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ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU
1.

Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity
Hlavné aktivity
Aktivita 1 – Vzdelávanie zamestnancov vrcholového manažmentu
Aktivita 2 – Vzdelávanie zamestnancov stredného manažmentu a THP
Aktivita 3 – Vzdelávanie zamestnancov výrobnej sféry
Školenie
Podporné aktivity
Publicita a informovanosť
Riadenie projektu

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)
Plánovaný stav7
Skutočný stav

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Plánovaný stav7
Skutočný stav1

07/2010
07/2010
07/2010
07/2010

08/2010
08/2010
08/2010
08/2010

07/2011
07/2011
07/2011
07/2011

07/2011
07/2011
07/2011
07/2011

04/2010
04/2010

04/2010
04/2010

08/2011
08/2011

08/2011
08/2011

Vecná realizácia aktivít projektu2
Názov aktivity
Hlavné aktivity
Školenie
Školenie
Školenie
Školenie
Školenie
Školenie
Školenie
Školenie

2

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Počet e-learningových projektov
Počet opatrení zameraných na predchádzanie
a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie
pracovného života
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov - ženy
Počet osôb vyškolených v projekte
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre
MRK
Počet vzdelávacích programov dostupných on-line
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

Merná
jednotka

Počet jednotiek
Plánovaný stav7
Skutočný stav3

počet

6

6

počet

37

37

počet

138

107

počet

17

9

počet

132

116

počet

2

2

počet

6

6

počet

155

116

Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.
Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca
daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá v závislosti
od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku
realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.
3

Merateľné ukazovatele projektu4

Výsledok

Typ

4

Názov merateľného ukazovateľa

Počet jednotiek

Merná jednotka

Východiskový

stav7

Plánovaný stav7

Skutočný stav16

Počet e-learningových projektov

počet

0

6

6

Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu
diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – ženy
Počet osôb vyškolených v projekte

počet

0

37

37

počet

0

138

107

počet

0

17

9

počet

0

132

116

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK

počet

0

2

2

Počet vzdelávacích programov dostupných on-line

počet

0

6

6

Počet zamestnancov zapojených do vydelávacích aktivít
projektu

počet

0

155

116

V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

SILOMETAL, spol. s r.o. riadi a spolufinancuje vzdelávací projekt:
„ESEM“
Termín realizácie: 04/2010 – 08/2011
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
„Priestor na vašu príležitosť“
www.esf.gov.sk , www.sia.gov.sk

SILOMETAL, spol. s r.o.
riadi a spolufinancuje projekt: „ESEM“.
Cieľ projektu: Zvýšenie adaptability a zručností zamestnancov vedúce k zvýšeniu adaptability podniku
Cieľové skupiny: Zamestnanci podniku SILOMETAL
- vrcholový manažment
- stredný manažment a THP
- výrobná sféra
Miesto realizácie a partneri: Sečovce / okres KE / kraj KSK /
Aktivity:
Aktivita 1 – vzdelávanie zamestnancov vrcholového manažmentu.
Aktivita 2 – vzdelávanie zamestnancov stredného manažmentu
Aktivita 3 – vzdelávanie zamestnancov výrobnej sféry
Trvanie projektu: 04/2010 – 08/2011
Výška NFP: 481 705,11 €
Info: SILOMETAL, spol. s r.o., Kollárova 4, 078 01 Sečovce, +421566670111,, mail: info.silometal@gmail.sk
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

TLAČOVÁ SPRÁVA 27.04.2010
Spoločnosť SILOMETAL, spol. s r.o., Sečovce, predkladá túto tlačovú správu za účelom oznámenia informácie.
SILOMETAL, spol. s r.o. riadi a spolufinancuje projekt: „ESEM“.

Názov prijímateľa: SILOMETAL, spol. s r.o., Kollárova 4, 078 01 Sečovce
Cieľ projektu: Zvýšenie adaptability a zručností zamestnancov vedúce k zvýšeniu adaptability podniku
Cieľové skupiny: Zamestnanci podniku SILOMETAL
vrcholový manažment
stredný manažment a THP
výrobná sféra
Miesto realizácie: Sečovce/Košický kraj/Košický samosprávny kraj
Aktivity:

Aktivita 1 – vzdelávanie zamestnancov vrcholového manažmentu.

Aktivita 2 – vzdelávanie zamestnancov stredného manažmentu
Aktivita 3 – vzdelávanie zamestnancov výrobnej sféry
Trvanie projektu: 04/2010 – 08/2011
Výška NFP: 481 705,11 €
Info: SILOMETAL, spol. s r.o., Kollárova 4, 078 01 Sečovce, +421 917 353 852, mail: info.silometal@gmail.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ www.esf.gov.sk,
www.sia.gov.sk

