Príloha životopisu

Ing. Eva Bitarovská – skúsenosti s prácou v rámci projektov
Za posledných desať rokov som sa podieľala v pozícii odborného alebo riadiaceho personálu na realizácii
týchto projektov:
Názov projektu, grantový program, opatrenie

Realizátor projektu

Trvanie prác

Projekt „„Využívajte energiu ekologicky!“, Program SK – klíma
financovaný z Nórskych grantov, ACC03P27 – manažér monitoringu

1 projekt pre strednú
školu

04/2021 –
súčasnosť

Projekt „„Zvýšením gramotnosti k lepšej budúcnosti študentov Gymnázia sv.
Jána Pavla II.“, OP ĽZ, ITMS: 312011V646 – projektový manažér

1 projekt pre strednú
školu

02/2021 –
súčasnosť

Projekt „Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce“, ITMS:
312011AGU7, OP ĽZ – poradenstvo pri riadení projektu, VO

1 projekt pre SPŠ elektro- 09/2020 –
technickú v Prešove
súčasnosť

Projekt „Projekt „Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú“, ITMS:
312011ADH9, OP ĽZ – projektový manažér, VO

1 projekt pre strednú
školu

09/2020 –
súčasnosť

Projekt „Projekt „ECO Poprad zamestnáva znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie“, ITMS: 312031U285, cez MPSVaR SR – projektový
manažér, publicita projektu, VO

Ing. Eva Bitarovská –
ECO

11/2019 – 04/2021

Projekt „Ombudspot pomáha zlepšovať systém ochrany spotrebiteľov v rámci 1 projekt pre neziskovú
SR.“ OP EVS, ITMS: 314011L723, cez MV SR – koordinátor projektu,
organizáciu
publicita projektu, admin.pracovník, expert pre monitoring verejnej politiky

05/2019 – 02/2021

Projekt „Vzdelávaním k zvýšeniu úspešnosti na trhu, ITMS: 312011F184,
cez MŠVVaŠ SR – projektový manažér, publicita projektu, VO

Ing. Eva Bitarovská –
ECO

11/2018 –
súčasnosť

Projekt „Stolárstvo OREX inovuje“, ITMS: 313031L677, OP VaI cez MH SR
– pracovník pre VO, komplexné riadenie projektu

1 projekt pre
podnikateľský subjekt

11/2018 – 04/2020

Projekt „Rekvalifikácia – cesta k zamestnaniu, ITMS: 312011J706, cez
MŠVVaŠ SR – tvorca vzdel.programov, projekt.manažér, monitoring
a publicita projektu, VO

1 projekt pre ASIT o.z.

11/2018 –
súčasnosť

Projekt „Vzdelávanie pre trh práce, ITMS: 312011G522, cez MŠVVaŠ SR –
projektový manažér, publicita projektu, manažér monitoringu, VO

1 projekt pre vzdelávaciu 06/2018 –
organizáciu – Moitin s.r.o. súčasnosť

Projekt „Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej
motivácií žiakov na praktickom vyučovaní“, ITMS: 302021K007, IROP cez
MPRR SR – pracovník pre VO

1 projekt pre strednú
školu

05/2018 – 10/2020

Projekt „Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v roku
2018 v Žilinskom a Trenčianskom kraji“, OMBUDSPOT, číslo zmluvy:
84/2018-2060-3030, cez MH SR – koordinátor projektu, publicita projektu,
administratívny pracovník

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

04/2018 – 12/2018

Projekt „Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v roku
2018 v Košickom a Prešovskom kraji“, OMBUDSPOT, číslo zmluvy:
86/2018-2060-3030, cez MH SR – koordinátor projektu, publicita projektu,
administratívny pracovník

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

04/2018 – 12/2018

Projekt „Posilnime súdnu vymožiteľnosť a ochranu spotrebiteľov v praxi!“,
OMBUDSPOT, číslo zmluvy: 87/2018-2060-3030, cez MH SR – koordinátor

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

04/2018 – 12/2018

Projekt „Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
v Žilinskom a Trenčianskom kraji“, OMBUDSPOT, číslo zmluvy: 49/2017 –
2060 - 3030, cez MH SR – koordinátor projektu, publicita, admin. pracovník

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

04/2017 – 12/2017

Projekt „„Zastupovanie spotrebiteľov v konaní pred súdmi (predsúdna
a súdna agenda v roku 2017)“, OMBUDSPOT, číslo zmluvy: 51/2017 – 2060
- 3030, cez MH SR – koordinátor projektu

