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Aktuálny stav v implementácie projektu:  
Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z312081CJT1 dňa 17.02.2023, implementácia hlavnej aktivity 
projektu. 
 
Investičná priorita:  
8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, 
digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 
 
Špecifický cieľ:  
8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID�19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava 
zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 
 
Aktivity projektu: 
Realizácia projektu je prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, 
vrátane digitálnych zručností“  
 
Hlavná aktivita je rozdelená na podaktivity: 
Podaktivita 1 Výber a príprava zamestnancov  
Cieľ: Nábor a výber pracovníkov, posúdené kvalifikačných predpokladov, zaradenie zamestnancov  do skupín 
Výstupy: 
Individuálne školiace plány 
 
Podaktivita 2 Cielené získavanie pracovných zručností. 
Cieľ: Vzdelávanie interných zamestnancov v rozsahu teoretických a praktických školení v zmysle individuálneho 
školiaceho plánu.  
Výstupy: Doklady o absolvovaní jednotlivých modulov vzdelávania v zmysle predkladaného projektového zámeru. 
 
 
Merateľné ukazovatele projektu: 
PCVR2 Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci 
boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov = 9 
PCV31 Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci 
zmierňovania jej následkov = 9 
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