
 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica 
 
Základné údaje o projekte 

 

Kód ITMS:  27110230088 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os:  1. Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie:   1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  

zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 

Rámcová aktivita: 1. Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských  

združení a regiónov 

 

 

Prijímateľ:  Mesto Nová Dubnica 

Partneri:  Bytový podnik, m.p.o. 

   Centrum voľného času Nová Dubnica 

   Domov dôchodcov Nová Dubnica 

   Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 

   Základná umelecká škola Nová Dubnica 

   Materská škola Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 

 

Trvanie projektu: 03/2009 – 10/2010 

Výška NFP:  116 092,36 EUR 

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán:  Sociálna implementačná agentúra 

 

 

Bližšie informácie o projekte 

 

Cieľ projektu:  Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny,  

zvýšenie efektivity a kvality práce 

 

Špecifické ciele: Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny,  

zvýšenie efektivity a kvality práce v oblasti informačných technológií 

Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny, 

zvýšenie efektivity a kvality práce v oblasti komunikácie a psychológie 

Zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny 

v anglickom jazyku 

 

Aktivity projektu: Aktivita č.1: Základné školenie v rámci informačného systému samospráv 

   Aktivita č.2: Odborné školenie v rámci informačného systému samospráv 

   Aktivita č.3: Kurz komunikácie 

   Aktivita č.4: Kurz anglického jazyka 

   Aktivita č.5: Kurz psychológie, 1.etapa 

   Aktivita č.5: Kurz psychológie, 2.etapa 



 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

 

Výsledok: Počet vyškolených osôb v projekte: 98  

Dopad:  Počet úspešne vyškolených osôb: 98 

 

 

Kam sme s projektom pokročili... 

 

Projekt sme začali realizovať po podpise zmluvy o NFP dňa 20.03.2009. Prvým krokom bolo 

zrealizovanie výberu dodávateľov externých služieb. Následne po kontrole VO zo strany Sociálnej 

impelementačnej agentúry boli uzatvorené zmluvy s víťazmi a od augusta 2009 prebiehajú 

jednotlivé školenia v zmysle vyššie uvedených aktivít projektu. 

 

V mesiaci máj 2009 sme požiadali o prvú zálohovú platbu, v septembri 2009 sme podali prvú 

monitorovaciu správu. 

 

V rámci publicity bolo zmluvnou povinnosťou uverejniť inzerát, ktorý bol publikovaný v 

„Novodubnických zvestiach“, máme označené miesto realizácie informačnou tabuľou, verejnosť 

môžu informovať aj letáky a plagáty a samozrejme webstránka. 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore s Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk 

 

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/

