INFORMATÍVNA SPRÁVA O PROJEKTOCH MESTA HANDLOVÁ ZA ROK 2014
V roku 2014 podalo mesto Handlová, mestské organizácie samostatne alebo v spolupráci s mestom spolu 38 rôznych projektových žiadostí.
Úspešnosť roku 2014 v projektovej oblasti je 35,48 %.
ÚSPEŠNOSŤ V SLEDE ROKOV:
rok 2014 - podaných 38 projektov - úspešnosť 35,48 %
rok 2013 - podaných 28 projektov - úspešnosť 48,15 %
rok 2012 - podaných 42 projektov - úspešnosť 30,00 %
rok 2011 - podaných 66 projektov - úspešnosť 33,33 %
rok 2010 - podaných 33 projektov - úspešnosť 51,52 %
rok 2009 - podaných 34 projektov - úspešnosť 38,24 %
rok 2008 - podaných 31 projektov - úspešnosť 74,19 %
rok 2007 - podaných 12 projektov - úspešnosť nie je možné z podkladov vyčísliť, neexistuje štatistika
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA 2014:
• SCHVÁLENÉ
11 projektov
• NESCHVÁLENÉ 20 projektov
• V HODNOTENÍ
7 projektov

.................................................................................................................................................

KAPITOLA 1. PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2014
KAPITOLA 2. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2014
KAPITOLA 3. PROJEKTY V PRÍPRAVE
KAPITOLA 4. PROJEKTY V MONITORINGU
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1. PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2014
Por.č.

Žiadateľ

Názov projektu

Hodnotenie

Schválený
finančný
prostriedok

MF SR

neschválený

xxx

xxx

15 000 €

MF SR

neschválený

xxx

xxx

14 500 €

MF SR

neschválený

xxx

xxx

14 616,06 €

MF SR

neschválený

xxx

xxx

15 000 €

Riadiaci orgán

Spolufinanco Celkový rozpočet
vanie
projektu

NESCHVÁLENÉ
Výmena okien a svietidiel na mestskej
plavárni v Handlovej - havarijný stav
Výmena strechy na mestskej plavárni v
Handlovej - havarijný stav
Bezdrôtový mestský rozhlas v meste
Handlová - III.etapa
Zriadenie práčovne v objekte Senior
centra v Handlovej

1.

Mesto Handlová

2.

Mesto Handlová

3.

Mesto Handlová

4.

Mesto Handlová

5.

Mesto Handlová

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ MC

ÚV SR

neschválený

xxx

xxx

50 000 €

6.

Mesto Handlová

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ MC

Nadácia SLSP

neschválený

xxx

xxx

50 000 €

7.

Mesto Handlová

Štyri ročné obdobia v modernej
multikultúrnej Európe

Výkonná agentúra pre
vzdelávanie

neschválený

xxx

xxx

150 000 €

8.

Mesto Handlová

Monografia Mesta Handlová 2014

Ministerstvo kultúry SR

neschválený

xxx

xxx

52 256 €

9.

Mesto Handlová

Havarijný stav strechy budovy telocvične
na ZŠ Školská

Odbor športu Okresný
úrad TN

neschválený

xxx

xxx

33 176,82 €

10.

Mesto Handlová

Vankúšiky DYNASIT pre zdravý chrbátik

Nadácia pre deti SR

neschválený

xxx

xxx

1 215 €

Informatívna správa o projektoch mesta Handlová za rok 2014
Strana 2 z 9

11.

ZŠ Školská ul.

Buďme fit s rozumom

Nadácia COOP
Jednota

neschválený

xxx

xxx

údaj neznámy

12.

ZŠ Školská ul.

Bezpečne na cestách s pomocou Interka

Nadácia Volkswagen

neschválený

xxx

xxx

údaj neznámy

13.

ZŠ Školská ul.

Zelený chodníček

MŠVVaŠ SR

neschválený

xxx

xxx

údaj neznámy

Senior centrum,
n.o.
Senior centrum,
n.o.

Zelená pre seniorov 2014

Nadácia Orange

neschválený

xxx

xxx

2 000 €

V tieni a na čerstvom vzduchu - viac pre
seniorov

CEF / Nadácia Baumit

neschválený

xxx

xxx

1 200 €

16.

