Dôvodová správa
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
škôl na praktickom vyučovaní
Dňa 12. decembra 2016 vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na
predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní. Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 22. zasadnutí konanom
v Košiciach, dňa 10. apríla 2017 schválilo spolufinancovanie pre 19 predkladaných
projektových zámerov s celkovou výškou oprávnených výdavkov 8 820 209,69 eur, z toho
nenávratný finančný príspevok je vo výške 8 379 199,20 eur a výška finančných prostriedkov
potrebných na zabezpečenia spolufinancovania je 441 010,49 eur.
Rozhodnutiami riadiaceho orgánu obdržalo 12 stredných škôl, ktoré sa zapojili do 1. kola
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, oznámenia o ich schválení.
V prípade SPŠ strojníckej v Košiciach, v poradí 13. školy, táto sa zapája svojou žiadosťou
o nenávratných finančný príspevok do 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok, ktorou sa aktualizovala výška alokovaných finančných zdrojov pre školy
z mestských funkčných oblastí.
V procese od podania až po konečné rozhodnutia o schválení, došlo, resp. dochádza,
v niektorých prípadoch k úpravám rozpočtov a celkových oprávnených výdavkov, či už zo
strany samotnej školy, alebo zo strany riadiaceho orgánu.
Z tohto dôvodu predkladáme na júnové zasadnutie Zastupiteľstva KSK aktualizáciu
uznesenia č. 483/2017 s upravenými údajmi tak, aby bolo zabezpečené plnenie daného
uznesenia v zmysle reálnej a skutočne poskytnutej intenzity pomoci.
Celková výška oprávnených výdavkov v prípade schválených žiadostí o nenávratný finančný
príspevok činí 5 919 246,56 eur, z toho nenávratný finančný príspevok je 5 623 284,23 eur
a výška finančných príspevkov potrebných v zmysle aktualizácie na spolufinancovanie zo
strany zriaďovateľa činí spolu 295 962,33 eur.
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