Výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu
„Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že
s účinnosťou od 15. februára 2009 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí k programu
„Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009“, na ktorý z rozpočtu kapitoly
vyčlenilo finančné prostriedky.
Prostriedky na uvedený program budú poskytované v súlade s výnosom Ministerstva školstva
Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 číslo CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „výnos“) a smernicou
číslo 6/2008-RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva
Slovenskej republiky (ďalej len „smernica“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
ministerstva.
1. Cieľ programu
Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne výchovnovzdelávacej činnosti a skvalitnenie prevádzky v školských internátoch, tzn. na elektronizáciu
výchovno-vzdelávacích činností, aplikáciu informačných a komunikačných technológií
a internetizáciu, skvalitnenie ponuky a materiálneho zabezpečenia voľnočasových aktivít a na
zlepšenie podmienok na rozvoj individuálnych záujmov a potrieb žiakov, na skvalitnenie
procesu elektronizácie administrácie a materiálno–technického zabezpečenia školských
internátov.
2. Oblasti aktivít
- podpora aktivít na realizáciu odborných výchovných podujatí pre žiakov, rodičov
a zamestnancov a záujmových aktivít,
- tvorba kultúrnych programov a pomôcok v rámci výchovnej činnosti,
- dovybavenie priestorov slúžiacich na výchovnú činnosť (nákup videotechniky,
digitálnych nosičov, odborných publikácií, periodík), dovybavenie interiérov
študovní, izieb a ostatných priestorov školských internátov.
- materiálno-technická podpora výchovnej činnosti prostredníctvom elektronickej
komunikácie (napr. PC zostavy vrátane komponentov, vytvorenie webových stránok,
internet),
3. Dĺžka trvania aktivity/aktivít
Obdobie realizácie aktivity/aktivít je od 15. júna 2009. Všetky aktivity v rámci projektu
musia byť ukončené do 31. októbra 2009.

4. Predkladanie žiadostí
Dotácia sa poskytuje žiadateľom-zriaďovateľom školských internátov na základe písomnej
žiadosti o poskytnutie dotácie zverejnenej na internetovej stránke ministerstva
www.minedu.sk., regionálne školstvo, výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľ predloží
alebo pošle vyplnenú žiadosť so všetkými náležitosťami v zmysle § 3 výnosu v dvoch
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vyhotoveniach (so zreteľne vyznačeným názvom programu na obálke) najneskôr
do 15.marca 2009 na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
Marta Šidlíková
Tomášikova 4
820 09 Bratislava
tel. kontakt : 02/482 094 34
Celkový rozsah žiadosti je max. 3 strany bez obrazových príloh. Žiadosti, ktoré nebudú
obsahovať predpísané náležitosti a žiadosti predložené po určenom termíne nebude
ministerstvo akceptovať.
5. Podmienky pre poskytnutie dotácie
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je zriaďovateľ školského internátu.
Prostriedky z dotácie možno čerpať len na úhradu nákladov, ktoré vznikli od 15. júna do 31.
októbra 2009.
Dotácia môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má zabezpečené minimálne 5 %
predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Maximálna výška jednej dotácie je 10 tis. EUR.
Z celkovej poskytnutej dotácie možno čerpať:
a) maximálne 10 % na dohody o vykonaní práce, alebo dohodu o vykonaní pracovnej
činnosti, ktoré prijímateľovi dotácie vzniknú v súvislosti s účelom poskytnutej dotácie,
b) maximálne 10 % na režijné náklady (materiálno-technické vybavenie, telekomunikačné
služby atď.), ktoré priamo súvisia s účelom poskytnutej dotácie.
6. Výber žiadostí
Výber žiadostí odporučených na poskytnutie dotácie vykoná komisia pre výber, hodnotenie a
finančnú podporu projektov elektronizácie a revitalizácie školských internátov (ďalej len
„komisia“). Návrh vybraných žiadostí na udelenie dotácie predkladá komisia na rozhodnutie
ministrovi. Stanovisko ministra je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
7. Poskytnutie dotácie
Zoznam vybraných žiadateľov o poskytnutie dotácie a jej výška budú zverejnené na webovej
stránke ministerstva do 30 dní od podpisu ministrom. Dotácia bude vybratým žiadateľom
poskytnutá na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú vypracuje ministerstvo.
8. Kritériá na posudzovanie a hodnotenie žiadostí
-

dodržiavanie priorít programu,
využiteľnosť aktivity/aktivít v rámci zjednodušenia odborných činností,
prínos aktivity/aktivít pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti,
účasť detí a žiakov, pedagógov, rodičov na riešení a podpore aktivity/aktivít,
ekonomická efektívnosť a rozpočet aktivity/aktivít,
originalita a kreativita aktivity/aktivít.
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Komisia nebude podporovať žiadosti, ktorých obsahom je problematika podporovaná
v rámci ostatných výziev ministerstva.

Bratislava 27. január 2009

Ján Mikolaj
podpredseda vlády
a minister školstva Slovenskej republiky
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