CVČ Relax

48. ročník Handlovských športových hier

Úrad vlády SR splnomocnenec vlády
pre mládež a šport

neschválený

xxx

xxx

3 478 €

17.

Neformálna
skupina J.
Smoreka

Diviaky, nekazte nám zábavu

CEF / Nadácia Baumit

neschválený

xxx

xxx

1 200 €

Havarijná oprava strechy budovy DK v
Novej Lehote

CEF / Nadácia Baumit

neschválený

xxx

xxx

1 200 €

Kapriáda 2014

Nadácia Orange

neschválený

xxx

xxx

1 000 €

xxx

3 638 €

14.
15.

18.
19.

Karpaty Art
Gallery
Plavecký klub
Handlová

20.

Senior centrum,
n.o.

Zelená revitalizácia nevyužitých
záhradných plôch v Senior Centre
Handlová

Nadácia EKOPOLIS

neschválený

xxx

Por.č.

Žiadateľ

Názov projektu

Riadiaci orgán

Hodnotenie

Schválený
finančný
prostriedok

schválený

1 036 423 €

Spolufinanco Celkový rozpočet
vanie
projektu

SCHVÁLENÉ
21.

Mesto Handlová

Rekonštrukcia a modernizácia MsK s
cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj ako
energetickej efektívnosti
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MPaRV SR

54 548,56 €

1 090 971 €

22.

Mesto Handlová

23.

MŠ SNP

24.

MŠ SNP

25.

DaMP a MsP

26.

Jazmín,n.o.

27.

ZŠ Školská ul.

28.

ZŠ Školská ul.

29.

ZŠ MC

30.

ZŠ MC
Automotoklub
Baník

31.
Por.č.

Žiadateľ

Komplexná revitalizácia centra
predškolskej výchovy
Aktivizujúce metódy vo výchove

Envirofond

schválený

199 441,73 €

10 496,94 €

209 938,67 €

MŠVVaŠ SR

schválený

xxx

xxx

xx

MŠVVaŠ SR

schválený

11 664 €

0€

11 664 €

Nadácia Orange

schválené

1 000 €

60 €

1 060 €

Medzinárodný ženský
klub

schválený

3 200 €

0€

3 200 €

"Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre
žiakov so zdravotným postihnutým 2014 bez rozdielu"

MŠVVaŠ SR

schválený

1 452 €

0€

1 452 €

„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov
zo SZP v ZŠ 2014: Využitie digitálnych
textov pri rozvíjaní čitateľskej
gramotnosti“

MŠVVaŠ SR

schválený

2 620 €

320 €

2 940 €

MŠVVaŠ SR

schválené

11 664 €

0€

11 664 €

MŠVVaŠ SR

schválené

dar

0€

dar

Banícka Really 2014

dotácie TSK

schválený

300 €

4 500 €

4 800 €

Názov projektu

Riadiaci orgán

Hodnotenie

Žiadaný
finančný
prostriedok

Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva
Revitalizácia verejných venčovísk v
Handlovej
Obstaranie postelí, matracov a nočných
stolíkov

„Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva"
„Aktivizujúce metódy vo výchove“

Spolufinanco Celkový rozpočet
vanie
projektu

V HODNOTENÍ
32.

Mesto Handlová

Zefektívnenie triedeného zberu v meste
Handlová

Envirofond

v hodnotení

205 200 €

10 800 €

216 000 €

33.

ZUŠ Handlová

Celoslovenská súťaž "Slovensko spieva"

Ministerstvo kultúry SR

v hodnotení

6 359 €

421 €

6 780 €

34.

MsP Handlová

Kamerový systém mesta Handlová Čistota-Poriadok-Bezpečnosť - rozšírenie
2015

Rada vlády pre
prevenciu kriminality
SR

v hodnotení

28 000 €

9 333 €

37 333 €
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35.

MsK Handlová

36.

MsK Handlová

Doplnenie knižničného fondu do novej
knižnice
Rozprávkové noviny z jubilejnej noci
v knižnici

37.

Senior centrum,
n.o.

Integrácia občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím / klientov zariadenia
sociálnych služieb / do zdravej populácie,
života spoločnosti a na podporu
poskytovania terénnej formy - prepravnej
sociálnej služby kúpou špeciálneho
motorového vozidla so zdvíhacou
plošinou

38.

