
Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl 
 

V březnu 2012 byla zahájena realizace projektu s názvem „Centrum odborného vzdělávání 
pro elektrotechnický a strojírenský průmysl“, jehož cílem je zlepšit provozní a materiálně-technické 
zázemí odborných učeben pro praktickou výuku v objektu dílen ISŠ Nová Paka v Kumburské ulici.  

Předmětem projektu je stavební rekonstrukce a nástavba budovy s učebnami praktické výchovy, kdy 
stávající objekt bude navýšen o jedno nadzemní podlaží s učebnami praktické výchovy, aulou centra 
odborného vzdělávání včetně doplňkových prostor a sociálního zařízení a zastřešení sedlovou 
střechou, kde vznikne podkrovní prostor půdy. Budova bude zateplena včetně výměny výplní otvorů 
v obvodových konstrukcích a bude zřízen bezbariérový přístup do objektu. 

Rekonstrukcí a přístavbou prostor a vybavením moderním strojním zařízením dojde ke zkvalitnění a 
rozšíření výuky, díky praktické výuce k usnadnění vstupu absolventů na pracovní trh, k vyšší 
kvalifikaci zaměstnanců a následně snížení nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji. Dojde i k 
rozšíření a prohloubení spolupráce s podnikatelskými subjekty i úřady práce, což povede k 
ekonomické prosperitě regionu. 

V současnosti probíhají stavební práce a připravuje se zadávací řízení na dodavatele strojního 
vybavení. 
 
Obecné informace o projektu: 

Název projektu:  Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský 
průmysl 
Registrační číslo:  CZ.1.13/4.2.00/21.01123 
Prioritní osa:  4. – Rozvoj podnikatelského prostředí 
Oblast podpory:  4. 2. – Podpora spolupráce firem se středními školami a učilišti, 
dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 
Příjemce dotace (investor): Královéhradecký kraj (odbor školství) 
Místo realizace:  Objekt dílen ISŠ Nová Paka, Kumburská 1136, Nová Paka 
Zástupce investora:  Centrum EP, Hradec Králové 
 
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. 
 

Přehled financování Max. částka v Kč 
Max. podíl na celkových 
způsobilých výdajích v % 

Celkové výdaje projektu 14 996 138 100 

   Poskytnutá dotace 11 141 542 85,00 

   Vlastní zdroje příjemce*)  3 854 596 15,00 

*) vlastní zdroje příjemce odpovídají rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté 
dotace 
 
 

 

 

 
 


