ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Ініціатор проекту

Модернізація матеріально-технічного забезпечення для
підготовки кваліфікованих працівників за професією
електрогазозварювальник у відповідності до сучасних
вимог ринку праці на базі Хмельницького професійного
ліцею
Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький
, Майдан Незалежності, Будинок Рад

Код ЄДРПОУ 22985083
Хмельницький професійний ліцей, Хмельницький, вул..
Замовник проекту
(у разі наявності)
Озерна 8, код ЄДРПОУ 03071176
Програма регіонального розвитку «Розвиток людського
Програма
потенціалу» за напрямом «Люди», як підвищення
регіонального
фахового рівня верств населення Хмельницької області
розвитку
відповідно до потреб регіонального ринку праці
Програма регіонального розвитку «Розвиток людського
Назва завдання
Державної стратегії потенціалу»
регіонального
розвитку на період Підвищення ефективності використання внутрішніх
до 2020 року, якому факторів розвитку регіонів
відповідає проект
Розвиток інтелектуального капіталу

Регіон(и),
територія(ї) або
місто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:

Хмельницька область

8 (вісім) місяців
2 (два мільйони грн)
Разом

1 рік

2 (два

2 (два мільйони

з державного
бюджету

мільйони грн)
грн)
(грн)
(грн)

з інших джерел

(грн)

Загальна (загальні)
та конкретна
(конкретні) цілі
проекту

Підготовка, перепідготовки та випуск 90
кваліфікованих електрогазозварників в рік,
відповідаючих вимогам ЄС

(грн)

Створення на базі існуючих приміщень потужний
сучасний регіональний центр з підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Електрогазозварник»
Цільові групи
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів з
проекту та кінцеві
базовою та повною загальною середньою освітою,
бенефіціари проекту особи з незайнятого населення, які бажають здобути
кваліфікацію «Електрогазозварник» або підвищити
кваліфікаційний рівень
Очікувані
Забезпечення кваліфікованими зварниками підприємств
результати проекту м. Хмельницького та області з метою вирішення
проблеми відповідності працівників вимогам сучасного
ринку праці
Економічна та/або Ефективність реалізації проекту прив'язана до
державних програм підготовки кваліфікованих
бюджетна
працівників
ефективність
реалізації проекту

Інші економічні
вигоди

Соціальний вплив

Економія енерговитрат та енергоресурсів, підвищення
енергоефективності;
зменшення витрат інших ресурсів;
загальна економія витрат на експлуатацію (утримання)
об'єкта,
упровадження інновацій;
перехід на новий технологічний парк.
Покращення якості та доступності навчання;
відповідність стандартам і нормам, досягнення
європейського рівня/стандартів:
збережених постійних робочих місць;
забезпечення рівних можливостей різних груп
населення.

Екологічний вплив

(зазначається очікуваний екологічний вплив (у разі
наявності обсяг збільшення/зменшення обсягу викидів,
забруднення навколишнього природного середовища
тощо;
зменшення негативного впливу або покращення
навколишнього середовища))
Основна діяльність Оснащення новітнім обладнанням;
за проектом
ремонтні роботи з реконструкції (за рахунок людських
ресурсів ліцею)
Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і
Актуальність
творчого потенціалу через систему освіти та навчання
проекту:
протягом життя.
обґрунтування
необхідності,
3 проведенням реконструкції будуть запроваджені
соціальноенергозберігаючі технології, встановлено сучасне
економічної
обладнання, що дасть змогу забезпечити покращення
спрямованості та
якості підготовки електрогазозварників, наближення до
реалістичності
європейських стандартів.
виконання проекту
Подальше фінансування діяльності та утримання
Спроможність
забезпечити стійкий об'єкта здійснюється за рахунок коштів, передбачених
результат реалізації на утримання ліцею
проекту
Очікувані витрати Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг
національного виробника складають 1млн. 600 тис грн.
на закупівлю
товарів, робіт і
- 81%
послуг
національного
виробника, які
використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного
на закупівлю
виробника складають 400 тис. грн. - 19%
товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Наявність
необхідної
дозвільної
документації для
реалізації проекту

Ліцензія МОНУ АЕ №527961 від 26.01.2015 р.

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора
(замовника) проекту

Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса:29005,Хмельницька обл., м.Хмельницький,
Майдан Незалежності, Будинок Рад
Код ЄДРПОУ 22985083
$382)76-51-7^
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