Dôvodová správa
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019
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: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť
a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a
žiakov
V novembri 2018 vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, prioritná os
Vzdelávanie, výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov
a kompetencií detí a žiakov s názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná
gramotnosť na gymnáziu. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok musia byť finančne
spôsobilí na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľne zabezpečia spolufinancovanie
projektu vo výške určenej vo výzve. Splnenie podmienky finančnej spôsobilosti na
spolufinancovanie projektu školy ako oprávnení žiadatelia preukazujú zabezpečením
uznesenia zastupiteľstva kraja o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaných projektových zámerov vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Usmernením č. 2 vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v marci 2019 nastala zmena vyššie uvedenej výzvy týkajúca sa optimalizácie
časového priestoru na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vzhľadom na
otvorenú výzvu sa usmernením upravili termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl,
stanovili sa ďalšie termíny hodnotiacich kôl. Z tohto dôvodu sa do výzvy plánujú zapojiť
ďalšie 2 (dve) školy:
Stredná športová škola, Tr. SNP 104 v Košiciach (uvedená ako 15. v poradí)
Gymnázium Ľ. Štúra 26 v Michalovciach (uvedené ako 16. v poradí) .
Celková výška oprávnených výdavkov v prípade schválenia žiadostí bude 3 081 840,58 eur,
z toho výška nenávratného finančného príspevku bude 2 927 748,84 eur a výška finančných
prostriedkov potrebných na zabezpečenie povinného spolufinancovania na 16 predkladaných
projektov škôl, ktoré sa do uvedenej výzvy zapájajú bude 154 091,74 eur (bude financovaná
zo schváleného rozpočtu odvetvia školstva).
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