
INFORMAČNÝ LIST
PROJEKTU

1. Všeobecné informácie o projekte
Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií.Názov projektu:

304011U882Kód projektu v ITMS:

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

Stredná priemyselná škola informačných technológiíPrijímateľ:

Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto, SlovenskoSídlo prijímateľa:

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

51906201Identifikátor prijímateľa (IČO):

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

24. 7. 2020Dátum platnosti zmluvy:

30. 7. 2020Dátum účinnosti zmluvy:
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Popis projektu
Predložený projekt je založený na existujúcej spolupráci cezhraničných partnerov. Obe školy ponúkajú svojim študentom podobne zamerané študijné odbory a
predmety a pripravujú absolventov na podobný trh práce vo svojich regiónoch.  Z tohto dôvodu je cieľom projektu vytvoriť cezhraničnú partnerskú sieť
vzdelávacích inštitćií a zamestnávateľov v cezhraničnom regióne a zároveň vytvoriť spoločný obsah vzdelávania pre potreby trhu práce na základe odporúčaní od
zamestnávateľov. 
Cieľ projektu:  Tvorba partnerskej siete a tvorba spoločného obsahu vzdelávacích programov zameraných na oblasť počítačových sietí. 
Typy aktivít projektu: 
A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie
kľúčových kompetencií požadovaných praxou. 
D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania
Cieľové skupiny projektu: žiaci a pedagogickí zamestnanci Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste a Strednej školy
teleinformatiky v Ostrave. 

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 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto2.

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): 18

Začiatok realizácie aktivít projektu (začiatok realizácie prvej aktivity MM/RRRR): 1.2021

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

6.2022

Skutočný stavPlánovaný stav

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 18

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity MM/RRRR): 1.2021

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

6.2022

Skutočný stavPlánovaný stav
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4.2  Výdavky projektu

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov: 222 264,51 €

0,00 €Výška nenávratného finančného príspevku:Z toho: 207 312,52 €

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 14 952,00 €

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 196

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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