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

04/2017 – 12/2017

Účasť v národnom projekte „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, 48/2016/§ 54CzKN zo dňa: 23.5.2016 – projektový manažér

Ing. Eva Bitarovská –
ECO s UPSVaR Poprad

06/2016 - 08/2017
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Realizácia VO v rámci projektu „Ľudské práva pre všetkých – rovnosť bez
stereotypov“ (Progresfem) v rámci schémy Podpora a ochrana ľudských
práv a slobôd LP/2016. zmluvy č. LP/2016/158 - koordinátor projektu

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

09/2016 – 12/2016

Realizácia VO v rámci projektu „Detské práva sú ako slnečné lúče“, Annogallery, číslo zmluvy: LP/2016/87, v rámci dotačného programu „Podpora
a ochrana ľudských práv a slobôd“ cez MZV SR – pracovník pre VO

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

07/2016 – 12/2016

Projekt „Poradenstvo a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
v Žilinskom a Trenčianskom kraji“, OMBUDSPOT, číslo zmluvy: 83/2016 –
2050 - 3030, cez MH SR – koordinátor projektu, administratívny pracovník

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

04/2016 – 12/2016

VO v rámci projektu: CBC01006, program: SK08 Cezhraničná spolupráca,
financovaný z Nórskych grantov, ŠR a vlastných zdrojov – pracovník pre
VO

1 projekt pre neziskovú
organizáciu

10/2014 – 09/2017

Názov projektu, grantový program, opatrenie

Realizátor projektu

Trvanie prác

OP Vzdelávanie, opatr. 3.1., ITMS: 26140130038 – pracovník pre VO

1 projekt pre stredné
školy

05/2014 – 08/2015

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130656 – finančný manažér,
pracovník pre VO

1 projekt pre stredné
školy

03-05/2014 –
11/2015

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130691, 26110130653,
26110130706, 6110130554, 26110130620

5 projektov pre stredné
školy

03-05/2014 –
12/2015

OP KaHR, opatr. 1.1., ITMS: 25110120506 – nadlimitná zákazka na nákup
technológie – pracovník pre VO

1 projekt pre podnikat.
subjekt

11/2013 – 09/2014

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130372 – garant pre akreditácie
vzdelávacích programov

1 projekt pre
podnikateľský subjekt

07/2013 – 04/2014

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130524, 26110130520,
26110130498, 26110130535, 26110130530 – pracovník pre VO

5 projektov pre stredné
školy

02/2013 – 2015

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 026110130481 (Tatr. Lomnica) –
manažér monitoringu, manažér publicity, pracovník pre VO

1 projekt pre základné
školy

08/2012 – 09/2015

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130480 (Huncovce) – manažér
monitoringu, manažér publicity, pracovník pre VO

1 projekt pre základné
školy

08/2012 – 04/2015

OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130392 (Poprad, Letná) –
manažér monitoringu

1 projekt pre základné
školy

08/2012 – 04/2014

Tvorba a implementácia inovatívneho programu IaST – OP Vzdelávanie,
opatr. 1.1., ITMS: 26110130336 (SPŠE Prešov) - Konzultácie a poradenstvo
súvisiace s implementáciou projektu

1 projekt pre stredné
školy

11/2010 –
08/2013

„Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc
ohrozeným rodinám v KSK.“ – OP ZaSI, ITMS: 27140130183

Miesto pod slnkom, n.o.,
Košice

1-3/2012

OP vzdelávanie, opatr. , ITMS: 26120130007 - Tvorba vzdelávacích
modulov - odborný garant, lektor

1 projekt pre podnikat.
subjekt

08/2011 – 05/2012

Tvorba a implementácia inovatívneho programu Informačné a sieťo-vé
technológie – OP Vzdelávanie, opatr. 1.1., ITMS: 26110130336

SPŠ Elektrotechnická
Prešov

11/2010 –
12/2011

„Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie“ –
OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1., ITMS: 26110130250, 26110130325, :
26110130215, 26110130236, : 26110130306,

5 projektov pre stredné
školy

9/2009 – 7/2011

„Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania / posilnenie právnej
vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa / efektívna a účinná pomoc pre
spotrebiteľa“ – grant z FM EHP, NFP a št. rozpočtu SR

Združenie na ochranu
práv spotrebiteľov v
Poprade

9/2009 - 4/2011

Tu stručný prehľad projektov zo staršieho obdobia:
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