Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/1
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Multifunkčné vzdelávacie centrum pre rozvoj regiónu – projektová dokumentácia“
v rámci výzvy č. IROP- PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy Catching-up
Regions, Prioritná os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
veľkého územného celku Košického kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 12 500 eur,
kde konečným prijímateľom pomoci je Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/2
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Ekologicky, inovatívne a inkluzívne – projektová dokumentácia“ v rámci výzvy
č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, Prioritná
os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku Košického kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 6 250 eur, kde konečným
prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb –
Agrártechnikaiés Gaztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/3
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti
drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC762021-80 na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, Prioritná os: 7 – REACT EÚ,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku Košického
kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja na obdobie 2016 – 2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 5 000 eur, kde konečným
prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/4
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Komplexné vzdelávacie centrum regionálnej gastronómie a cestovného ruchu –
projektová dokumentácia“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions, Prioritná os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie
2016 – 2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 5 000 eur, kde konečným
prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Michalovce,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/5
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Moderná inkluzívna stredná odborná škola 21. storočia – projektová
dokumentácia“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy
Catching-up Regions, Prioritná os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 –
2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 5 000 eur, kde konečným
prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01
Rožňava,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/6
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti – projektová
dokumentácia“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy
Catching-up Regions, Prioritná os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 –
2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 12 500 eur, kde konečným
prijímateľom pomoci je Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská
Nová Ves,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/7
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie – projektová dokumentácia“ v rámci
výzvy č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions,
Prioritná os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku Košického kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2022;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 12 500 eur, kde
konečným prijímateľom pomoci je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského
44, Košice,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/8
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Zdravotník 21. storočia – vzdelanosť na medzinárodnej úrovni – projektová
dokumentácia“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy
Catching-up Regions, Prioritná os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 –
2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 10 000 eur, kde
konečným prijímateľom pomoci je Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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Košický samosprávny kraj

Návrh na uznesenie
z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. februára 2022 v Košiciach
k bodu č. 11/9
Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov
iniciatívy Catching-up Regions
Uznesenie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 písm. d)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom
„Tokajský
inštitút
–
projektová
dokumentácia“
v rámci
výzvy
č. IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, Prioritná
os: 7 – REACT EÚ, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku Košického kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 6 250 eur, kde konečným
prijímateľom pomoci je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66
Košice,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu
kraja.
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