
 PREDMET PODPORY NFP

Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím

304010C854

NFP304010C854

304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Európsky fond regionálneho rozvoja

1 Využívanie inovačného potenciálu

1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom 

zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom 

zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Oblasť intervencie:

116 Zlepšenie kvality a efektívnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania 

a prístupu k nemu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä 

v prípade znevýhodnených skupín.

Hospodárska činnosť: 19 Vzdelávanie

NIE

Štátna pomoc

Štátna pomoc:

Špecifický cieľ:

1. Všeobecné informácie o projekte

     Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Kategorizácia za Špecifické ciele

Názov projektu:

Kód projektu:

Kód ŽoNFP:

Operačný program:

Spolufinancovaný z:

Prioritná os:

Špecifický cieľ:
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

1 Slovenská republika Žilinský kraj Žilina Žilina

2 Česká republika Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

— — — — —
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4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Projekt sa bude realizovať medzi dvoma školami a to Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka 

13 v Žiline a Základní škola speciální  Těšínská 41/98 v Ostrave. Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce medzi školami 

v oblasti rozvíjania a zefektívnenia vzdelávania a ďalších možností vzdelávania, príprava žiakov na povolanie, výmena 

skúseností, pracovných postupov a poznatkov učiteľov v predmetoch zameraných na prípravu žiakov pre výber 

povolania. Cieľ je rozdelený do 3 aktivít, ktoré sa navzájom dopĺňajú a prelínajú. Dôležité je aj poznanie a výmena 

kultúrnych a sociálnych hodnôt žiakov, učiteľov a rodičov a vytvorenie nových sociálnych vzťahov medzi slovenskými a 

českými žiakmi a v neposlednom rade pomoc pri integrácii znevýhodnených osôb do pracovného života.
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5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 19

12/2017

06/2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 02/2018 06/2019

2. 02/2018 06/2019

3. 12/2017 06/2019

4. 05/2019 06/2019

5. 12/2017 06/2018

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 12/2017 06/2019

2. 01/2018 06/2018

3. 12/2017 06/2019

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 02/2018 04/2019

E08 - Realizácia spoločného prezentačného podujatia 

k zvýšeniu povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania 

najmä v technických odboroch

Typ aktivity:
C) Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a 

stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov. 

Názov aktivity

C01 - Príprava a realizácia výmenného pobytu/stáže 

pedagógov

C03 - Nákup vybavenia potrebného pre realizáciu aktivít 

projektu

C04 - Spracovaní výstupov z výmenného pobytu/stáže

Typ aktivity:

E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom 

služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti 

technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).

Názov aktivity

A15 - Obstaranie vybavenia potrebného 

k príprave/zavedeniu spoločných programov/výstupov.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

Hlavný prijímateľ: Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola

Typ aktivity:

A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích 

programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových 

kompetencií požadovaných praxou. 

Názov aktivity

A03 - Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích 

programov/výstupov.

A07 - Vydanie/tlač pracovných listov/ pracovných zošitov, 

učebníc/učebných textov/metodických príručiek. 

A10 - Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov.

A12 - Spoločná konferencia.
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P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 12/2017 06/2019

2.
Zabezpečenie povinnej 

publicity
12/2017 06/2019

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 02/2018 06/2019

2. 02/2018 06/2019

3. 12/2017 06/2019

4. 05/2019 06/2019

5. 12/2017 06/2018

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 12/2017 06/2019

2. 01/2018 06/2018

3. 12/2017 06/2019

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 02/2018 04/2019

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 12/2017 06/2019

2.
Zabezpečenie povinnej 

publicity
12/2017 06/2019

Názov aktivity

Riadenie projektu

E08 - Realizácia spoločného prezentačného podujatia 

k zvýšeniu povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania 

najmä v technických odboroch

Typ aktivity:
C) Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a 

stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov. 

Názov aktivity

C01 - Príprava a realizácia výmenného pobytu/stáže 

pedagógov

C03 - Nákup vybavenia potrebného pre realizáciu aktivít 

projektu

C04 - Spracovaní výstupov z výmenného pobytu/stáže

Typ aktivity:

E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom 

služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti 

technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).

Názov aktivity

A15 - Obstaranie vybavenia potrebného 

k príprave/zavedeniu spoločných programov/výstupov.

Názov aktivity

Riadenie projektu

Hlavný cezhraničný partner: Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava,příspěvková organizace

Typ aktivity:

A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích 

programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových 

kompetencií požadovaných praxou. 

Názov aktivity

A03 - Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích 

programov/výstupov.

A07 - Vydanie/tlač pracovných listov/ pracovných zošitov, 

učebníc/učebných textov/metodických príručiek. 

A10 - Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov.

