OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Prioritná os

1. Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu
s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených
skupín

Špecifický cieľ:

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s
cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Schéma
štátnej
pomoci/
Schéma
pomoci de minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

26.07.2019

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

30.09.2019

15.11.2019

uzavretie hodnotiaceho
kola 3.
Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho
kola bude zverejnený na webovom sídle
http://www.minedu.sk/operacnyprogram-ludske-zdroje/.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR (z toho 13 500 000
EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 EUR pre viac rozvinutý región). K výške zdrojov EÚ je vyčlenená
príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť
indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve. Prípadná zmena
indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená
na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ .

Financovanie projektu
Menej rozvinuté regióny:
Žiadateľ
verejný sektor

Výška príspevku z celkových oprávnených
výdavkov v % (ESF + štátny rozpočet)

Povinná výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa v %

95

5

Výška príspevku z celkových oprávnených
výdavkov v % (ESF + štátny rozpočet)

Povinná výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa v %

95

5

Viac rozvinutý región:
Žiadateľ
verejný sektor

Intenzita pomoci (v %) je vyjadrená ako podiel výšky NFP z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Spôsob financovania
V rámci tejto výzvy sa uplatňuje spôsob financovania prostredníctvom: refundácie, formou zálohových platieb,
a/alebo formou kombinácie zálohových platieb a refundácie v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF,
ktorý je zverejnený na internetovej stránke ministerstva financií - www.finance.gov.sk.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci špecifického cieľa 1.3.1 OP ĽZ je oprávneným typom aktivity výzvy (v ITMS2014+):
−

podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a
praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane mentoringu a sieťovania informácií

Žiadateľ v rámci projektu zadefinuje v časti 9 ŽoNFP jednu hlavnú aktivitu priradenú k typu aktivity podpora vytvárania
cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na
prax študentov vrátane mentoringu a sieťovania informácií.
V časti 7.2 ŽoNFP zadefinuje v rámci hlavnej aktivity nasledovné oprávnené činnosti resp. podaktivity, ktoré v tejto
časti zároveň podrobne popíše.
Oprávnenými činnosťami (podaktivitami) v rámci hlavnej aktivity projektu sú:
−
−

prax študentov učiteľských fakúlt
prax budúcich učiteľov - štandardná stupnica jednotkových nákladov „hodina priameho rozboru jednotky
priamej vyučovacej činnosti (vyučovacia hodina v škole) alebo priamej výchovnej činnosti (školské zariadenie)
študenta cvičným učiteľom v súlade s prílohou č. 6 tejto výzvy

Jednotkové náklady sa týkajú pedagogických praxí v rámci študijných odborov učiteľstvo akademických predmetov,
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika nad rámec ich
financovania zo štátneho rozpočtu:
•
•
•

inovované pedagogické praxe - inovácia a overenie existujúcich druhov pedagogických praxí v rámci
študijných programov VŠ
nový model/typ pedagogických praxí - vytvorenie a overenie nového modelu pedagogických praxí
zvýšený počet praxí nad rámec praxí definovaných v študijných programoch vysokých škôl - pedagogické praxe
nad Forma preukázania/Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP (bod 7.2 a 9) Žiadateľ v časti 7.2 podrobne popíše
všetky plánované činnosti resp. podaktivity projektu. 15 rámec súčasného rozsahu praxí realizovaných v
študijných programoch VŠ

Žiadateľ v časti 7.2 ŽoNFP popíše, ktorú/ktoré z vyššie uvedených troch možností plánuje realizovať. V rámci projektu
je možné realizovať všetky tri možnosti.
Rozsah resp. strop pedagogických praxí financovaných v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov je pre
túto výzvu stanovený nasledovne – max. 140 043 rozborov/projekt. Výber cvičných škôl a cvičných zariadení musí byť
transparentný. V projekte musia byť definované kritéria objektívneho výberu cvičných škôl a cvičných zariadení.
Cvičné školy a cvičné zariadenia nesmú byť financované prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje
nepredstavujú 50% a viac. Počas implementácie projektu bude za účelom preukázania splnenia tejto podmienky
prijímateľ povinný predložiť Čestné vyhlásenie o vyberaní školného a o jeho výške za súkromné školy a/alebo školské
zariadenia, ktoré zapojil do projektu.
a/alebo
−

stáž študentov študijných programov vysokých škôl pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo
odborných zamestnancov: Stáž študentov je forma praktickej skúsenosti realizovaná v škole a/alebo
školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení.
Žiadateľ je povinný v časti 7.2 popísať spôsob realizácie stáže a jej výstupy.

