INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC223-2017-22

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

Špecifický cieľ:

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Schéma pomoci de
minimis:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

20.09.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.

28.02.2018

31.05.2018

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané
spravidla v trojmesačnom intervale do
vyčerpania alokácie

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich
kôl

Dôležité
Riadiaci orgán pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 dvojkolový proces výberu projektov. Po získaní
hodnotiacej správy projektového zámeru z prvého kola (výzva na predkladanie projektových zámerov – kód výzvy
IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4 je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov (výzva na
predkladanie ŽoNFP). V prípade nezískania hodnotiacej správy v prvom kole bude žiadateľovi v prípade
predloženia ŽoNFP v druhom kole zastavené konanie o žiadosti.

Trvanie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít 36 mesiacov
(vrátane vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. preberacieho protokolu)

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

Nie sú stanovené
4 000 000 EUR (maximálna výška záleží od typu žiadateľa)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 900 000 EUR

Alokácia na kraj – zdroj
EÚ (EUR)

Samosprávny kraj

Alokácia pre RIÚS – zdroj
EÚ (EUR)

Alokácia pre MFO1 – zdroj
EÚ (EUR)

Banskobystrický

3 900 000

0,00

3 900 000

SPOLU

3 900 000

0,00

3 900 000

Financovanie projektu

Kategória
regiónu

Žiadateľ

menej rozvinutý
región

a) organizácie štátnej správy
(ústredné orgány štátnej správy) a
iné právnické osoby uvedené v
Stratégii financovania EŠIF v časti
2.1 a)
b) subjekty verejnej správy
(samosprávne kraje) a ostatné
subjekty verejnej správy (stredné
odborné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja)
c) mimovládne organizácie
(nezisková organizácia ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy,
nezisková organizácia ako
poskytovateľ všeobecne prospešných
služieb v oblasti vzdelávania, cirkev
a náboženská spoločnosť ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy,
združenie ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy,
združenie ako poskytovateľ
všeobecne prospešných služieb v
oblasti vzdelávania, stredné
odborné školy
d) súkromný sektor mimo schém
štátnej pomoci - fyzické a právnické
osoby6, stredné odborné školy

Príspevok zo zdrojov IROP
Zdroje EÚ
Štátny
(EFRR)
rozpočet
(% z COV)
(% z COV)

Spolufinancovanie
zo zdrojov
prijímateľa
(% z COV)

85

15

0

85

10

5

85

5

10

Oprávnenosť žiadateľa
•
•
•

•

1

organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,
mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako
poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne
prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy),
fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), stredné odborné školy

Mestská funkčná oblasť – príloha č. 10 výzvy

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci uvedeného špecifického cieľa sú oprávnené nasledovné typy aktivít:
a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre:
• praktické vyučovanie,
• odborný výcvik, odbornú prax,
• celoživotné vzdelávanie,
• jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
• knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti
• na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe,
strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy
b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy,
vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
• stredných odborných škôl,
• centier odborného vzdelávania a prípravy,
• stredísk odbornej praxe,
• stredísk praktického vyučovania a
• školského hospodárstva,
súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu
centier odborného vzdelávania a prípravy,
e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
• stredných odborných škôl,
• centier odborného vzdelávania a prípravy,
• stredísk odbornej praxe,
• stredísk praktického vyučovania,
• školských hospodárstiev a
• internátov.
Žiadateľ je povinný realizovať typ aktivity a). Typy aktivít b), c) a e) sú oprávnené, len ak sú realizované
minimálne v kombinácii s aktivitou a). Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky
prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP, to znamená, že musia byť v súlade
s podmienkami oprávnenosti definovanými v Pravidlách oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria Prílohu č.
2a a 2b Príručky pre žiadateľa.

Oprávnenosť miesta realizácie
Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami
IROP na územie Slovenskej republiky so zohľadnením dosiahnutého indexu investičnej účinnosti stanoveného vo výzve
na predkladanie PZ: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4. Minimálna hodnota indexu investičnej účinnosti pre výzvu na
predkladanie PZ je 12,43. Hodnota je uvedená v časti 3.1 Nástroje na zacielenie podpory prostredníctvom indexu
investičnej účinnosti výzvy na predkladanie PZ.
Miesto realizácie projektu sa musí nachádzať na území IÚS mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Banská
Bystrica.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh sa podáva elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
a zároveň písomne formulár ŽoNFP bez príloh v elektronickej forme, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+ vo formáte pdf. A podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým

podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej
schránky RO pre IROP alebo v tlačenej listinnej forme vrátane príloh na adresu doručenia na RO.
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
Žiadateľ je pri predložení ŽoNFP povinný preukázať zmluvný vzťah o spolupráci medzi žiadateľom a
zamestnávateľom (tzn. zmluvný vzťah/memorandum medzi strednou odbornou školou na ktorú sa projekt vzťahuje
a zamestnávateľom), v prospech ktorého sa študijné odbory vyučujú.
Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP za dodržania podmienky, že projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP, má vydanú
hodnotiacu správu projektového zámeru, ktorá je povinnou prílohou ŽoNFP. Hodnotiacu správu projektového
zámeru vydáva Mesto Banská Bystrica ako sprostredkovateľský orgán pre IROP v rámci vyhodnotenia výzvy na
predkladanie projektových zámerov.
Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy, má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením §7 ods. 6, § 8 ods. 6 a § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

