Klient

Obec Muráň

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom získania
nenávratného finančného
príspevku zabezpečiť opravu
a modernizáciu Základnej
školy s materskou školou
Muráň

Riešenie projektu
Vypracovanie projektovej
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP) z
Regionálneho operačného
programu, Opatrenie 1.1.
Infraštruktúra vzdelávania.

OPRAVA A MODERNIZÁCIA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY S
MATERSKOU ŠKOLOU MURÁŇ
Obec Muráň je zriaďovateľom Základnej školy s materskou
školou Muráň, ktorú navštevuje 186 žiakova 45 detí. Kapacita
školy je 326 žiakova materskej školy 50 detí, školu navštevujú aj
žiaci z okolitých obcí. Škola pozostáva z komplexu 4 budov pavilónov umiestnených v uzavretom areáli školy, z ktorých
najstaršia budova je z roku 1934. Obec Muráň si plne uvedomuje
potrebu zlepšenia kvality prostredia pre vyučovací a výchovný
proces a zároveň potrebu zníženia tepelných strát budov
základnej a materskej školy. Na realizáciu potrebných
stavebných prác sa preto rozhodla čerpať prostriedky z
fondov EÚ.

VÍZIA KLIENTA
Obec Muráň požadovala vypracovanie projektovej žiadosti, s ktorou by bol úspešný pri
uchádzaní sa o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného
programu, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
Zámerom obce Muráň je zlepšiť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho
procesu a zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky budov 1. a 2. stupňa ZŠ
s MŠ prostredníctvom opravy strechy, výmeny okien, zateplenia budovy a
nákupu vybavenia.
Uvedený zámer má byť dosiahnutý prostredníctvom odstránenia nevyhovujúceho
stavu budovy školy, predovšetkým zníženia energetickej náročnosti. Budovy školy
nemajú izoláciu obvodových múrov a výplne okenných otvorov sú staré a netesniace,
čo spôsobuje vysoké energetické straty. Na budove starej školy je potrebné opraviť
konštrukciu krovu proti hnilobe a škodcom a vymeniť pôvodnú strešnú krytinu vrátane
žľabov a zvodov dažďovej vody.

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?
Na základe poskytnutých podkladov a aktívnej spolupráce klienta spracovať žiadosť o
NFP, ktorá spĺňa všetky formálne požiadavky riadiaceho orgánu MVRR SR a taktiež
kritéria kvality, ktoré boli určené pri výbere projektov v hodnotiacom procese.

AKO SME POSTUPOVALI
Oboznámenie sa so situáciou a problémami, ktoré má projekt riešiť
Identifikácia oprávnenosti žiadateľa, aktivít a nákladov projektu
Oboznámenie klienta s povinnými prílohami a dokumentmi projektu
Vyžiadanie podkladov a stavebnej projektovej dokumentácie potrebných k
zostaveniu projektu
Zostavenie projektovej žiadosti a projektového spisu
Kontrola projektovej dokumentácie a návrh potrebných úprav pod ľa
požiadaviek
riadiaceho orgánu - MVRR SR
Kontrola podporných dokumentov projektu
Zapracovanie pripomienok klienta do projektovej žiadosti a opisu projektu
Komunikácia s riadiacim orgánom - MV RR SR
Sprevádzanie klienta pri podaní žiadosti o NFP na MVRR SR
Zapracovanie pripomienok riadiaceho orgánu - MVRR SR do žiadosti a opisu
projektu, koordinácia doplnenia dožiadaných dokumentov
Sprevádzanie klienta pri doplnení dožiadaných dokumentov na MVRR SR
Hlavné výstupy projektu:
Vypracovaná projektová žiadosť a opis projektu obce Muráň
Vypracovaná finančná analýza projektu
Skompletizované povinné prílohy projektu
Závery vyplývajúce z projektu:
Dôležitým predpokladom pre vypracovanie projektovej žiadosti je kompletná a
kvalitne spracovaná stavebná projektová dokumentácia, rozpočet stavby a
výkaz výmer
Pozitívnym prínosom pri spracovaní projektu bolo zapojenie Základnej školy s
materskou školou Muráň, ktorá poskytla potrebné podklady nielen pre potreby
vypracovania finančnej analýzy, ale tiež pri zadefinovaní udržateľnosti projektu
a obhájení potrebnosti daného projektu

ČO ZÍSKAL KLIENT?
Hlavné prínosy projektu:
Kvalitne vypracovaná projektová žiadosť spĺňajúca formálne aj kvalitatívne
kritériá
Získanie finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške približne 481
312 EUR / 14,5 mil. SKK. Uvedená suma pokrýva 95% oprávnených nákladov
projektu opravy a modernizácie Základnej školy s materskou školou Muráň

VĎAKA ČOMU BOL PROJEKT ÚSPEŠNÝ?
Kritické faktory úspechu projektu:
Kvalita projektovej žiadosti
Kvalita stavebnej dokumentácie
Formálna správnosť projektovej žiadosti, opisu projektu
Kompletnosť povinných príloh projektu.

