Dôvodová správa
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2013
zo dňa 29. apríla 2013, Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačného programu:
Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími
potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít.
V októbri 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-2012/3.1/04-SORO, Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl pre
operačný program Vzdelávanie Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č.
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade
s 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. na svojom 21.
zasadnutí, ktoré sa konalo 29. apríla 2013 v Košiciach schválilo spolufinancovanie na 6
predkladaných projektov SŠ, ktoré sa zapojili do vyššie uvedenej výzvy v celkovej výške 5 %
spolufinancovania KSK, 65 777, 03 Eur.
Schvaľovacím procesom bolo vybraných všetkých 6 projektových zámerov škôl,
v ktorých boli upravené výšky celkových oprávnených výdavkov, ako aj spolufinancovania
a v mesiaci august 2013 podpísali stredné školy s Agentúrou MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy
EÚ Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to s upravenou výškou 5 %
spolufinancovania KSK na celkových 49 844,46 Eur, pričom z pohľadu oprávnenosti
výdavkov sa menila aj výška schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé úspešné
školy.
Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť súlad výšky finančných prostriedkovcelkových oprávnených výdavkov a spolufinancovania, uvedenej v uznesení Zastupiteľstva
KSK a v podpísaných Zmluvách.
V Tab. 1 – Prehľad schválených projektov SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, je
preto uvedená, oproti sume spolufinancovania schválenej Zastupiteľstvom 29.apríla 2013,
reálna potreba finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie podľa jednotlivých
projektov a podpísaných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stredných
škôl.
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