Senior centrum,
n.o.

Materiálno-technické vybavenie obytných
miestností polohovateľnými posteľami

Ministerstvo kultúry SR

v hodnotení

4 750 €

250 €

5 000 €

Ministerstvo kultúry SR

v hodnotení

522 €

28 €

550 €

MPSVaR SR

v hodnotení

21 501 €

2 389 €

23 890 €

MPSVaR SR

v hodnotení

5 391 €

599 €

5 990 €

2. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2014 - mesto a organizácie

P.č.

1.

2.

3.

Žiadateľ / názov projektu

Harmonogram

Aktuálny stav

Finančné prostriedky

Detský a mládežnícky parlament a Mestská Polícia: „Revitalizácia
verejných venčovísk v Handlovej“
Nadácia Orange - grantová schéma „Šanca pre Váš región“

realizácia od
06/2014 11/2014

ukončený projekt

Schválený FP: 1.000 €
Spolufinancovanie: 60 €

Dom kultúry: "Digitalizácia Kina Baník SK MH Handlová"
Audiovizuálny fond a Ministerstvo kultúry SR

realizácia od
11/2013 - jeseň
2014

ukončený projekt

Dom kultúry: "Kultúrne poukazy"
Ministerstvo kultúry SR

realizácia v II.
polroku 2014

ukončený projekt

Riadiaci orgán / Program alebo schéma pomoci
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Celkové oprávnené náklady: 1.060 €
Schválený FP: 76.993 €
Spolufinancovanie: 8.555 €
Celkové oprávnené náklady: 85.548 €
843 € na 824
Kultúrnych poukazov.

zaregistrovaných

4.

Help, n.o.: „Buď pánom svojich peňazí“
Nadácia pre deti Slovenska

realizácia 2014

ukončený projekt

Schválený FP: 1.240 €
Spolufinancovanie: 88 €
Celkové oprávnené náklady: 1.328 €

5.

Help, n.o.: „Krok za krokom ku zamestnanosti“
Accenture - Nadačný fond a Nadácia Pontis

realizácia 2014

ukončený projekt

Schválený FP: 1.053,60 €
Spolufinancovanie: 50 €
Celkové oprávnené náklady: 1.103,60 €

6.

Schválený FP: 3.200 €
Spolufinancovanie: 0 €

Jazmín, n.o.: „Obstaranie postelí, matracov a nočných stolíkov“
Medzinárodný ženský fond

realizácia na
jeseň 2014

ukončený projekt

Mestská Knižnica: "Doplnenie knižného fondu novými knihami v
MsK Handlová"
Ministerstvo kultúry SR

realizácia 2014

ukončený projekt

Mestská Knižnica : "Po stopách stratených rozprávok" (Noc
s Andersenom)
Ministerstvo kultúry SR

realizácia v
apríli 2014

Mesto Handlová: „Detské ihrisko na ul. Partizánska“
Nadácie SPP a SPP Distribúcia a dotácia z rezervy predsedu Vlády SR

realizácia od
06/2014 08/2014

ukončený projekt

realizácia od
08/2012 –
10/2015

v realizácii - prebiehajú

Schválený FP: 136.193,41 €

aktivity 5 terénnych
pracovníkov a 1521 stálych
klientov - spisov

Spolufinancovanie: 0,00 €

Celkové oprávnené náklady: 3.200 €

7.

8.

9.

Mesto Handlová: Národný projekt „Terénna sociálna práca
v obciach“
10.

11.

12.

13.

