Formulár príkladov dobrej praxe a)
Názov projektu
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince
Názov operačného programu
Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO6-SC612-2018-1; 312061X193
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach
6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Obec Licince, okres Revúca, Banskobystrický kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr –
ddmmrrrr)
01/2019 - 01/2021
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného
príspevku)
COV: 393 974,53 €
NFP: 374 275,80 €
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón,
fax, e-mail, webová stránka)
Obec Licince
Licince 39, 049 14 Licince
Ing. Ladislav Miklóš
0917263836
obeclicince@azet.sk
www.obec-licince.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
rozšírenie kapacity materskej školy
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
marginalizované rómske komunity
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

1. Ciele
Predmetom projektu s názvom "Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince" je rozšírenie
kapacity materskej školy v obci Licince formou výstavby novej budovy materskej školy. Realizáciou
hlavnej aktivity projektu s názvom "Výstavba novej budovy materskej školy" sa dosiahne cieľ
projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom
detstve v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Miestom realizácie projektu
je obec Licince, v okrese Revúca, v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Realizácia hlavnej aktivity projektu s názvom "Výstavba novej budovy materskej školy" priamo
prispeje k dosiahnutiu stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov projektu: P0067 - Kapacita
podporenej školskej infraštruktúry MŠ, P0341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach
s prítomnosťou MRK a P0716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru
materských škôl.
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Predkladaný projekt s názvom "Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince" bude realizovaný
prostredníctvom hlavnej aktivity projektu s názvom "Výstavba novej budovy materskej školy".
Aktivita projektu je naplánovaná tak, aby sa realizáciou projektu dosiahli ciele v oblasti zlepšenia
prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Hlavná aktivita projektu sa bude z vecného,
časového a finančného hľadiska realizovať v zmysle schváleného harmonogramu a rozpočtu projektu
v rámci jednej etapy v trvaní 24 mesiacov. Termín začiatku realizácie hlavnej aktivity projektu je
01/2019 a koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je naplánovaný na termín 12/2020. Začiatok
realizácie hlavnej aktivity projektu (01/2019) a taktiež podporných aktivít projektu (06/2019) bol
určený na základe uzavretých zmlúv o dielo s projektantmi a spoločnosťou zabezpečujúcou
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Začiatok realizácie projektu sa teda datuje
plnením vyššie uvedených zmlúv, ktorých predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie ku
stavebnej časti projektu a vypracovanie žiadosti o NFP (externý projektový manažment). Výdavky na
uvedené položky sú oprávnené a vzťahujú sa na priame aj nepriame výdavky projektu.
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované
aktivity
www.obec-licince.sk

