OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Vysoká škola pre prax

Kód výzvy:

OP ĽZ PO1/2018/DOP/1.3.1/02

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:

27.12.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

08.02.2019

16.04.2019

Výška NFP na 1 projekt:
Časová oprávnenosť realizácie projektu:

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.

100 001,00 €
300 000,00 €
nestanovuje sa
24 mesiacov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000,00 €, z toho 13
500 000,00 € na menej rozvinuté regióny a 1 500 000,00 € na viac rozvinuté regióny. K výške zdrojov EÚ je
vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v súlade so Stratégiou
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len
„Stratégia financovania EŠIF“).
V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) môže
dôjsť kedykoľvek v priebehu trvania výzvy k zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
zo zdrojov EÚ. Prípadná zmena indikatívnej alokácie za zdroje EÚ, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude zverejnená
na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/; za zmenu sa nepovažuje postupné
znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP.

Financovanie projektu
Menej rozvinuté regióny
Výška príspevku z celkových oprávnených
výdavkov v % (ESF + štátny rozpočet)

Povinná výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa v %

verejný sektor

95

5

štátny sektor

100

0

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

Povinná výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa v %

verejný sektor

95

5

štátny sektor

100

0

Žiadateľ

Viac rozvinutý región:
Žiadateľ

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.

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávneným žiadateľom sú verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávneným žiadateľom
je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať ŽoNFP pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej ŽoNFP, alebo
formou viacerých ŽoNFP.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci výzvy je povinnou aktivitou tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce,
vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci
so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie.
Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 12 mesiacov.
Pre účely tejto výzvy je oprávnenou činnosťou v rámci hlavnej aktivity projektu priradenej k tomuto typu aktivity
tvorba, resp. inovácia profesijne orientovaných bakalárskych programov v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť žiadosť o akreditáciu profesijne
orientovaného bakalárskeho študijného programu. Nepredloženie bude mať za následok krátenie výdavkov súvisiacich
s aktivitou zameranou na tvorbu programu.
Voliteľnou/nepovinnou aktivitou je podpora manažérskych/podnikateľských,
schopností v rámci vyššieho vzdelávania.

inovačných a riešiteľských

Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 24 mesiacov.

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 projektu sú oprávnené najskôr v deň, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a zároveň odo
dňa začatia realizácie hlavnej aktivity a najneskôr do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, avšak zároveň
nie neskôr ako 31.12.2023.

SO stanovuje paušálnu sadzbu na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na operáciu/projekt 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).1

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutý
región2.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
V rámci tejto výzvy sa uplatňuje doplňujúce kritérium. Počet novovytvorených profesijne orientovaných bakalárskych
programov podporených z projektu:
− 5 a viac podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov (5 bodov).
− 3 a 4 podporené profesijne orientované bakalárske programy (3 body),
− 2 podporené profesijne orientované bakalárske programy (1. bod).
Pre túto výzvu sa neuplatňujú nasledovné kritériá odborného hodnotenia:
− prínos k RIÚS alebo URM,
− prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov,
− posúdenie efektivity projektu.
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.

1

Podľa dokumentu „Usmernenia týkajúce sa zjednodušených možností vykazovania nákladov: EŠIF“ dávky alebo výplaty vyplatené v prospech
účastníkov projektu(ov) v rámci ESF sa nepovažujú za priame náklady(výdavky) na zamestnancov.
2
Geografická oprávnenosť žiadateľa (oprávnené miesto realizácie projektu) sa určuje prostredníctvom toho, z ktorého regiónu Slovenskej
republiky pochádza cieľová skupina v projekte, pričom pri študentoch vysokej školy sa za rozhodujúce považuje sídlo vysokej školy/fakulty,
ktorej sú študentami. Pokiaľ ide o oprávnenú cieľovú skupinu vysokoškolskí učitelia a zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja , rozhodujúce je
územie kraja, v rámci ktorého sú zamestnaní.

