
VÝZVA 
      V 

KOCKE
Kód výzvy
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Podpora  

zlepšovania  

študijných výsledkov 

a kompetencií  

žiakov

Indikatívna výška finančných prostriedkov 

zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je  

2 mil. eur pre menej rozvinuté regióny.



  Cieľ tejto výzvy
Podpora opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory  
pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou za 
účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

  Oprávnení žiadatelia
Pre účely tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi 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), zapísané 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 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 

  Spolufinancovanie zo strany žiadateľa: 0%

  Podporované cieľové skupiny
Žiadateľ si v rámci projektu povinne zvolí minimálne jednu z dvoch uvedených povinných cieľových skupín:

   žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   A/ALEBO
   pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy,

Voliteľná cieľová skupina:

   profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou, pre účely tejto výzvy sa nimi rozumejú:

   mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, podľa zákona č. 282/2008 Z. z.  
   o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene  
   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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  Oprávnené aktivity
  Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi
  výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Finančné prostriedky na výzvu
  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojom EÚ vyčlenených na výzvu je 2 mil. eur 
  pre menej rozvinuté regióny.

  Dĺžka realizácie projektu: 12-30 mesiacov

  Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt
  Minimálna výška príspevku na projekt je 100 000 €.

  Maximálna výška príspevku na projekt je 200 000 €.

  Termíny uzavretí kôl sú zverejnené na webovom sídle

   

https://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
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UZÁVIERKA 

1.kola:

15.10.2019

UZÁVIERKA 

2.kola:

29.11.2019

UZÁVIERKA 

3.kola:
Termín 

bude zverejnený


