Dôvodová správa
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej
školy na modernú
Dňa 30. novembra 2012 bola Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne
fondy EÚ ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Vzdelávanie vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kód
výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO, Moderná stredná škola, operačný program Vzdelávanie,
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena
tradičnej školy na modernú.
Uznesením vlády SR č. 761 z 28. októbra 2009 k Stratégii financovania štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 4.0, bola schválená
výška spolufinancovania z verejných zdrojov podľa typu konečných prijímateľov pomoci. V
prípade, ak je žiadateľom stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
musí sa podieľať na oprávnených výdavkoch projektu vlastnými zdrojmi vo výške minimálne
5%. Zvyšných maximálne 95% oprávnených výdavkov projektu sa hradí 85% z ESF a 10%
zo štátneho rozpočtu (ŠR) SR. K žiadostiam o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktoré
stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK predkladali do 04.03.2013 na Agentúru
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, bolo potrebné priložiť povinné prílohy.
Ich súčasťou je aj Čestné vyhlásenie, ktorého jedným z bodov pod číslom 15 je deklarovanie,
že organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu.
Táto povinnosť sa plní uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, v
ktorom je uvedená výška schváleného 5 % spolufinancovania pre jednotlivé stredné školy.
V Tab. 1 - Prehľad potreby spolufinancovania projektov - sú uvedené údaje o všetkých
stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zapojili sa do výzvy s
kódom OPV-2012/1.1/08-SORO vyhlásenej dňa 31.11.2012. Uvedené školy zároveň
požiadali KSK o 5% spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška
pomoci v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu pre žiadateľov v SR je 30 miliónov Eur. Celkové
predpokladané výdavky za naše školy sú 12 936 867, 57 €. Tieto celkové výdavky pozostávajú
z NFP/ ŠR- 95 %, vo výške 12 265 040, 66 € a z 5 % spoluúčasti KSK vo výške 671 826, 91 €.
Berúc do úvahy fakt, že do výzvy sa môže zapojiť 7 samosprávnych krajov, pri rovnakej
úspešnosti projektov za jednotlivé kraje, pripadá na KSK okolo 14,3 % celkovej výšky
pomoci (z 30 miliónov Eur), čo predstavuje 4 290 000,- €. Z tejto čiastky 5% činí 214 500,- €.
Predpokladáme však úspešnosť projektových zámerov, ktorých výška spolufinancovania
predstavuje sumu cca 260 000,- €. Informáciu, ktoré projekty naozaj uspeli, by školy mali
dostať v priebehu mesiacov október- november 2013. Do tohto obdobia školy dopĺňajú
projekty po prvotnej komunikácii s agentúrou pre štrukturálne fondy.
Spracovala: RNDr. Juríková

13