A12 - Spoločná konferencia.
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5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

- - -

Názov aktivity

-

Hlavný prijímateľ: -

Typ aktivity:
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6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0626
Spoločné nástroje na podporu odborného 

vzdelávania v cezhraničnom regióne
Počet 1

P0680

Vytvorené spoločné prvky systému 

vzdelávania aplikované v cezhraničnom 

regióne

Počet 2

P0436

Počet účastníkov cezhraničných programov 

spoločného vzdelávania a odbornej prípravy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

možnosti vzdelávania a vyššieho odborného 

vzdelávania (spoločný pre EÚS č. 46)

Počet 29

P0436

Počet účastníkov cezhraničných programov 

spoločného vzdelávania a odbornej prípravy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

možnosti vzdelávania a vyššieho odborného 

vzdelávania (spoločný pre EÚS č. 46)

Počet 39

P0626
Spoločné nástroje na podporu odborného 

vzdelávania v cezhraničnom regióne
Počet 1

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0626
Spoločné nástroje na podporu odborného 

vzdelávania v cezhraničnom regióne
Počet 1

P0680

Vytvorené spoločné prvky systému 

vzdelávania aplikované v cezhraničnom 

regióne

Počet 2

P0436

Počet účastníkov cezhraničných programov 

spoločného vzdelávania a odbornej prípravy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

možnosti vzdelávania a vyššieho odborného 

vzdelávania (spoločný pre EÚS č. 46)

Počet 18

P0436

Počet účastníkov cezhraničných programov 

spoločného vzdelávania a odbornej prípravy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

možnosti vzdelávania a vyššieho odborného 

vzdelávania (spoločný pre EÚS č. 46)

Počet 16

A03 - Príprava inovovaných spoločných 

vzdelávacích programov/výstupov

A07 - Vydanie/tlač pracovných listov/ 

pracovných zošitov, učebníc/učebných 

textov/metodických príručiek. 

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola

A10 - Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov.

Aktivita

A03 - Príprava inovovaných spoločných 

vzdelávacích programov/výstupov.

A07 - Vydanie/tlač pracovných listov/ 

pracovných zošitov, učebníc/učebných 

textov/metodických príručiek. 

A10 - Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov.

Hlavný prijímateľ:

Hlavný cezhraničný partner:

C01 - Príprava a realizácia výmenného 

pobytu/stáže pedagógov

Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava,příspěvková organizace

C03 - Nákup vybavenia potrebného pre realizáciu 

aktivít projektu

C01 - Príprava a realizácia výmenného 

pobytu/stáže pedagógov

Aktivita
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P0626
Spoločné nástroje na podporu odborného 

vzdelávania v cezhraničnom regióne
Počet 1

C03 - Nákup vybavenia potrebného pre realizáciu 

aktivít projektu
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka
Celková cieľová 

hodnota

Relevancia k 

HP*

Typ závislosti 

ukazovateľa

P0680

Vytvorené spoločné prvky systému 

vzdelávania aplikované v cezhraničnom 

regióne

Počet 4 N/A Súčet

P0626
Spoločné nástroje na podporu odborného 

vzdelávania v cezhraničnom regióne
Počet 4 UR Súčet

P0436

Počet účastníkov cezhraničných programov 

spoločného vzelávania a odbornej prípravy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

možnosti vzdelávania a vyššieho odborného 

vzdeláania ( spoločný pre EÚS č. 46 )

Počet 102 RMŽaND Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám
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7. Rozpočet projektu

HP (VP) HCP

1 800,00 0,00 1 800,00

24 153,81 15 213,93 39 367,74

0,00 0,00 0,00

15 925,00 15 925,00 31 850,00

117 287,92 71 210,90 188 498,82

0,00 0,00 0,00

3 623,07 2 282,09 5 905,16

162 789,80 104 631,92 267 421,72

NIE NIE

0,00

NIE NIE

HP (VP)
Špeciálna základná škola a 

Špeciálna materská škola

HCP

Základní škola speciální, Ostrava 

- Slezská Ostrava, příspěvková   

 organizace

Predpokladá partner v projekte prijímy?

Spolu
Partner

Rozpočtová kapitola

1. Príprava projektu

2. Personálne výdavky

SPOLU

3. Cestovné výdavky a výdavky na 

ubytovanie

4. Výdavky na expertízu a iné externé 

služby

5. Výdavky na vybavenie

6. Investície

7. Kancelárske, administratívne a iné 

nepriame výdavky

Schéma de minimis

Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)

Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj 

EÚ)
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8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj

P
ar

tn
e

r

Suma v EUR %
Spolu za zdroj

v EUR

podiel zdroja 

na rozpočte 

projektu v %

VP 162 789,80 -

HCP 104 631,92 -

PP1 0,00 -

PP2 0,00 -

VP 138 371,33 85,00%

HCP 88 937,13 85,00%

PP1 0,00

PP2 0,00

VP 24 418,47 15,00%

HCP 0,00

PP1 0,00

PP2 0,00

VP 0,00

HCP 5 231,59 5,00%

PP1 0,00

PP2 0,00

VP 0,00

HCP 10 463,20 10,00%

PP1 0,00

PP2 0,00

VP 0,00

HCP 0,00

PP1 0,00

PP2 0,00

267 421,72 100,00%

Celková výška oprávnených výdavkov:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:

5 231,59

10 463,20

0,00

Celkový rozpočet projektu

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:

Vlastné zdroje verejné:

Celkové oprávnený náklady

0,00%

267 421,72 €

227 308,45 €

24 418,47 €

5 231,59 €

10 463,20 €

-

85,00%

9,13%

1,96%

3,91%

Vlastné zdroje súkromné:

267 421,72

227 308,45

24 418,47


