Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom:
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2.– 01 s názvom:
„Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“, bola vyhlásená dňa 30.08. 2019. Výška
finančných prostriedkov zo zdrojov EU je 30 mil. eur. Oprávneným žiadateľom sú
aj samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl a aj stredné školy. Je zameraná na
žiakov SOŠ, stredných športových škôl, konzervatórií, stredných škôl pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením, žiakov z marginalizovaných komunít, ako aj pedagogických
a odborných zamestnancov týchto škôl. Povinná výška financovania zo strany žiadateľa je
5%. Minimálna výška príspevku na projekt 100 001 eur a maximálna 2 000 000 eur.
Na 15. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 9. decembra
2019, bolo schválené povinné spolufinancovanie vo výške 5% z oprávnených výdavkov pre
13 predkladaných projektov SŠ žiadajúcich o NFP vo výške 130 024,15 eur. V druhom
hodnotiacom kole sa o NFP uchádzajú ďalšie 3 školy, ktoré žiadajú pre zabezpečenie
povinného spolufinancovania vo výške 5% z oprávnených výdavkov 25 677,57eur, v prípade
schválenia žiadostí.
P.č.

Názov školy

Celkové oprávnené
výdavky (€)

Výška NFP
(€)

5% KSK
(€)

Obchodná akadémia, Komenského
3425/18, Trebišov
Stredná odborná škola, Mierová 727,
2.
Strážske

144 608

137 377,60

7 230,40

243 620,60

231 439,57

12 181,03

Stredná odborná škola veterinárna
3. Košice-Barca, Námestie mladých
poľnohospodárov 2, Košice
Spolu

125 322, 75
513 551,35

119 056, 61
487 873,78

6 266,14
25 677,57

1.

Celková výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie povinného
spolufinancovania vo výške 5% z oprávnených výdavkov pre 16 predkladaných projektov
stredných škôl, ktoré sa do uvedenej výzvy zapájajú v obidvoch hodnotiacich kolách
a v prípade schválených žiadostí je 155 701,72 eur.
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