
INFORMAČNÝ LIST
PROJEKTU

1. Všeobecné informácie o projekte
Robotika... a robot ti tyká...Názov projektu:

304011U542Kód projektu v ITMS:

Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Gymnázium Antona BernolákaPrijímateľ:

Mieru 307/23, 02901 Námestovo, SlovenskoSídlo prijímateľa:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 - INTERREG V-A SK-CZ/2018/09Výzva:

00160717Identifikátor prijímateľa (IČO):

Partneri: 00160679 (IČO) - Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

00160695 (IČO) - Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha

00842702 (IČO) - Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

00845329 (IČO) - Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

20. 7. 2020Dátum platnosti zmluvy:

24. 7. 2020Dátum účinnosti zmluvy:
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Popis projektu
Cieľom predmetného projektu je v kontexte potrieb trhu práce prispôsobiť vzdelávací proces na oboch stranách oprávneného územia tak, aby sa dosiahlo zvýšenie
relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v cezhraničnom regióne.
Dôraz sa bude klásť na posilnenie kľúčových kompetencii, zručností a znalostí žiakov a pedagógov pri vzdelávacom procese so zreteľom na neustále sa meniace
podmienky na trhu práce.
Aktivity sú v súlade s regionálnymi stratégiami a koncepciami platnými pre cezhraničné územia. Naplánované aktivity projektu sa pretavia do
správneho investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, čo sú hlavné princípy udržateľnoho rozvoja. To má vplyv aj na ekonomicko –
sociálny rozvoj cezhraničného regiónu.
Projekt generuje potenciál pre jeho budúcu udržateľnosť. Akákoľvek investícia do oblasti vzdelávania, vzdelávacieho procesu s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, zručností a znalosti žiakov a pedagógov zvyšuje atraktivitu cezhraničných vzdelávaní u cezhraničných partnerov projektu.
Ďalšou významnou úlohou predkladaného cezhraničného projektu je podporiť a motivovať žiakov netradičnými formami a inovatívnymi prístupmi k hlbšiemu
vzťahu k informatike ako variabilnému a praktickému predmetu s výrazným uplatnením v ostatných predmetov a praktických veciach. Snahou projektu bude aj
prostredníctvom humanoidných platforiem robotov podnietiť a rozvíjať u žiakov projektový prístup v myslení

2.

3. Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Česko Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava1.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Ján2.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš3.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Martin4.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Námestovo Krušetnica5.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Námestovo Námestovo6.

3.1  Miesto realizácie projektu v oprávnenom území OP

Nezaevidované

3.2  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

4. Finančný a časový rámec realizácie projektu

4.1  Časový rámec realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch): 10

Začiatok realizácie aktivít projektu (začiatok realizácie prvej aktivity MM/RRRR): 9.2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu (koniec realizácie poslednej aktivity alebo viacerých
aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas, MM/RRRR):

6.2021

Skutočný stavPlánovaný stav
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Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 10

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity MM/RRRR): 9.2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity
alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas, MM/RRRR):

6.2021

Skutočný stavPlánovaný stav

4.2  Výdavky projektu

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov: 192 263,07 €

0,00 €Výška nenávratného finančného príspevku:Z toho: 179 445,81 €

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 12 817,26 €

Plánované výdavky Čerpané výdavky

0,0000 %Percento čerpania:

5. Merateľné ukazovatele projektu
Kód a názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív
Miera plnenia

P0436 - Počet účastníkov cezhraničných programov
spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho
odborného vzdelávania

počet 40

P0615 - Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane
celoživotného vzdelávania)

počet 1

P0626 - Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v
cezhraničnom regióne

počet 1

P0680 - Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania
aplikované v cezhraničnom regióne

počet 1
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