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Rámec pro podporu infrastrukturv a investic v Karlovarském kraii
Seznam projektov ch

záměr

pro investičnĺintervence v SC 2.4

ldentifikace školy, školského
zaŕízeni či dalšíhosubjektu:

Název projektu1

tzo

č. 2

lRoP a pro integrované nástroje lPRÚ

očekávané
celkové náklady

očekávan

vKč

projektu:

na projekt:

název
lČ
REDIZO

!- aktualizace

termín

realizace

od-do

St ední Škola,základníŠkola
a mate ská ŠkolaKraslice,
p íspěvková organizace
lČ: 69979847
RED-lZo: 6000730'ĺ7

Rekonstrukce a
vybavenídílen,
centra odborné
p ípravy (SŠ,zŠ
a MŠKraslice)

1 705 000,00

St ední škola logistická
Dalovice, p íspěvková
organizace
lČ: 00574384
RED_lZO:600009301

Zkvalitnění

3 200 000,00

ce IROP
s vazbou na klíčovékom
p írodní technické a práce
cizi
s digitá|.
emeslné
vědya
lazyk

technologie

oborys

bezbariéro

vost školy,

školského
zaŕizeni2

mi6

a

tr

4t2017

9t2018

IZO:181025906

infrastruktury
v logistické Škole

x

1t2017
1212017

IZO:1't0035381

Název projektu mriže b'it zkrácenou verzí popisu projektového záměru.
Bezbariérovost je relevantnívždy,pokud by chtěla škola či školskéza ízenírealizovat samostatnri projekt na bezbariérovost, musí zde b' t zaškrtnuto.
3
Rozši ování kapacit kmenovrich učeben školje možnépouze V od vodněn' ch p ípadech ve správních obvodech oRP se sociálně vyloučenou lokalitou
x

2

a

Definice p írodníchvěd bude součástídokumentace k p íslušnév' zvě vyhlášené v rámci lRoP.
Definice technick' ch a p írodovědn' ch oborli bude součástídokumentace k p íslušnév' zvě vyhlášené v rámci lRoP.
6
Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze Ve vazbě na cizí jazyk, p írodnívědy, technické a emeslné obory.
5
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rozši ovánĺ
kapacit
kmenov ch
učeben3

Štolnĺstatek a krajské
st edisko ekologické v' chovy
Cheb, p íspěvková
organizace
lČ:00076899
RED_lZO:600033121
IZO:000076899
St ed ní uměleckopr myslová
škola Karlovy Vary,
p íspěvková organizace
lČ:0OO77135
RED_lZO:600009203

Modernizace
žákovsk'ch dílen
a v1iuka bez bariér

20 000 000,00

Vybavení sklá ské
dílny včetně
souvisejících
stavebních tiprav

4 000 000,00

s/2or7
4/2Or8

Vestavba učeben
určen ch pro cizí
jazyky a p írodní
vědy na Jezdecké

12700 000,00

2/2017
9/20L7

2 500 000,00

r/2or7

tr

3/2OL7

tr

12/20L8

IZO:000077135
Jezdecká akademĺe - St ední
odborná škola Mariánské
Lázně s. r' o.

lČ:26406624
RED_lZO:65LOLL434
IZO:L5I01"1,494

akademiiv
Marĺánsk' ch
Lázních

Gymnázium ostrov,

p íspěvková organizace,
lĆ:4975377I

Modernizace
chemické

72/2077

!

tr

tr

laborato e

RED_lZO:60OOO9297

IZO:049753771

Gymnázium ostrov,

p íspěvková organizace,
lČ 4975377L

Kompetenční
centrum pro 3D,
rozšíení3D

RED_lZO:600009297

laborato e

4 800 000,00

7/2Or7
L2/2018

B

IZO:O49753771,
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Evropské struktuĺálnĺ a investi nĺ foĺtdy
operačnl program V zkum' v voJ a vzdělávánl
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Gymnázium Aš, p íspěvková

Modernĺzace

organizace,

vybaveníškoly

10 000 000,00

t/2017
8/2018

tr

tr

!

!

lČ:4772341'6
RED_lZO:600008975

lZo:ooo5l93Ż4

Projekty zaŕezenédo dokumentu v rámciaktualizace ě.
Gymnázium a st ední
odborná škola Chodov,
p íspěvková organizace
lĆ: 049767208
RED_lZO: 600009891

í

Modernizace
jazykové vriuky na
GaSoŠChodov

3747 000

Modernizace
stavebních a

6 312 000

Ll2OL8
2/2019

4 000 000

L/Ż0I8
L2lŻotg

X

tl201.8
8/201.8

lZo:049767Ż08
St ední pr myslová škola
Loket, p íspěvková
orga nizace

v'početních

lČ:4976721'6
RED_IZO: 600009874
IZO:049767216

obor

St ední pr myslová škola

Modernizace
učeben - strojní a
elektrotechnĺcké

ostrov, p íspěvková
organizace
lČ70845425
RED_lZO: 600009084

x

tr

na SPš
Loket, p. o.

tr

IZO:O00O77L27

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturálnĺ a investiÖnĺ Íondy

operačnĺprogram V zkum' uvoJ a vzdělávánÍ
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Proiekty za azené do dokumentu v rárnci aktualizace
St ední škola logistĺcká
Dalovice, p íspěvková

organizace

ć,2

Modernizace
ĺnfrastruktury SŠ
logistické

2 3s0 000

V'stavba
odborného
zázemi pro
gastronomĺcké
obory v objektu
ond ejská 56,
Karlovy Vary
"ZVLÁDNU To
sÁM''*

I 300 000

3/20 19

s 0s0 000

3/zĺre

X

3/Żo19

tr

9lŻo 19

lČo:oosząggą
RED_lZO:600009301
IZO:110035381
St ední škola stravování a
sluŽeb Karlovy Vary, p. o.

lČo:oo52oo55
RED_lZO:600009106
IZO:000520055

Základní škola ostrov, p. o.

lČo: 7o839ooo
RED_IZO: 600022846

slzo 19

!

x

!

!

8/2019

IZO: 108018423

-Typ projektu s vazbou na klíčovékompetence lRoP není
u tohoto projektu vyplněn' Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné tabulce s názvem Seznam
projektovyich záměr pro investičnĺintervence v rámci sc 2'4 lRoP
P íloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucĺ k p echodu škol hlavnĺho
vzdělávacĺho proudu a k samostatnému zp sobu Života).

-

Schválila Regĺonálnístálá konference Karlovarského kraje v

K.

Varech dne 29. 1'1'.zoI8
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pis p edsedy RSK KK
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Evropské strukturálnĺ a investičnĺfondy

operačnl program V zkum' rnvoJ a vzdělávánĺ
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