Informačný materiál k výzve Operačného programu Ľudské zdroje
Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu
Kód výzvy

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1 – 03

Dátum vyhlásenia

09. 11. 2018

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl

31. 01. 2019
28. 02. 2019

Výška finančných prostriedkov

18 500 000 € pre menej rozvinuté regióny
1 500 000 € pre viac rozvinutý región

Minimálna výška príspevku

100 001 €

Maximálna výška príspevku

300 000 €

Minimálna dĺžka realizácie projektu

18 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu

36 mesiacov

Oprávnení žiadatelia

gymnáziá
stredné športové školy – študijný odbor 7451 J
Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo
súkromných zdrojov, t.j. súkromné zdroje nepredstavujú
viac ako 50 % a viac.

Oprávnené cieľové skupiny
•

Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

•

Žiaci strednej športovej školy – študijný odbor 7451 J športové gymnázium

•

Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií a strednej odbornej školy

Spolufinancovanie

Žiadateľ

Výška príspevku

Spolufinancovanie zo strany
žiadateľa

Verejný sektor, t.j. obec /
samosprávny kraj ako

95 %

5%

100 %

0%

90 %

10 %

95 %

5%

zriaďovateľ školy
štátny sektor, t. j. okresný úrad
ako zriaďovateľ školy
štátny sektor, t. j. okresný úrad
ako zriaďovateľ školy
Mimovládna/nezisková
organizácia, t. j. nezisková
organizácia ako zriaďovateľ
/zakladateľ školy resp. ako
poskytovateľ všeobecne
prospešných služieb v oblasti
vzdelávania, združenie ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy
resp. ako poskytovateľ
všeobecne prospešných služieb
v oblasti vzdelávania, cirkev
a náboženská spoločnosť ako
zriaďovateľ/zakladateľ školy

Povinné aktivity:
1. Typ aktivity: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností
vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a
pod.

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie čitateľských,
prírodovedných,
matematických a finančných zručností a gramotností:
•

extra hodiny v súlade s prílohou č. 6 výzvy, v takom prípade je žiadateľ povinný postupovať
podľa štandardnej stupnice v prílohe č. 6 a/alebo;

•

mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v
rámci výchovného programu školy

2. Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov
vrátane oblasti jazykových a IKT zručností
•

pedagogické kluby v súlade s prílohou č. 7 výzvy a/alebo

•

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so štandardnou stupnicou
jednotkových nákladov (príloha č. 8 výzvy), a/alebo

•

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.

3. Žiadateľ zadefinuje samostatnú aktivitu projektu „Riadenie/koordinácia projektu“.
Žiadateľ je oprávnený zvoliť si výlučne pracovné pozície uvedené v prílohe č. 5 výzvy. Túto priradí k
jednému z vyššie definovaných povinných typov aktivít. Táto aktivita bude zahŕňať popis činností
riadenia/koordinácie projektu vo vzťahu k aktivitám projektu pre obe povinné cieľové
skupiny/povinné aktivity (bez ohľadu na to, že bude priradená len k jednému typu aktivity).