MPSVaR SR - ESF / OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia FSR – NP
TSP
Mesto Handlová: „Centrálna Mestská Zóna Handlová - Revitalizácia
a stavebná úprava Námestia baníkov“
MPaRV SR - Regionálny operačný program
Mesto Handlová: Národný projekt „Podpora opatrovateľských
služieb v obciach“
MPSVaR SR - ESF / OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia FSR – NP
POS
Mesto Handlová a SvP Piešťany: „Povodie Hornej Nitry - opatrenia
na prevenciu pred povodňami a suchom“
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Schválený FP: 1.300 €
Spolufinancovanie: 250 €
Celkové oprávnené náklady: 1.550 €

ukončený projekt

Schválený FP: 475 €
Spolufinancovanie: 25 €
Celkové oprávnené náklady: 500 €
Schválený FP: 15.000,00 €
Spolufinancovanie: 1.805,00€
Celkové oprávnené náklady: 16.805,00 €

Celkové oprávnené náklady:
136.193,41 €

realizácia od
06/2014 06/2015

v realizácií - ukončovanie

Schválený FP: 2.089.539,26 €

verejného obstarávania

Spolufinancovanie: 109.975,75 €

realizácia od
06/2014 –
09/2015

v realizácii - 5 opatrovateliek
a 23 klientov

Systém refundácie mzdových nákladov
a mesto Handlová spolufinancuje
stravné lístky a časť odvodov.

realizácia od
07/2014 -

v realizácií - príprava
podkladov k stavebným

Schválený FP: 327.250 €
Spolufinancovanie: 57.750 €

Celkové oprávnené náklady:
2.199.515,01 €

14.

15.

Granty EHP cez UV SR „Prispôsobenie sa zmeny klímy - prevencia
povodní a sucha“
Mesto Handlová: „Rekonštrukcia a modernizácia MsK s cieľom
zvýšenia kvality služieb ako aj ako energetickej efektívnosti“
MPaRV SR - Regionálny operačný program
Mesto Handlová: Národný projekt „Komunitné centrum“
MPSVaR SR - OP ZaSI - 2015

07/2016

povoleniam

Celkové oprávnené náklady: 385.000 €

realizácia od
10/2014 10/2015

v realizácií - príprava

Schválený FP: 1.036.422,56 €

verejných obstarávaní

Spolufinancovanie: 54.548,56 €

realizácia od
01/2015 10/2015

v realizácií - príprava

Celkové oprávnené náklady:
1.090.971,12 €
výberových konaní
a zariaďovanie priestorov

refundácia mzdových nákladov a časti
cestovného a mesto Handlová
spolufinancuje stravné lístky, cestovné,
časť odvodov a prevádzkové náklady

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2014 - školské projekty

16.
Materská škola SNP
17.

18.

19.

Základná škola na ul.
Školská

20.

21.
Základná škola na ul.
Morovnianska cesta
22.

„Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“. Metodicko-pedagogické centrum dodalo 1x
Interaktívny systém a 1x didaktický balíček v hodnote 10.000 € a 1 balíček externých pomôcok v hodnote cca 2.700 €. Projekt je
ukončený.
„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Schválená dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške 11.664 € ( 4
pracoviská x 2.916 €) na vybudovanie a vytvorenie funkčnej technologickej platformy, zriadenie a vybavenie digitálnych tried a
prispôsobenie digitálneho obsahu, zároveň vyškolenie vybraných pracovníkov.
„Premeny tradičného vyučovania – aktívne učenie sa“. Schválený grant z Nadácie Orange „Školy pre budúcnosť 2013/2014“
(1.450 €) a vlastné zdroje ZŠ (140 €). Cieľom je inovovať obsah, metódy a formy vyučovania a tým premeniť tradičný proces
vyučovania na moderný v predmete dejepis v oblasti Staroveký Rím.
„Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014 - Bez rozdielu“
Schválená dotácia z MŠVVaŠ SR „Rozvojové projekty v regionálnom školstve“ (1.452 €) a vlastné zdroje (150 €). Cieľ projektu:
zabezpečiť pre integrovaných žiakov primerané pracovné prostredie, zabezpečiť rehabilitačné, kompenzačné a didaktické pomôcky
potrebné na výchovu a vzdelávanie žiaka.
„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v ZŠ 2014: Využitie digitálnych textov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti“.
Schválená dotácia z programu MŠVVaŠ SR „Rozvojové projekty v regionálnom školstve" (2.620 €) a vlastné zdroje (320 €). Cieľom
projektu je zatraktívniť edukačné prostredie vytvorením učebne v prírode.
„Aktivizujúce metódy vo výchove“. Projekt sa realizuje pod záštitou Metodicko-pedagogického centra Bratislava. Realizujú sa
aktivity až do 11/2015 - vytvorenie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, edukačných balíčkov a zabezpečenie
interaktívnych tabúľ s príslušenstvom.
„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ Dotácia z Národného programu MŠVVaŠ SR. V júli 2014 bol
dodaný set tabletov spolu s routerom pre vybavenie digitálnej učebne. Pre vyučovanie na tabletoch bude zároveň prispôsobených
250 vzdelávacích jednotiek pre prírodovedné predmety matematika, fyzika, chémia a biológia.
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23.

