Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na prípravu projektov iniciatívy Catching-upRegions

Dňa 16. 11. 2021 vypísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej
len „IROP“) výzvu na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, Prioritná os: 7 –
REACT EÚ, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie
COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektov, kde oprávnenými žiadateľmi
sú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a Košický samosprávny
kraj ako ich zriaďovateľ 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 samosprávnych krajov a stredných odborných škôl do výzvy je
podmienka, že relevantné subjekty - stredné školy a samosprávny kraj ako ich zriaďovateľ sú
zahrnutí do iniciatívy Catching-up Regions, v rámci ktorej boli spracované integrované
investičné balíčky pre jednotlivé školy, ktoré obsahujú viacero investičných aj neinvestičných
zámerov, ktorých cieľom je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a jeho prepojenie
s praxou.
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 a Košického
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samosprávneho kraja sú zamerané na vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej
s rekonštrukciou existujúcich objektov, resp. dobudovanie nových objektov škôl, odborných
pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax, pre celoživotné
vzdelávanie a pre odborné učebne.
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre celé územie SR
je 6 000 000 eur (zdroj EÚ). Celková výška oprávnených výdavkov na 9 predkladaných
projektových zámerov stredných škôl a Košického samosprávneho kraja je 1 500 000 eur,
z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 1 425 000 eur a výška spolufinancovania je
75 000 eur.

Košice, 18. 01. 2022
Spracoval: Ing. Peter Harčarik
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