Názov projektu: Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej v Čadci
Kód žiadosti: NFP302020J453
Výzva: IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Priradenie k programovej štruktúre:
Integrovaný regionálny operačný program
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Popis projektu:
Projektom sa zrealizujú nevyhnutné stavebné úpravy zamerané na skvalitnenie odborného vzdelávacieho
procesu SOŠt v Čadci, pri zabezpečení plnej bezbariérovosti a následne sa obstará moderné materiálnotechnologické vybavenie, čím sa v rámci OP - IROP naplní špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov
SOŠ na praktickom vyučovaní. Pripravovaný projekt je plne v súlade s aktuálnou výzvou na predkladanie
projektových zámerov v znení aktualizácie č.1, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3. Zrealizujú sa 2
hlavné aktivity typu c.) a a.). SOŠt v Čadci je v regióne KYSUCE - jediné COV pre strojárstvo a ostatnú
kovospracujúcu výrobu. Areál SOŠt Čadca má 3. objekty – ktoré budú projektom prepojené do
funkčného, bezbariérového celku. Projekt je rozdelený do 2 hlavných aktivít, typu c.) a a.): 1. Stavebné
úpravy SOŠt v Čadci vrátane vonkajšieho areálu 2. Obstaranie moderného materiálno-technického
vybavenia v SOŠt v Čadci 1. Predmetom stavebných úprav je nasledujúci rozsah prác, ktorého cieľom
je skvalitnenie vzdelávacieho procesu, bezbariérovosti /v zmysle Vyhlč.532/2002 Z.z./ - objekt bude
v plnom rozsahu debarierizovaný : 1- objekt dielní - stavebné úpravy podlahy nevyhovujúcej z dôvodu
osadenia nových zariadení a technológií v tomto priestore 2- výstavba spojovacej chodby – uvažuje sa
pešie bezbariérové spojenie dielní a školy 3- doplnenie konštrukcií a zariadení pre úplnú debarierizáciu
školy a modernizácia – bezbariérová obnova vybraných sociálno – hygienických zariadení 4- výmena
krytiny na šikmých strechách 5- obnova nevyhovujúceho vonkajšieho osvetlenia 2. Predmetom
obstarania moderného MTV je obstaranie 9-tich strojárskych obrábacích strojov v dielňach. V budove
školy vniknú 2 nové odborné učebne: 1. pre reguláciu a meranie - zameraná na obnoviteľné zdroje a 2.
pre technické kontroly a merania, kde sa projektom obstará špičková učebná pomôcka - portálový
trojsúradnicový merací stroj s príslušenstvom.

Výška finančných prostriedkov projektu:
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 332 359,23 €
Požadovaná výška NFP: 1 265 741,27 €

