Dôvodová správa
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 484/2017
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu
a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
V novembri 2016 vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania
s názvom „NedisKVALIFIKUJ SA!“.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 22. zasadnutí konanom
v Košiciach, dňa 10. apríla 2017 schválilo spolufinancovanie pre 7 (slovom sedem) stredných
škôl, ktoré za zapojili do prvého kola vyššie uvedenej výzvy s výškou finančných
prostriedkov na spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa v sume 65 822,77 eur.
Vzhľadom na kvalitnú odbornú prípravu projektov škôl bol predpoklad, že všetkých 7
predložených žiadostí bude úspešných. Rozhodnutiami riadiaceho orgánu obdržalo všetkých 7
stredných škôl oznámenia o schválení predložených projektov (žiadostí o nenávratný finančný
príspevok).
Keďže v procese, v čase od podania až po konečné rozhodnutia o schválení, došlo
v niektorých prípadoch k aktualizovaniu názvov projektov, resp. k úpravám rozpočtov
a celkových oprávnených výdavkov, či už zo strany samotnej školy, alebo zo strany
riadiaceho orgánu, predkladáme na júnové zasadnutie Zastupiteľstva KSK aktualizáciu
uznesenia č. 484/2017 s upravenými údajmi tak, aby bolo zabezpečené plnenie daného
uznesenia v zmysle reálnej a skutočne poskytnutej intenzity pomoci.
Do aktualizácie je doplnená, v poradí ôsma, Stredná odborná škola na Ostrovského 1
v Košiciach, ktorá sa svojim projektom zapojila do druhého kola výzvy v septembri 2017
a taktiež jej bolo doručené rozhodnutie o schválení (spolufinancovanie nebolo predmetom
schválenia a nie je obsiahnuté v uznesení č. 484/2017 z apríla 2017).
Zároveň je do aktualizácie doplnená, v poradí deviata škola, Gymnázium, Školská 7
v Spišskej Novej Vsi. Jej žiadosť o spolufinancovanie schváleného projektu bola odboru
školstva doručená dňa 9. mája 2018 s odôvodnením, že škola opomenula požiadať svojho
zriaďovateľa o spolufinancovanie v čase podania projektu. Za svoj omyl sa v žiadosti náležite
ospravedlňuje a dovoľuje si požiadať Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
o dodatočné schválenie 5% spolufinancovania.
Celkové oprávnené výdavky na 9 úspešných projektov činia v zmysle aktualizácie spolu
1 434 543,23 eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 1 362 816,06 eur a výška
spolufinancovania zo strany zriaďovateľa je 71 727,17 eur (pôvodne bolo schválených na
spolufinancovanie 65 822,77 eur).

Košice, 12. 06. 2018
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