Obec Raslavice má schválený projekt „Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej
únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
a schválená výška príspevku je 171 196,15 EUR.

príspevku

č.

IROP-Z-302021J024-222-13

bola

uzavretá

dňa

17.09.2018

Začiatok realizácie projektu: 11/2018.
Ukončenie realizácie projektu: 08/2019.
Hlavným cieľom projektu: Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej
profesijnej orientácie a potrebami trhu práce základnej školy Raslavice.
Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno-komunikačných zručností, prírodovednej,
čitateľskej a technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie
žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investícií do
odborných učební a knižnice ZŠ.
Projekt zahŕňa tieto aktivity: jazyková učebňa (č. 1), školská knižnica (č.2), učebňa fyziky (č. 3), učebňa techniky (č. 4), učebňa IKT (č. 5).
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja.
www.irop.sk

Obec Raslavice má schválený projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie
a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10.
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Špecifický cieľ: 2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
a schválená výška príspevku je 219 507,00 EUR.

príspevku

č.

IROP-Z-302021H397-221-10

bola

uzavretá

dňa

29.11.2017

Začiatok realizácie projektu: 10/2018.
Ukončenie realizácie projektu: 09/2019.
Hlavným cieľom projektu: Rekonštrukcia objektu materskej školy Alejová za účelom rozšírenia, skvalitnenia služieb a dostupnosti
predprimárneho vzdelávania na území obce.
Projekt prispeje k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku a zabezpečeniu základných služieb v oblasti predprimárneho
vzdelávania na území obce Raslavice.
Projekt zahŕňa tieto aktivity: rekonštrukcia objektu MŠ Alejová (č. 1), stavebno-technické úpravy exteriéru vrátane detského ihriska (č.2),
materiálno-technické vybavenie interiéru (č. 3), zníženie energetickej náročnosti budovy (č. 4).

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja.
www.irop.sk

Obci Raslavice bolo dňa 11.09.2018 doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok k projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice“, kód
projektu v ITMS2014+: 312061Q631 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná
priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít
v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania prostredníctvom intenzifikácie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
Naplnením stanoveného cieľa sa zvýši kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovanej rómskej
komunite v obci Raslavice (ďalej „MRK“) a zároveň sa zlepší technická vybavenosť infraštruktúry obce.
Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie aktivít:
1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
a) Vybudovanie 3 stojísk na umiestnenie 6 zberných nádob na zlepšenie systému zvozu
komunálnych odpadov predovšetkým z časti obce obývanej príslušníkmi MRK.
b) Vybudovanie zberného dvora na komunálny a separovaný odpad vrátane nákupu
vybavenia.
Realizácia projektu je nastavená na obdobie od 06/2018 – 12/2019.
Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:
- P0263 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania stojísk – 417
- P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1
- P0883 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania zberného dvora - 423
Celkové oprávnené výdavky projektu 493 075,62 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 468 421,84 EUR.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.

