Zoznam existujúcich projektov AVS a jej členov
2005

AVS/RVC – nositeľ
alebo partner
RVC Rimavská
Sobota je nositeľom
projektu
(Na dalších 2
projektoch by mali
participovať, ale
ešte neboli
schválené)
RVC Trnava
1 deň

RVC Košice
kedykoľvek
Regionálne
združenie obcí
Podunajskej
oblasti (RVC
Rovinka nemá

Pripravila: Ľ.Vávrová

Grant od – ministerstvo,
Grantová schéma....
Grant získali v rámci programu
"PHARE ECOSOC".

Názov projektu

V rámci GS miestneho a
regionálneho rozvoja, výzva
2003, aktivita B - Miestne
rozvojové organizácie
- projekt je plne financovaný EU,
výška grantu 44 202 Euro
Trvanie projektu: 13.7.2004 13.3.2005 (8 mesiacov)

"Rozvoj regionálnych
partnerstiev ako základ novej
Európy.“ Marketingová stratégia,
rozvoj a propagácia regiónu JE
Jaslovské Bohunice"

Žiadateľom a prijímateľom projektu je:
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
(RVC je jeho súčasťou)

"Projektový manažment",

Partneri projektu, kde žiadateľom je
Akadémia vzdelávania Trnava

"Projekty pre regióny"
Trvanie: január - december 2005

Nositeľom je CVNO, reprezentované
Mgr. D. Hullovou

Európsky sociálny fond (jan
2004, 14 mesiacov, 4/5 dní
mesačne)
INTERREG
Grantová schéma Rozvoj
ľudských zdrojov, flexibilita trhu
práce

Projektový manažér a iní zapojení
partneri (RVC, iné MNO, samosprávy)

"Absorbujme viac! Príprava
samospráv na čerpanie
podporných fondov EÚ".

INTERREG v spolupráci
s Prešovom ????
"Ako získať peniaze z fondov
EU“ - rekvalifikačný kurz pre
mladých evidovaných
nezamestnaných vo veku 22 - 29
rokov"

Partner Regionálneho združenia obcí
Podunajskej oblasti
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samostatne právnu
subjektivitu - patrí
pod združenie)

RVC Nitra

Pripravila: Ľ.Vávrová

Európsky sociálny fond (jan
2004, 14 mesiacov, 4/5 dní
mesačne)
Vlastné projekty

Rozsirovanie spoluprace obci a
malych podnikatelov v slovenskorakuskom pohraničí "Prolémy obcí
Podunajska a grantov EU"
Projekt v rámci rozvoja cestovného
ruchu "Cyklistický chodník
Hamuliakovo - Senec".
"Projekty pre regióny"
Nositeľom je CVNO, reprezentované
Trvanie: január - december 2005
Mgr. D. Hullovou
a) "Právne minimum personalistu mzdára",
b) "Účtovníctvo pre ZŠ s právnou
subjektivitou",
c) "Územné plánovanie - nástroj
rozvoja obce" (každým dňom
čakáme akreditáciu),
plus
d) tzv. "zbieračky" už
akreditovaných programov a
mesačne priemerne 3 až 4 veľké
semináre s niekoľkými stovkami
ľudí

RVC Nitra

2

Zoznam existujúcich projektov AVS a jej členov
2005

RVC Trenčín
RVC Martin

RVC Prešov

Európsky sociálny fond (jan
2004, 14 mesiacov, 4/5 dní
mesačne)
Európsky sociálny fond (jan
2004, 14 mesiacov, 4/5 dní
mesačne)
ESF

"Projekty pre regióny"
Trvanie: január - december 2005

Nositeľom je CVNO, reprezentované
Mgr. D. Hullovou

"Projekty pre regióny"
Trvanie: január - december 2005

Nositeľom je CVNO, reprezentované
Mgr. D. Hullovou

Akčný plán rozvoja
zamestnanosti žilinského
regiónu

VÚC Žilina

1."Absorbujme viac" príprava

1.Nositeľ projektu: RVC Rimavská

1. s Rakúskym zväzom obcí
sme v 3 ročnom dlhodobom
projekte v rámci INTERREG IIIC
- 2004 – 2006
2. IVES - EQUAL - Spoločne od
soc. vylúčenia k integrácií na
miestnej úrovni
3. KRAPO - EQUAL - projekt s
migrantami - tam máme iba
malú úlohu - nosnosť je trocha
mimo nás
4. práve komunikujeme s VVMZ
+ Danica Hulová o realizácií
jedného projektu na tvorbu a
manažovanie projektov - do 10.
3. 2005 by sme mali byť
múdrejší aký rozsah a čo všetko
RVC - čka by mohli urobiť - ide
skôr o zorganizovanie 2x2 dni
vzdelávania.

RVC Štrba

Pripravila: Ľ.Vávrová

1.Program: Phare ecosoc
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21 al 23

2. Program: PD IS EQUAL

3. Program: EQUAL

RVC Michalovce
21 al 22.
RVC predbežne
všetky

Pripravila: Ľ.Vávrová

EQUAL

samosprávy na čerpanie
Sobota
podporných fondov z EÚ
Termín: IX.2004 - IV.2005
2."Spoločne - od sociálneho
vylúčenia k integrácii na miestnej
2.Nositeľ projektu: IVS Bratislava
úrovni"- vytváranie partnerstiev na
miestnej úrovni
so
zapojením rómskych
občanov Termín: IV.2005 - VI.2006
3."Zvyšujeme šance
3.Nositeľ projektu: SOCIA
znevýhodnených skupín
obyvateľstva spoluprácou obcí a
NO" - príprava na pracovnú pozíciu
sociálny pracovník
a spravovanie Programu sociálno
- ekonomického rozvoja zapojených
obcí. Termín: IV.2005 - IX.2006

Zvyšujeme šance
znevýhodnených skupín
obyvateľov spoluprácou obcí
a neziskových organizácií

Socia v spolupráci s Radou pre sociálne
poradenstvo a AVS
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