
Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany 
v roku 2008

 
1. Názov projektu: Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnancov Obce 

Smižany
Výzva: SOP – Ľudské zdroje
             Priorita 3: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb 
                              vstupujúcich na trh práce

 Opatrenie: 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho 
 vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu 

zamestnancov.
  Národný projekt XI SOP ĽZ – Teoretická a praktická príprava zamestnancov 
 na získanie nových vedomostí a odborných zručností.
Zdroje: Štátny rozpočet SR a Európsky sociálny fond
Celkové oprávnené náklady: 1 017 030,- Sk
Požadovaná dotácia: 915 327,- Sk
Vlastné zdroje: 101 703,- Sk
Čas realizácie: 5 mesiacov (apríl 2008 – august 2008)

      Predkladaný: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
Dátum podania: 29. 2. 2008
Hodnotenie: Žiadosť schválená. Schválené finančné prostriedky vo výške 
915 327,- Sk, projekt zrealizovaný. 

2. Názov projektu: Zdokonaľovaním duševnej oblasti budujeme vyspelú   
                         spoločnosť (rekonštrukcia budovy školy na Komenského ul.)

- modernizácia  plynovej  kotolne  spojená  s termoreguláciou  ústredného 
kúrenia, výmenou  rozvodov, radiátorov a termoregulačných ventilov),

- zateplenie  a stavebné  úpravy  základnej  školy  (oprava  striech,  výmena  okien, 
rekonštrukcia spojovacích chodieb, výmena podláh, vymaľovanie priestorov školy), 

- rekonštrukcia elektroinštalácie a školského rozhlasu,
- osvetlenie a ozvučenie športoviska, 
- oplotenie areálu školy, 
- obstaranie interiérového vybavenia učební a vybavenia školskej jedálne,
- zriadenie jazykovej učebne.

Výzva: Operačný program: ROP
             Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

 Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
Žiadosť zaevidovaná pod číslom: NFP22110120182
Celkové výdavky: 45 871 829 Sk
Požadovaná výška finančného príspevku: 43 578 237 Sk
Vlastné zdroje: 2 293 592 Sk
Čas realizácie: 10 mesiacov (r. 2009)

      Predkladaný: MVaRR  SR
Dátum podania: 21. 4. 2008
Hodnotenie: Žiadosť schválená. Schválené finančné prostriedky vo výške 
43 578 237 Sk (oznámené listom z 18. 8. 2008). Projekt zrealizovaný v r. 2009 - 2010. 



Z dvoch podaných žiadostí boli  2 úspešné.  Vďaka týmto projektom v r. 2008 získala obec 
financie vo výške 44 493 564,- Sk.


