Dôvodová správa
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
V októbri 2008 bolo Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako
Sprostredkovate ským orgánom pod riadiacim orgánom pre Opera ný program Vzdelávanie
vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan ný príspevok.
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO, Tvorba a implementácia školských vzdelávacích
programov stredných škol pre Opera ný program vzdelávanie.
Výzva sa týkala Priority . 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,

Opatrenia . 1.1 - Premena tradi nej školy na modernú

Uznesením vlády SR . 815/2003 ku Koncepcii financovania z predvstupových,
štrukturálnych a kohézneho fondu bola schválená výška spolufinancovania z verejných
zdrojov pod a typu kone ných prijímate ov pomoci. V prípade, že prijímate om pomoci je
verejná správa, samosprávny kraj môže v rámci svojho rozpo tu zabezpe i
spolufinancovanie do výšky 5 % z oprávnených nákladov predkladaného projektu.

6

1.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium Horešská 18, 077 33
Krá ovský Chlmec, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Gymnázium Horešská 18, 077 33 Krá ovský Chlmec, ako oprávnený žiadate pomoci z
ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov predložila
nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom školstva SR v plnej výške
oprávnených nákladov.
SOP Z
Priorita
Opatrenie
1
1.1.

Názov projektu

Cie projektu

Odborná profilácia
Gymnázia v Krá ovskom
Chlmci – nové horizonty
regionálneho vzdelávania

Uskuto ni
reformu vzdelávania na Gymnáziu
s dôrazom na odbornú profiláciu školy v súlade s
potrebami regiónu, vedomostnej spolo nosti a trhu
práce.
Inovova
obsah a metódy, skvalitni
výstupy
vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spolo nosti
Príspevok z ESF a ŠR
Spolufinancovanie
(v Eur)
5%
(v Eur)
135 457,56
7129,34

Celkové náklady
(v Eur)
142 586,90

2.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040
01 Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice, ako oprávnený žiadate pomoci z
ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov predložilo
nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom školstva SR v plnej výške
oprávnených nákladov.
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SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Cie projektu

Moderne sa u i – moderne
ži

Skvalitni
vyu ovací
proces
v ŠO
mechanik
po íta ových sietí využitím inovovaných metód
a foriem, s dôrazom na enviromentálnu
výchovu
a s oh adom na potreby trhu práce.

Celkové náklady
(v Eur)

Príspevok z ESF a ŠR
(v Eur)

322 933,68

306 787,00

Spolufinancovanie
5%
(v Eur)
16 146,68

3.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola stavebná
Hviezdoslavova 5, 048 01 Rož ava, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Stredná odborná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rož ava, ako oprávnený
žiadate pomoci z ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov
predložilo nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v plnej výške oprávnených nákladov.
SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Tvorivá škola – úspešný
štart do života
Celkové náklady
(v Eur)
137 331,61

Cie projektu

Otvorenie školy a jej prepojenie s okolitým prostredím
s dôrazom na zvýšenie kvality odborného vzdelávania.
Adaptácia vyu ovania pre potreby trhu práce s dôrazom
na využitie informa no-komunika ných technológii.
Príspevok z ESF a ŠR
Spolufinancovanie
(v Eur)
5%
(v Eur)
130 465,03
6 866,58

4.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola Komenského 12,
075 01 Trebišov, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
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Stredná odborná škola Komenského 12, 075 01 Trebišov, ako oprávnený žiadate
pomoci z ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov
predložilo nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v plnej výške oprávnených nákladov.
SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Zlatý k ú ik
Celkové náklady
(v Eur)
258 877,11

Cie projektu

Zvyšovaním kompetencií u ite ov vytvori moderný
ŠkVP pre odbor 76 496, implementova ho v edukácii
a zvýši tým kompetencie žiakov v profesionálnej praxi
Príspevok z ESF a ŠR
Spolufinancovanie
(v Eur)
5%
(v Eur)
245 942,11
12 945,00

5.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Lorencova 46, 053 42
Krompachy, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy, ako oprávnený žiadate pomoci z
ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov predložilo
nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v plnej výške oprávnených nákladov.

SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Moderné európske
gymnázium – úspešní
absolventi

Cie projektu

Uskuto ni obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím
inovatívnych foriem a metód, príprava žiakov na
potreby vedomostnej spolo nosti.

Celkové náklady
(v Eur)

Príspevok z ESF a ŠR
(v Eur)

162 892,45

154 747,83
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Spolufinancovanie
5%
(v Eur)
8144,62

6.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Markušovská
cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, ako
oprávnený žiadate pomoci z ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie
projektov predložilo nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v plnej výške oprávnených nákladov.

SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Cie projektu

Implementácia opera ného Vytvori
inovatívny inštitucionalizovaný systém
programu
vzdelávania skvalitnenia vzdelávania študentov postavených na
žiakov v prostredí strednej aktívnej participácii pedagogických pracovníkov.
odbornej školy
Celkové náklady
(v Eur)

Príspevok z ESF a ŠR
(v Eur)

159 089,33

151 134,86

Spolufinancovanie
5%
(v Eur)
7 954,47

7.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01
Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice, ako oprávnený žiadate pomoci z
ESF v rámci výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov predložilo
nasledovný projekt. Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v plnej výške oprávnených nákladov.
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SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Cie projektu

Moderné
vyu ovanie
odborných predmetov na
obchodnej akadémii pre
potreby regionálneho trhu
práce
Celkové náklady
(v Eur)

Inovova školský vzdelávací program zavedením
moderných metód a foriem výu by odborných
predmetov, a tým zvýši k ú ové kompetencie žiakov
obchodnej akadémie.

130 353,37

Príspevok z ESF a ŠR
(v Eur)
123 835,70

Spolufinancovanie
5%
(v Eur)
6517,67

8.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR,
u ktorých kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice,
ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice , ako oprávnený žiadate pomoci z ESF v rámci
výzvy . OPV-2008/1.1./04-SORO na predkladanie projektov predložilo nasledovný projekt.
Projekt je v súlade s globálnym cie om . 5 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja.
Projekt bol schválený a podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v plnej výške oprávnených nákladov.
SOP Z
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Cie projektu

E-learning vo výchovno- Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho
vzdelávacom procese
programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem
a metód výu by flexibilne reagova na požiadavky
spolo nosti a pripravi
absolventov na
alšie
celoživotné vzdelávanie.
Špecifické ciele:
Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu,
využívajúceho nové formy a metódy výu by.
Zostavenie multimediálnej u ebne.
Príprava
pedagogických
zamestnancov
na
implementáciu inova ných foriem a metód vzdelávania
z nového školského vzdelávacieho programu do
vyu ovacieho procesu.
Celkové náklady
Príspevok z ESF a ŠR
Spolufinancovanie
(v Eur)
(v Eur)
5%
(v Eur)
318 167,03
302 258,68
15 908,35
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Preh ad spolufinancovania projektov:
Por.
.

Názov zariadenia

Celkové náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

1.

Gymnázium
Horešská 18
077 33 Krá ovský Chlmec
Stredná odborná škola
Ostrovského 1
040 01 Košice
Stredná priemyselná škola
stavebná
Hviezdoslavova 5
048 01 Rož ava
Stredná odborná škola
Komenského 12
075 01 Trebišov
Gymnázium
Lorencova 46
053 42 Krompachy
Stredná
odborná
škola,
Markušovská cesta 4, 052 01
Spišská Nová Ves

142 586,90

135 457,56

7129,34

322 933,68

306 787,00

16 146,68

137 331,61

130 465,03

6 866,58

258 877,11

245 942,11

12 945,00

162 892,45

154 747,83

8144,62

159 089,33

151 134,86

7 954,47

130 353,37

123 835,70

7.

Obchodná akadémia, Polárna
1, 040 01 Košice

6517,67

318 167,03

302 258,68

8.

Gymnázium, Alejová 1, 041
49 Košice

15 908,35

1 632 231,48

1 550 628,77

81 612,71

2.
3.

4.

5.
6.

SPOLU

Spracoval: referát správy škôl a školských zariadení
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