Zoznam spracovaných žiadostí na získanie finančných príspevkov a dotácií pre obec Nálepkovo
2. štvrťrok 2015

P.č.

1

2

Organizácia

Názov projektu

Účel

ÚPSVaR

Žiadosť o poskytnutie fin.
príspevku na podporu
vytvárania prac. miest pre
znevýhodnených ÚoZ
u verejných zamestnávateľov

Tvorba 30 prac. miest
v profesii:
- pomocný pracovník
v lesníctve
pre LON, s.r.o.

Požiadavka na rekvalifikáciu
v rámci národného projektu
REPAS „Vybrané aktívne
opatrenia na trhu práce .....“

Rekvalifikácia - Školenie
budúcich 15 zamestnancov
LON, s.r.o. – údržba
a obsluha krovinorezov,
motorovej píly

ÚPSVaR

3

Úrad vlády SR

Deratizácia postihnutých
oblastí v obci Nálepkovo

Hlavným cieľom projektu je
vykonanie celoplošnej
deratizácie v obci so
zameraním na zabránenie
migrácie hlodavcov.

4

Min. vnútra
SR

Viacúčelové ihrisko – naše
športovisko

Multifunkčné ihrisko
pre ZŠ a MŠ v Nálepkove

Počet
prac.
miest

30

Výška dotácie
v Eur

76 921,50
(95%)

Spolufina
ncovanie
obce
(v Eur)
% podiel

Stav

5%
z uplatnených
výdavkov

projekt v
realizácii

projekt v
realizácii

-

-

-

-

8 000,--

1 412,--

projekt
zaslaný

-

46 804,--

2 640,--

projekt
zaslaný

5

ÚPSVaR

ÚPSVaR
6

7

8

Žiadosť podľa § 50 j, zákon č.
5/2004
Žiadosť o poskytnutie fin.
príspevku na podporu
vytvárania prac. miest pre
znevýhodnených UoZ
u verejných zamestnávateľov
§ 45

Pomocný pracovník v
lesníctve

Žiadosť podľa § 50 j,
zákon č. 5/2004

OcÚ – Pracovník pre čistenie
verejných priestranstiev
a údržby budov

Žiadosť o zabezpečenie
absolventa školy na účely
vykonávania absolventskej
praxe podľa § 51
zákona č. 5/2004

Absolventská prax pre jednu
profesiu: učiteľstvo
(pre ZŠ s MŠ v Nálepkove)

ÚPSVaR

ÚPSVaR –
absolventská
prax

Projekt pre LON, s.r.o. –
pomocný pracovník
v lesníctve

Spracoval: PhDr. Jarmila Gabonayová
V Nálepkove, dňa 17. 07. 2015

4 500 z toho 80%

20%

projekt v
realizácii

8

12 307,44
(80%)

20%
z uplatnených
výdavkov

projekt
zaslaný,
v realizácii

3

13 845,87
80%

20%
z uplatnených
výdavkov

projekt
zaslaný,
v realizácii

1

65% zo sumy
životného
minima/
mesačne/osoba

0,--

projekt
zaslaný, v
realizácii

1

