OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Prioritná os

1. Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy,
uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného
vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania
zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na
pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Schéma
štátnej
pomoci/
Schéma
pomoci de minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

30.08.2019

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

28.10.2019

15.01.2019

Výška NFP
projekt:

na

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

1 Minimálna výška NFP na projekt je 100 001 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt je 2 000 000 EUR.

Časová oprávnenosť Minimálna dĺžka trvania projektu: 12 mesiacov.
realizácie projektu: Maximálna dĺžka trvania projektu: 30 mesiacov.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR (z toho 28 500 000
EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 EUR pre viac rozvinutý región).

Financovanie projektu
Intenzita pomoci pre žiadateľa je stanovená nasledovne:
Menej rozvinuté regióny:
Žiadateľ

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

Povinná výška spolufinancovania
zo zdrojov žiadateľa v %

verejný sektor, t. j. obec/samosprávny
kraj ako zriaďovateľ školy

95

5

štátny sektor, t. j. okresný úrad ako
zriaďovateľ školy

100

0

súkromný sektor (mimo schémy pomoci
de minimis na podporu vzdelávania)

90

10

mimovládna/nezisková organizácia, t. j.
nezisková
organizácia
ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy resp. ako
poskytovateľ všeobecne prospešných
služieb v oblasti vzdelávania, združenie
ako zriaďovateľ/zakladateľ školy resp.
ako poskytovateľ všeobecne prospešných
služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a
náboženská
spoločnosť
ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy

95

5

Žiadateľ

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

Povinná výška spolufinancovania
zo zdrojov žiadateľa v %

verejný sektor, t. j. obec/samosprávny
kraj ako zriaďovateľ školy

95

5

štátny sektor, t. j. okresný úrad ako
zriaďovateľ školy

100

0

súkromný sektor (mimo schémy pomoci
de minimis na podporu vzdelávania)

90

10

mimovládna/nezisková organizácia, t. j.
nezisková
organizácia
ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy resp. ako
poskytovateľ všeobecne prospešných
služieb v oblasti vzdelávania, združenie
ako zriaďovateľ/zakladateľ školy resp.
ako poskytovateľ všeobecne prospešných
služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a
náboženská
spoločnosť
ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy

95

5

Viac rozvinutý región:

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.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
•

•

stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c) a d) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
•
stredné odborné školy
•
stredné športové školy (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)
•
konzervatóriá
•
stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie - samosprávny kraj je oprávnený
predložiť jednu alebo viacero ŽoNFP pre jednu školu alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom
podpory len v jednej ŽoNFP.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci špecifického cieľa 1.2.1 OP ĽZ je povinným oprávneným typom aktivity v ITMS2014+:
•

tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre
prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť
vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia)

Žiadateľ v rámci projektu zadefinuje v bode 9 ŽoNFP jednu hlavnú aktivitu priradenú k typu aktivity tvorba,
inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie
vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských
vedomostí a ekonomického myslenia).
V bode 7, časti 7.2 ŽoNFP zadefinuje v rámci hlavnej aktivity nasledovné oprávnené podaktivity, ktoré v tejto
časti zároveň podrobne popíše.
Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu musia prispievať k zvýšeniu kompetencií žiakov (povinnej
cieľovej skupiny) potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:
•
•
•
•
•
•

Čitateľská gramotnosť
Matematická gramotnosť
Prírodovedná gramotnosť
Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
Jazykové zručnosti
IKT zručnosti

Žiadateľ v bode 7, časti 7.2 ŽoNFP popíše ako realizácia činností a zapojenie osôb cieľovej skupiny prispeje k
zvýšeniu týchto gramotností a kompetencií žiakov.
Oprávnenými podaktivitami v rámci hlavnej aktivity projektu sú:
•

povinná podaktivita pre povinnú oprávnenú cieľovú skupinu žiakov vrátane žiakov so ŠVVP, vrátane
marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia stredných škôl v súlade s podmienkou poskytnutia
príspevku č. 11;

Pre účely tejto výzvy sú oprávnené nasledovné činnosti pre povinnú cieľovú skupinu žiaci vrátane žiakov so ŠVVP
vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia stredných škôl v súlade s podmienkou poskytnutia
príspevku č. 11:
•
•
•

extra hodiny v súlade s prílohou č. 6 výzvy, v takom prípade je žiadateľ povinný postupovať podľa štandardnej
stupnice v prílohe č. 6
A/ALEBO
mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci
výchovného programu školy
voliteľná podaktivita pre voliteľnú cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci stredných
odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií a stredných škôl pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením.

Pre účely tejto výzvy sú pre voliteľnú priamu cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci oprávnené činnosti,
ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov ako nástroj
rozvíjania kompetencií a gramotností žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce v
súlade s podaktivitou pre povinnú cieľovú skupinu žiakov.
Pre účely tejto výzvy sú oprávnené nasledovné činnosti pre voliteľnú cieľovú skupinu pedagogickí a odborní
zamestnanci:
•
•
•

pedagogické kluby v súlade s prílohou č. 7 výzvy
A/ALEBO
vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.
povinná podaktivita 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.

Žiadateľ nemôže predložiť viacero žiadostí o NFP s rovnakými oprávnenými aktivitami a súčasne rovnakou
cieľovou skupinou. V prípade, ak žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP, ktoré porušia čo i len jednu z
uvedených podmienok, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať všetky aktivity projektu,
pred predložením ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

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, 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
Podmienky, ktoré treba splniť
•
•
•
•
•

mať zabezpečené finančné zdroje
nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení
nebyť dlžníkom na daniach
nebyť v exekúcii a v reštrukturalizácii
neporušiť zákaz nelegálneho zamestnávania počas 5 rokov

Spôsob podania ŽoNFP
ŽoNFP je potrebné zaslať v listinnej forme doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na doručovaciu adresu
poskytovateľa alebo elektronickou písomnou formou.
ŽoNFP musí byť zaslaná elektronicky (napr. priamo z prostredia ITMS2014+) do elektronickej schránky
Poskytovateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR . V prípade, ak žiadateľ predloží ŽoNFP
elektronickým spôsobom a má aktivovanú elektronickú schránku, Poskytovateľ bude doručovať všetky
rozhodnutia, vydané v konaní o ŽoNFP elektronicky, v súlade so zákonom o eGovernmente.
Adresa poskytovateľa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hanulova 5/B,
841 01 Bratislava

