Dôvodová správa
Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013 s názvom „Výchova k európskym
hodnotám“
Školský internát, Medická 2 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK požiadal
o spolufinancovanie úspešného projektu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko–
Rumunsko – Ukrajina s názvom „Výchova k Európskym hodnotám“, ktorý bol podaný
v rámci výzvy vyhlásenej dňa 16. júna 2009. Výzva bola vyhlásená Národnou rozvojovou
agentúrou Maďarska ako Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a
turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny výzva na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok.
Výzva sa týkala Priority č. 4 - Podpora spolupráce Ľudia ľuďom
Opatrenia č.4.2 - Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom
Uznesením vlády SR č. 318/2009 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0.
bola schválená výška spolufinancovania z verejných zdrojov podľa typu konečných
prijímateľov pomoci.
V súlade s bodom 2.3.3. vyššie uvedeného materiálu v prípade, ak je prijímateľom
vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“), príp. rozpočtová alebo príspevková organizácia
zriadená VÚC, uhrádzajú sa oprávnené výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených
verejných výdavkov, pričom príspevok z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa stanovuje vo
výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok VÚC vo výške
5,0 %.
Na základe uvedeného na tento účel môže samosprávny kraj zo svojho rozpočtu
zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 5% z oprávnených nákladov predkladaného
projektu.
Ciele projektu „Výchova k Európskym hodnotám“:
Zintenzívniť vzájomné poznávanie a porozumenie mladých ľudí a pedagogických
zamestnancov formou výmenných programov, vytvoriť vzájomné vzťahy na programovom
území na organizované i neformálne učenie zamerané na výchovu k zodpovednému euroobčianstvu v spoločnej Európe.
1) Prostredníctvom programov výmeny spoznávať regionálne podmienky a osobitosti života
susednej krajiny, vytvoriť cezhraničné partnerstvo.
2) Zlepšiť informovanosť mladých ľudí o historickom a kultúrnom dedičstve oboch krajín s
akcentom na výchovu k úcte a tolerancii k iným národom a národnostiam.
3) Zvýšiť zodpovednosť mladých ľudí za svoj život a životné prostredie, zvyšovať
environmentálne povedomie.
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4) Prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít rozvíjať pracovné zručností
pedagogických zamestnancov s dôrazom na výchovu mladých ľudí k zodpovednému euroobčianstvu.

Aktivity projektu:
a) prieskum postojov a informovanosti žiakov,
b) konferencie a kultúrne výstavy o prihraničných regiónoch v Košiciach a Mukacheve,
c) výmenné programy žiakov – 1 x v Košickom kraji, 1x v Zakarpatskej oblasti,
d) workshopy pre pedagogických zamestnancov - 1 x v Košickom kraji, 1x v Zakarpatskej
oblasti,
e) spoločná webová stránka a spoločná publikácia.
Prínos projektu:
a) vytvorenie trvalo udržateľného partnerstva medzi mladými ľuďmi a pedagógmi,
b) zvýšená informovanosť a záujem o susednú krajinu a jej prihraničný región,
c) zvýšenie zodpovednosti za ochranu spoločného historického a kultúrneho dedičstva,
d) zvýšenie citlivosti za ochranu životného prostredia,
e) skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce s mladými ľuďmi s dôrazom na výchovu k
zodpovednému euro-občianstvu .
Udržateľnosť projektu:
Obe inštitúcie v Košickom kraji i Zakarpatskej oblasti sú právne subjekty s vlastným
rozpočtom, na implementáciu a realizáciu projektu budú využívať všetky kapacity svojich
inštitúcií. Pokračovanie v projektových aktivitách bude realizované na viacerých úrovniach:
- študenti oboch regiónov budú spolupracovať a komunikovať prostredníctvom
spoločnej internetovej stránky i na základe osobných kontaktov,
- pedagogickí zamestnanci oboch regiónov sa budú pozývať na významné podujatia na
úrovni inštitúcií, mesta, či regiónu podujatia, oslavy založenia internátu a pod..

Spracoval: Ing. Peter Grutka
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