Počas implementácie projektu je prijímateľ povinný pred spustením tejto činnosti predložiť poskytovateľovi plán
stáže.
Realizáciou stáže študentov nesmie dochádzať k duplicitnému financovaniu činností/výdavkov pedagogického a/alebo
odborného zamestnanca súvisiacich s riadnou pracovnou náplňou pedagogického zamestnanca a/alebo odborného
zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia, (t. j. činnosti vykonávaných ako súčasť výchovnovzdelávacieho procesu).
Výber školy a/alebo školského zariadenia, v ktorom sa bude uskutočňovať stáž musí byť transparentný.
Školy a školské zariadenia nesmú byť financované prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje
nepredstavujú 50% a viac. Predmetom stáže nesmú byť činnosti realizované a financované prostredníctvom praxe
študentov učiteľských fakúlt –prax budúcich učiteľov - štandardná stupnica jednotkových nákladov „hodina
priameho rozboru jednotky priamej vyučovacej činnosti (vyučovacia hodina v škole) alebo priamej výchovnej
činnosti (školské zariadenie) študenta cvičným učiteľom“ v súlade s prílohou č. 6 tejto výzvy, t. j. výdavky
súvisiace s činnosťou cvičného učiteľa, ktorý vykonáva rozbor/analýzu každej priamej vyučovacej alebo
priamej výchovnej činnosti študenta, ktorú priamo odučí počas praxe.
a/alebo
−

tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného
školského zariadenia v zmysle platnej legislatívnej úpravy, napr.: pracovné listy, pomôcky, hry, tvorivé
materiály pre skupinovú prácu, a pod. a ich prezentácia a/alebo verejná oponentúra.
Prijímateľ je povinný vytvorené podporné vzdelávacie materiály zverejniť na svojom webovom sídle s
uvedením licencie CC BY (https://sk.creativecommons.org/?page_id=6 ) tak aby tieto vzdelávacie materiály
boli dostupné pre kohokoľvek na ďalšie používanie
a povinne zadefinuje

−

žiadateľ samostatnú podaktivitu projektu „Riadenie/koordinácia projektu“. Žiadateľ je oprávnený zvoliť si
výlučne pracovné pozície uvedené v prílohe č. 5 výzvy. Táto podaktivita bude zahŕňať popis činností
riadenia/koordinácie projektu vo vzťahu k projektu.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP ĽZ, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka pre žiadateľa (príloha č. 2 výzvy), ktorá
je zverejnená na http://www.minedu.sk/prirucky-pre-ziadatela-onenavratny-financny-prispevok/ a v súlade s
prílohou č. 4 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.
Výdavky v rámci predmetnej výzvy sú oprávnené od účinnosti Zmluvy o NFP.
SO stanovuje paušálnu sadzbu na nepriame výdavky určenú na základe nákladov na zamestnancov pre túto výzvu vo
výške 15 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov (všeobecné nariadenie, čl. 68 písm. b). Priamymi
personálnymi výdavkami na účely tejto výzvy sú interné personálne výdavky (t. j. ekon. klasifikácia 610620 – pracovný
pomer; ekon. klasifikácia 637027 – dohody zamestnancov mimo pracovného pomeru a k nim súvisiace/prislúchajúce
odvody – ekon. klasifikácia 610620 resp. zo skupiny výdavkov 521) a zo skupiny výdavkov 352)

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutý
región.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá ŽoNFP RO/SO:
•

v elektronickej forme (zasielaná do elektronickej schránky Poskytovateľa),

•

v listinnej forme.

Podmienky poskytnutia príspevku, ak je to relevantné, preukazuje žiadateľ najmä vložením skenu listinného
originálu dokumentu vo formáte PDF (resp. v inom formáte dokumentu) do ITMS2014+ ako prílohu ŽoNFP. Pri
dokumentoch, ktoré je žiadateľ v zmysle požiadavky Poskytovateľa povinný predložiť úradne osvedčené, žiadateľ
zabezpečí zaručenú konverziu dokumentu v súlade so zákonom o e-Governmente a vloží ho do ITMS2014+ ako
prílohu ŽoNFP.

