vysokým zastúpením obyvateľstva rómskej národnosti.
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