Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy
IROP-PO2-SC223-2021-68

Dňa 14. 09. 2021 vypísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu
(ďalej len „IROP“) na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Prioritná os: 2 – Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie
do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektov, kde oprávnenými žiadateľmi sú
stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, je v rámci tejto výzvy
realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, a to nasledovne:
príspevok zo zdrojov IROP je zložený zo zdrojov Európskej únie: Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu spolu vo výške 95% a spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa – 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
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 stredné školy preukazujú zabezpečením uznesenia zastupiteľstva kraja o tom,
že zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu s konkrétnym názvom, realizovaného v rámci vyššie uvedenej výzvy,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja
kraja; zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečením 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
a zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Východiskom pre zapojenie sa stredných odborných škôl do výzvy je snaha o zabezpečenie
materiálno – technického vybavenia, ktoré by korešpondovalo so špičkovými modernými
technológiami, strojovým a prístrojovým vybavením zodpovedajúcim súčasnej technike,
s ktorou pracujú zamestnávatelia a firmy v regióne. Modernizácia pracovísk praktickej
prípravy je krokom k lepšej príprave na budúce povolanie.
Školské vzdelávacie programy pre odbory, ktoré sú nosnými odbormi v projektoch
jednotlivých stredných škôl sú vypracované v súlade so Štátnymi vzdelávacími programami.
Projekty podporujú inkluzívne vzdelávanie, pretože umožňujú každému žiakovi získať
najnovšie poznatky, vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach výchovno – vzdelávacieho
procesu a umožňujú aj vzdelávanie a prípravu žiakom so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami.
Projektové zámery majú súlad s požiadavkami strednodobej prognózy potrieb trhu práce,
ktorá v košickom kraji deklaruje potrebu kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých
odvetviach v regióne. Oprávnené aktivity projektových zámerov stredných škôl sú zamerané
na obstaranie a modernizáciu materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk pre
praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax, pre celoživotné vzdelávanie,
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pre odborné učebne a s tým súvisiace stavebné úpravy za účelom zvýšenia počtu žiakov
na praktickom vyučovaní.
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre celé územie SR
je 19 125 000 eur (zdroj EÚ). Celková výška oprávnených výdavkov na 18 predkladaných
projektových zámerov stredných škôl je 5 600 000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok
je vo výške 5 320 000 eur a výška spolufinancovania je 280 000 eur.
Košice, 30. 09. 2021

Spracoval: Mgr. Andrea Gajdošová
Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
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