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Velešínská základní škola obměnila vybavení z 60. let
Tisková zpráva 18/2015
Žáci Základní školy Velešín usednou v září na zbrusu nové židle k novým výškově
nastavitelným lavicím. Těšit se mohou i na nově vybavenou kreslírnu a učebnu keramiky, kde
byl až dosud nábytek z 60. let minulého století.
Škola koncem června dokončila projekt, v rámci něhož modernizovala nábytek ve dvou
třídách na 1. stupni a jedné třídě na druhém stupni, kam byly nakoupeny nové lavice, židle,
skříně, katedry a nástěnky. Dále bylo pořízeno 25 počítačů, tiskárna a scanner do počítačové
učebny. Kreslírna a učebna keramiky mají nové výtvarné stoly, sušáky na výkresy, skříně,
police, lavice i židle.
„Vybavení učeben výtvarné výchovy bylo z roku 1967. Mnozí učitelé seděli v dětství na
stejných židlích jako jejich stávající žáci,“ uvedla ředitelka školy Božena Dvořáková.
Projekt si vyžádal 1,44 milionů korun. „Škola získala na vybavení evropskou dotaci z ROP
Jihozápad ve výši 1,22 milionů,“ uvedl Jan Šmidmayer, jednatel společnosti G-PROJECT,
která na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a nyní projekt administruje.
Realizátor projektu: ZŠ Velešín
Celkové výdaje: 1,44 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,22 mil. Kč
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.

