Klient

Bratislava - Petržalka

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom získania
NFP zabezpečiť inovatívny
školský vzdelávací program
pre vyučovanie anglického
jazyka v 1. - 4. ročníku v
ôsmich ZŠ v Petržalke

Riešenie projektu
Vypracovanie projektovej
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP)
z Operačného programu
Vzdelávanie, opatrenie 4.1
Premena tradičnej školy na
modernú pre Bratislavský kraj

ZVYŠOVANIE KVALITY
VZDELÁVANIA NA ZŠ V
BRATISLAVE – PETRŽALKE
Mestská časť Bratislava – Petržalka je zriaďovateľom 11-tich ZŠ
v Petržalke. Vzhľadom na tieto priority stanovené na obdobie
2007- 2010 sa Mestská časť Bratislava - Petržalka rozhodla
zvolať stretnutie riaditeľov všetkých 11-tich ZŠ s cieľom
prezentovať im možnosť čerpania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov v rámci aktuálnej výzvy - Operačný
program Vzdelávanie. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo
spolufinancovanie projektu. Celkovo 8 z 11 ZŠ sa rozhodlo
využiť takýto spôsob zvýšenia kvality vzdelávania a predložili
jeden spoločný projekt so zámerom vypracovať Školský
vzdelávací program v oblasti výučby anglického jazyka v 1. - 4.
ročníku.

VÍZIA KLIENTA
Mestská časť Bratislava - Petržalka mala záujem využiť možnosť externého
financovania projektu zvyšovania kvality vzdelávania na 8 ZŠ zo štrukturálnych
fondov. Klient požadoval vypracovanie projektovej žiadosti, s ktorou by bol úspešný pri
uchádzaní o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Vzdelávanie, prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre
Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 - Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský
kraj.
Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku plánuje Mestská časť BratislavaPetržalka financovať:
vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí pripravia a zrealizujú pilotné
testovanie nového Školského vzdelávacieho programu
nákup učebníc a pracovných zošitov z anglického jazyka pre žiakova učiteľov
základné vybavenie pre kabinety cudzích jazykov: PC, odbornú literatúru,
software a iné učebné pomôcky potrebné na výučbu cudzích jazykov

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?
Na základe poskytnutých podkladov a aktívnej spolupráce klienta spracovať žiadosť o
NFP, ktorá spĺňa všetky formálne požiadavky sprostredkovateľského orgánu pod

riadiacim orgánom MŠ SR a taktiež kritéria kvality, ktoré boli určené pri výbere
projektov v hodnotiacom procese.

AKO SME POSTUPOVALI
Výhody riešenia
Mestská časť Bratislava Petržalka sa vďaka spolupráci
s externou poradenskou
spoločnosťou vyhla
formálnym a kvalitatívnym
nedostatkom projektovej
žiadosti a získala tak NFP vo
výške 154623,14 € (4658
176,80 Sk).

Výučba anglického jazyka

Oboznámenie sa so situáciou a problémami, ktoré má projekt riešiť
Identifikácia oprávnenosti žiadateľa, aktivít a nákladov projektu
Oboznámenie klienta s povinnými prílohami a dokumentmi projektu
Definovanie požiadaviek na nákup vybavenia a učebných pomôcok klientom.
Definovanie požiadaviek na tím vysoko kvalifikovaných pracovníkov a rozsah
ich činnosti
Definovanie finančných požiadaviek projektu
Priebežná konzultácia, kontrola a pripomienkovanie spracovaných častí
žiadosti, opisu a ich zapracovanie
Kompletizácia projektovej žiadosti so všetkými povinnými prílohami v
požadovanom počte a prevedení
Komunikácia s riadiacim orgánom
Spolupráca a podpora klienta počas osobného odovzdávania a preberania
projektu pracovníkmi Riadiaceho orgánu a pri dopĺňaní podkladov
Hlavné výstupy projektu:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Podrobný opis projektu
Rozpočet projektu
Finančná analýza
Kompletizácia všetkých povinných príloh projektovej žiadosti
Elektronická verzia povinných príloh (CD)
Závery vyplývajúce z projektu:
Definovanie strategického cieľa projektu, špecifických cieľov projektu a aktivít
na ich dosiahnutie
Potreba aktívneho zapájania klienta do prípravy projektu
Kvalitne spracovaná a odovzdaná projektová žiadosť

ČO ZÍSKAL KLIENT?
Záverečná konferencia
k projektu

Hlavné prínosy projektu:
Kvalitne vypracovaná projektová žiadosť spĺňajúca formálne aj kvalitatívne
kritériá.
Získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU vo
výške 154 623,14 € (4 658 176,80 Sk). Získaný finančný príspevok pokrýva
95% oprávnených nákladov projektu na spracovanie Školského vzdelávacieho
programu.

VĎAKA ČOMU BOL PROJEKT ÚSPEŠNÝ?
Kritické faktory úspechu projektu:
Včasné poskytnutie všetkých potrebných informácii zo strany klienta.
Zosúladenie predstáv 8 ZŠ o cieli a realizácii projektu.
Spolupráca klienta s projektovým manažérom.
Formálna správnosť projektovej žiadosti a opisu projektu
Kompletnosť povinných príloh projektu a stavebnej dokumentácie.

„Realizácia projektu prebiehala 24 mesiacov (03/2009 – 03/2011) za
pomoci interných pracovníkov úradu a externou spoločnosťou Centire.
Vybraná bola firma, ktorá preukázala dostatočné skúsenosti s
riadením a implementáciou projektov spolufinancovaných z EU
fondov, čím sa zabezpečili odborné a kapacitné predpoklady pre
správnu implementáciu projektu.“
PaedDr. Juraj Monsberger, oddelenie školstva, kultúry a športu MÚ
Bratislava-Petržalka.

