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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

spolufinancovanie na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“ vo výške                 5 % z celkových MPSVR SR schválených oprávnených výdavkov projektu,                                     t. j. 501 947,00 Sk / 16 664,59  EUR (konverzný kurz 30,1260).





































Dôvodová správa


Nadácia 21. storočia a partner Mesto Žilina na základe výzvy MPSVR SR z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, s kódom výzvy: DOP-SIA-2008/4.1.3/01 pripravili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“. Ďalšími partnermi projektu sú SAIA Žilina, n. o.,                   Truc sphérique – občianske združenie. Projekt bol podaný s viacerými partnermi, prostredníctvom Nadácie 21. storočia, keďže žiadateľ z tretieho sektora mal väčšie šance získať NFP. Projekt bol v auguste tohto roku vyhodnotený ako úspešný.

Predpokladaným výsledkom projektu je vyškolenie 190 zamestnancov pôsobiacich v oblasti tretieho sektora (z toho 166 zamestnancov Mesta Žilina). Projekt pozostáva                     zo 4 hlavných aktivít – rozvoj jazykových zručností, IT zručností, manažérskych a komunikačných zručností. Realizácia projektu zásadným spôsobom prispeje k zvýšeniu kvalifikačnej úrovne zamestnancov partnerov. Dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov. Začiatok projektu je september 2008 a koniec projektu jún 2010.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 10 038 941,90 Sk /                              333 231,82 EUR (konverzný kurz 30,1260), pričom Mesto Žilina sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 501 947,00 Sk / 16 664,59  EUR (konverzný kurz 30,1260) vlastných finančných prostriedkov. 

Predstavený projekt je v súlade so súčasne platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a strednodobými prioritami mesta.

Nadácia 21. storočia a Mesto Žilina sú pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu.




                                                                                           Ing. Pavel Požoni     
                                                                               zástupca prednostu MsÚ v Žiline



 

V Žiline, 1. októbra 2008







