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Tlaččččová konferencia
18. marec 2008



2

Agentúra Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ

zverejnila v dňoch 11. 3. 2008 a 18. 3. 2008
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok pre dopytovo-orientované projekty.
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Výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok

I. Tvorba a implementácia rozvojových programov STR EDNÝCH ŠKÔL
podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania 

v súlade s reformou systému vzdelávania

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

II. Tvorba a implementácia rozvojových programov ZÁ KLADNÝCH ŠKÔL 
podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania 

v súlade s reformou systému vzdelávania

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
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Zameranie projektov
• Stredné a základné školy sa môžu zamerať na vytvorenie a následné

zavádzanie vlastných vzdelávacích programov, ktoré budú podporovať kľúčové
kompetencie žiakov pri využití nových učebných materiálov:

- nové metódy a formy vyučovania, nové študijné programy,
- modernizácia didaktických pomôcok,
- nákup učebných pomôcok,
- vybavenie kabinetov didaktickými pomôckami (učebnice, slovníky, 

mapy, trenažéry, počítače, audio a videotechnika a pod.).

Nákup zariadenia/vybavenia potrebného na realizáciu projektu je povolený do 
20 % rozpočtu projektu. 

• Podmienkou je, aby inovácia didaktických pomôcok priamo súvisela s tvorbou
a implementáciou rozvojových programov škôl. Obe aktivity musia byť
súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

• Pri tvorbe projektov je dôležité zamerať sa na 1. ročník stredných škôl a na 1.

a 5. ročník základných škôl.
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Prijímatelia
a ich finančná spoluúčasť

Prijímatelia s 5 % spolufinancovaním:
• stredné školy,

• základné školy,
• samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl,

• obec ako zriaďovateľ základných škôl.

Prijímatelia, ktorí sa nemusia spolupodie ľľľľaťťťť na financovaní:
• školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov,

• krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych škôl.

Cieľová skupina:
• pedagogickí zamestnanci stredných a základných škôl,

• žiaci stredných a základných škôl.
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Dôležité informácie

• Škola, ktorá podá žiadosť o NFP, nemôže byť
zahrnutá do žiadosti o NFP, ktorú podáva jej 
zriaďovateľ;
→→→→ v tomto prípade bude žiadosť o NFP podaná

školou vylúčená zo schvaľovacieho procesu,

• zriaďovateľ môže predložiť aj viacero projektov, 
napr.: 1 projekt za gymnáziá, 1 projekt za stredné
odborné školy a pod.
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Geografické hľadisko
Opatrenie 1.1

• Trnavský samosprávny kraj
• Trenčiansky samosprávny kraj
• Nitriansky samosprávny kraj

• Banskobystrický samosprávny kraj
• Žilinský samosprávny kraj
• Košický samosprávny kraj

• Prešovský samosprávny kraj

Opatrenie 4.1
• Bratislavský samosprávny kraj

→→→→ Pre určenie oprávnenosti územia je rozhodujúca cieľová
skupina, nie miesto sídla prijímateľa.
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Finančné limity

Stredné školy
Opatrenie 1.1 – 300 miliónov Sk
Opatrenie 4.1 – 35 miliónov Sk

• minimálna výška na jeden projekt: 3 000 000 Sk
• maximálna výška na jeden projekt: 10 000 000 Sk

Základné školy
Opatrenie 1.1 – 400 miliónov Sk
Opatrenie 4.1 – 30 miliónov Sk

• minimálna výška na jeden projekt: 2 000 000 Sk
• maximálna výška na jeden projekt: 5 000 000 Sk
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Dĺžka realizácie projektu

Min.: 18 mesiacov
Max.: 24 mesiacov

Uzávierka prijímania žiadostí

Stredné školy

19. máj 2008 do 16.00 hod.

Základné školy

9. jún 2008 do 16.00 hod.
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Informačné semináre k výzvam

• Pre potenciálnych prijímateľov budú organizované
informačné semináre v jednotlivých samosprávnych 
krajoch,

• presné termíny a miesta konania budú včas 
zverejnené na internetovej stránke Agentúry 
www.asfeu.sk.
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Kontakty pre bližšie informácie 
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne 
fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Tel.: +421 (2) 692 52 377

• Priamo v regiónoch je možnosť kontaktovať Regionálne 
informa ččččné kancelárie ako detašované pracoviská
Agentúry;
→→→→ kontakty nájdete na internetovej stránke Agentúry 
www.asfeu.sk.


