Doterajší priebeh projektu k 16.5.2014

AMOS – INOVÁCIA vzdelávacieho
procesu v SPŠ J. Murgaša Banská
Bystrica na základe požiadaviek trhu práce

Od novembra 2013
do apríla 2014 sme
ukončili

tretie

monitorovacie
obdobie

nášho

projektu.

Bola
vypracovaná

monitorovacia správa
č. 3, ktorá monitoruje
okrem

merateľných

ukazovateľov
ďalšie

aj

relevantné

údaje projektu. Okrem základných údajov je väčšia časť venovaná finančnému
a časovému rámcu realizácie projektu. K ukončenému monitorovaciemu obdobiu sme
vyčerpali viac ako 27% z celkových oprávnených výdavkov. Dané čerpanie ovplyvnilo
dlhšie časové rozpätie venované verejnému obstarávaniu, čo mierne ovplyvnilo
harmonogram projektu. Vecná realizácia aktivít sa nám začína postupne napĺňať.
V časti 9 – Identifikácia problémov uvádzame relevantné údaje. Riadenie projektu
zabezpečujeme v zmysle plánu a stanovenej Príručky pre prijímateľov NFP.

Publicita a informovanosť
Rovnako

ako

riadenie

projektu

aj

Publicita

projektu

a informovanosť

je

zabezpečovaná v zmysle Príručky pre prijímateľov NFP a Manuálu publicity
a informovania.
Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú
umiestnené v škole na viditeľných miestach. Poskytujú kľúčové ako aj základné

informácie o realizovanom projekte. tom Tieto informácie uvádzame aj na web
stránke školy.
V sledovanom období bola zaktualizovaná web stránka školy spolu s časťou
informujúcou o realizovaní tohto projektu. Web stránka projektu je pravidelne
aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie, aktuality a články.
Počas sledovacieho obdobia boli zároveň zakúpené položky zabezpečujúce publicitu
projektu. Predmety zabezpečujúce publicitu boli zakúpené v zmysle projektu a
zrealizovaného verejného obstarávania. Dodanie predmetov zabezpečuje v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o. Tlač materiálov a predmetov
zabezpečujúcich publicitu koordinoval a zabezpečoval manažér pre publicitu. V
monitorovacom období boli uverejnené v tlači informácie o realizovaní projektu a to
v Bansko-Bystrickom MY(Echo) v dňoch: 17.12.2013 a 28.1.2014. Zároveň boli
informácie o prebiehajúcom projekte uvedené v decembrovom čísle a februárovom
čísle Náš Kraj - spravodajský mesačník Bansko-Bystrický samosprávny kraj.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