24.

25.

Základná škola na ul.
Mierové námestie

26.

„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. Projekt implementuje
Metodicko-pedagogické centrum ako národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie. Projekt trvá 40
mesiacov do 31. januára 2015. Voliteľné predmety a záujmové útvary sa realizujú celý školský rok. 2 asistentky učiteľa zamestnané
iba v 1. polroku školského roka (refundácia mzdy z NP). Hlavnými aktivitami projektu sú: vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov; podpora celodenného výchovného systému; technická podpora aktivít národného projektu; vzdelávanie
pedagogických a odborných zamestnancov. Celodenný výchovný systém umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania,
vrátane voľnočasovej starostlivosti, ďalej poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho
programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.); novovytvorené
učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK; v rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia
žiakov z MRK. ZŠ dostane 2 interaktívne systémy; 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého
katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ; 1 balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ Dotácia z Národného programu MŠVVaŠ SR s cieľom
vybudovania a vytvorenia funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako
aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných
pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Dodanie interaktívnej tabule a notebooku.
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“
Cieľ projektu je rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie aj na všetkých plnoorganizovaných štátnych
základných školách. Dodanie interaktívnej tabule, reproduktorov, notebookov a metodiky.
„Digitálne vzdelávanie“ Cieľ projektu je modernizácia vzdelávacieho procesu, zefektívnenie vyučovania, zlepšenie plnenia
školského vzdelávacieho programu zavádzaním IKT vo všetkých predmetoch. Dodanie 2 interaktívne tabule, 2 reproduktory, 2
notebooky.

3. PROJEKTY V PRÍPRAVE
Žiadateľ : názov projektu

Predloženie projektov na RO

Riadiaci orgán / Programová schéma

Mesto Handlová: „Štvrťstoročie karpatskonemeckých tradícií v Handlovej“

19.01.2015

UV SR / Grantový systém Národnostné menšiny

Mesto Handlová: „Štyri ročné obdobia v modernej multikultúrnej Európe“

01.03.2015

Výkonná agentúra pre vzdelávanie / Európa pre
občanov
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Mesto Handlová: „Cyklotrasa Handlová - Prievidza“
(v spolupráci s partnermi a TSK)
Mesto Handlová: „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia“

dátum neznámy

nové programové obdobie eurofondov

dátum neznámy

nové programové obdobie eurofondov

Mesto Handlová: „Riešenia havarijných stavov na ZŠ na ul. Školská“

dátum neznámy

nové programové obdobie eurofondov

Mesto Handlová: „Ďalšie etapy rekonštrukcie elok.pracovísk materských škôl“

dátum neznámy

nové programové obdobie eurofondov

4. PROJEKTY V MONITORINGU
P.č.

Názov projektu / typ monitorovacej správy

RO / Programová schéma

1.

Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa (ZŠ MC) / Následná monitorovacia správa

MPaRV SR / ROP

2.

Prestavba, zateplenie a zriadenie nových učební (ZŠ MN) / Následná monitorovacia správa

MPaRV SR / ROP

3.

Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie / Dokumenty po schválení PCR

UV SR

4.

Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania / Dokumenty po schválení PCR

UV SR

5.

Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová / Následná monitorovacia správa

MŽP SR / OPŽP

7.

Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením s prioritou na
rómsku komunitu / Následná monitorovacia správa
SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej / Následná monitorovacia správa

8.

Centrálna Mestská Zóna Handlová - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov / Prvá monitorovacia správa

MPaRV SR (+ TSK ako SORO)/ ROP

9.

Rekonštrukcia a modernizácia MsK s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj ako energetickej efektívnosti / Prvá
monitorovacia správa

MPaRV SR / ROP

6.
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MPSVaR SR / OP ZaSI
MPaRV SR / ROP

