Zoznam podporených projektov z výzvy č. 013439/2021/OSMRR na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji
P. č.

Názov prijímateľa

Názov projektu

Účel projektu/poskytnutia

Dotácia v EUR

1

Mestská časť Bratislava-Rača

Rozvoj mestskej časti BratislavaRača prostredníctvom zvýšenia
kapacity materskej školy Tbiliská
ul. 2

2

Mestská časť BratislavaPetržalka

Obnova MŠ na Fedinovej č.7,
Bratislava

3

Budovanie nových kapacít
Mestská časť Bratislava-Ružinov infraštruktúry materských škôl
M.Č. Bratislava - Ružinov

4

Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto

5

Cieľom projektu je rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v mestskej časti BratislavaNavýšenie kapacity v MŠ Kolískova
Karlova Ves prostredníctvom zvýšenia exist. kapacít infraštruktúry Mater. školy Kolískova 14
Mestská časť Bratislava-Karlova
14 prestavbou ubytovne na triedu
Ves
prestavbou časti exist. priestorov ubytovne pre učiteľov v objekte MŠ na 1 triedu (zvýšime
MŠ
kapacitu pre 22 detí).

126 731,58

Cieľom projektu je zvýšiť a rozšíriť kapacity MŠ v rýchlo sa rozrastajúcej lokalite Bory, v
ktorej nachádza svoj domov mnoho mladých rodín. Potreba takéhoto rozvoja a investície do
občianskej vybavenosti je umocnená aj aktuálnou situáciou, kedy v našom regióne
nachádzajú útočisko aj deti v predškolskom veku z vojnou postihnutých oblastí. Dostavbou
stravovacieho pavilónu dochádza k možnosti otvoriť ďalšiu triedu v rámci zariadenia.

60 039,07

6

SPOLU

Mestská časť Bratislava-Lamač

Hlavným prínosom tohto projektu bude zvýšenie životnej úrovne a zamestnanosti
obyvateľov MČ Bratislava-Rača rozšírením poskytovaných verejných služieb v oblasti
predprimárneho vzdelávania pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom
zvýšenia kapacít materských škôl.

499 999,35

Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacít MŠ na území m.č. Bratislava-Petržalka vrátane
revitalizácie prislúchajúcich detských ihrísk s implementáciou prvkov inkluzívneho
vzdelávania.

435 610,19

Zlepšenie infraštruktúry predprimárneho vzdelávania prostredníctvom vybudovania nových
kapacít infraštruktúry materských škôl, zvýšenie kvality vzdelávania a predškolskej prípravy,
podpora sociálnych aspektov predprimárneho vzdelávania.

396 482,40

Rozšírenie kapacít MŠ Heydukova Cieľom projektu je rozšírenie nepostačujúcich kapacít MŠ Heydukova o dve triedy a
a rekonštrukcia detského ihriska rekonštrukcia detského ihriska na Jedlíkovej ulici, ktoré MŠ Heydukova využíva na vonkajšie
na Jedlíkovej ulici
pohybové aktivity a ktoré je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave.

103 254,15

Rozšírenie kapacít v Materskej
škole na ul. Milana Šimečku 4,
Bratislava-Lamač

1 622 116,74

