Projekt

Posílení absorpční a administra vní kapacity (PAAK)

Žadatel

Centrum evropského projektování a.s.

Partneři

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměs 1245, 500 03 Hradec Králové
www.kr-kralovehradecky.cz
Pardubický kraj
Komenského náměs 125, 532 11 Pardubice
www.pardubickykraj.cz

Výše dotace

56 250 000 Kč, 100% financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční
kapacity regionu NUTS II Severovýchod

Popis projektu

– Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administra vní kapacity severovýchodních Čech. Pomoci subjektům z území úspěšně čerpat finanční
prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
– Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům,
kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci
projektů.
– Nevíte si rady se svými projektovými záměry, zda jsou všechny ak vity
vhodné, jak je provázat či doplnit, jak sestavit rozpočet projektu? Získali jste dotaci a nevíte, jak vyplnit monitorovací zprávu, kdy a jak podat žádost o změnu? Rádi pracujete s konkrétními výstupy a postupy?
Najděte si svůj pilotní projekt, usnadní Vám cestu k obdržení dotace.
– Na webové stránce projektu PAAK se můžete se všemi pilotními projekty seznámit. Naleznete zde jejich projektové žádos , monitorovací zprávy, žádos o změny, a to včetně stanovisek Řídícího orgánu a řady dalších
podkladů a informací.

Asistence je pilotním projektům realizována formou:
– Individuální asistence - poskytování odborných informací, poradenských
a konzultačních služeb při zpracování pilotního projektu.
– Skupinová asistence - předávání zkušenos s přípravou projektových žádos a s realizací projektů všem zájemcům prostřednictvím konferencí,
seminářů a workshopů.

Web projektu

www.cep-rra.cz/paak

Doba trvání

2/2008–12/2013

Pilotní projekt

Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce
s podnikatelským prostředím
– Asistence byla poskytována při realizaci projektu.
– Cílem projektu bylo rekonstruovat objekt Pitevny Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, kde vznikly nové prostory pro výuku zemědělských odborných předmětů a prak cká cvičení. V rámci projektu došlo
i k nákupu nového stroje - lesnické vyvážecí soupravy.

Čím je projekt pilotní?
– Pilotní projekt pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se
středními školami a učiliš , dalšími regionálními vzdělávacími ins tucemi a úřady práce, rozvoj inovačních ak vit regionu.
– Nositelem pilotního projektu je Liberecký kraj, projekt může být vzorem
pro další projekty i jiných žadatelů.
– Dobrý příklad řešení více ak vit, které tvoří kompletní a logický celek.
– Prostřednictvím projektu bylo rozšířeno a zkvalitněno zázemí školy a rozšířeno spektrum možnos a nástrojů pro výuku.
– Předpokládaná doba realizace: červenec 2011–říjen 2011.
– Celkové zdroje projektu: 6 417 876 Kč (dotace EU 5 455 195 Kč).

