Obci Jarovnice bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu
„Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice“ 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 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane
vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IRMK2-2017001435 bola podpísaná dňa 10.01.2018, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 22.01.2018
s účinnosťou od 23.01.2018.
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu predškolského zariadenia o 64 miest,
prostredníctvom rekonštrukcie a nadstavby existujúcej budovy materskej školy.
Ústredným zámerom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí
v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity v obci
Jarovnice.
V súčasnosti je kapacita uvedeného školského zariadenia 98 miest. Realizáciou
projektu – nadstavba – sa predpokladá navýšenie o 64 miest. Po rekonštrukcii bude materská
škola zabezpečovať predprimárnu výchovu pre 162 detí z obce. Zlepšenie prístupu
k vzdelávaniu a priama práca s miestnou komunitou sú predpokladom pre naplnenie priorít
v rámci komunitného rozvoja v obce. Realizácia projektu sa predpokladá v časovom horizonte
08/2017-05/2019.
Realizáciou projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:
• Kapacita podporenej školskej infraštruktúry – 162 osôb,
• Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách –
29,84 T ekvi. CO2,
• Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – 1,
• Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách –
103 068,15 kWh/rok,
• Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
– 94 osôb.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 651 190,94 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 618 631,39 EUR.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

