OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Prioritná os

1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu
ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane
formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného
začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov

Schéma
štátnej
pomoci/
Schéma
pomoci de minimis:

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení)

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

26.07.2019

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

15.10.2019

29.11.2019

Výška NFP na 1 projekt:

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

Časová oprávnenosť realizácie projektu:

100 000,00 €
200 000,00 €
12 mesiacov
30 mesiacov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR pre menej rozvinuté
regióny. 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 EŠIF2 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
Mimovládne neziskové organizácie

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

Povinná výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa v %

100

0

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

Spôsob financovania
Forma financovania: nenávratný finančný príspevok
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 .

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci výzvy sú oprávneným typom žiadateľa v súlade s OP ĽZ, špecifickým cieľom 1.1.1 neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom.
V súlade s typom žiadateľa sú pre účely tejto výzvy oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy
pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení):
•
•
•
•

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov),
zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií
občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií
nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov), zapísaná v Registri zapísaná mimovládnych neziskových organizácií
účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a
náboženských spoločností, registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia sú subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, tzn. že ich možno považovať za podniky v zmysle
čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy je podnikom každý
subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie, spôsob financovania a bez ohľadu
na to, či dosahuje zisk.
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola organizácia:
•
•
•
•

v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP právoplatne zaregistrovaná aspoň 2 roky v príslušnom registri
organizácií
ktorej predmet činnosti je v súlade s oprávnenými aktivitami tejto výzvy
je realizátorom projektu a nebude vystupovať len ako sprostredkovateľ
nie je zriaďovateľom, resp. školou a/alebo školským zariadením zaradeným do Siete škôl a školských zariadení
SR

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP ĽZ je oprávneným typom aktivity výzvy (v ITMS2014+):
•

aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

Cieľom aktivity (projektu) je podpora oprávnených cieľových skupín za účelom zlepšovania študijných výsledkov
a kompetencií žiakov.
Oprávnenou cieľovou skupinou pre túto hlavnú aktivitu projektu sú v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 11
žiaci, vrátane žiakov so ŠVVP základných a stredných škôl a/alebo pedagogickí a odborní zamestnanci základných a
stredných škôl a/alebo profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou.
V časti 7.2 ŽoNFP žiadateľ podrobne popíše činnosti resp. podaktivity, ktoré bude s cieľovými skupinami v rámci
tejto hlavnej aktivity realizovať.
Žiadateľ v rámci časti 7.2 ŽoNFP povinne zadefinuje samostatnú podaktivitu projektu „Riadenie/koordinácia
projektu“, ktorá bude obsahovať popis činností riadenia/koordinácie projektu vo vzťahu k projektu. Žiadateľ je
oprávnený zvoliť si výlučne pracovné pozície uvedené v prílohe č. 5 výzvy.
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 (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 ostatné
výdavky projektu určenú na základe nákladov na zamestnancov pre túto výzvu vo výške 40 % oprávnených priamych
nákladov na zamestnancov (všeobecné nariadenie, čl. 68b ). 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.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
ŽoNFP je potrebné zaslať v listinnej forme doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na doručovaciu adresu
poskytovateľa.
Adresa poskytovateľa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hanulova 5/B,
841 01 Bratislava

