Grantové poradenstvo

MODERNÁ STREDNÁ ŠKOLA
ŠKOLA

Názov OP
OP Vzdelávanie

Kód výzvy
OPV-2012/1.1/08-SORO

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
ŽIAD OSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Prioritná os 1
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Dátum vyhlásenia a ukončenia
výzvy
od 30.11.2012
do 15.02.2012

Dĺžka realizácie projektu
Min. 12 mesiacov
Max. 18 mesiacov

Opatrenie 1.1
Premena tradičnej školy na modernú
Cieľ opatrenia
„Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných
foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ
a ďalšieho vzdelávania.“

Oprávnené miesto realizácie
Celé územie SR okrem BA kraja

Finančné vymedzenie
Alokácia na výzvu: 10 mil. EUR
Min. NFP: 100 000 EUR
Max. NFP: 500 000 EUR

Kto vyhlási výzvu
výzvu
ASFEU

KTO JE OPRÁVNENÝ
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a obce
Stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy
sprá
Cirkevné stredné školy
Súkromné stredné školy
Oprávneným žiadateľom je organizácia registrovaná minimálne 1 rok pred
vyhlásením výzvy a sídliaca na území SR.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
1. Rámcová aktivita 1.1.1: Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného
vzdelávania na ZŠ a SŠ“:
tvorba alebo inovácia učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek a
didaktických prostriedkov spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského
vzdelávacieho programu, vrátane implementácie do vyučovacieho procesu (nákup
didaktických prostriedkov musí priamo súvisieť a byť nápomocný pri inovácii obsahu
vzdelávania);
projekty zamerané na inováciu alebo zriadenie laboratórií (biologické, chemické a
fyzikálne), odborných učební praktického vyučovania a inováciu stredísk odbornej praxe
(môže byť podporená inovácia strediska odbornej praxe za podmienky, že stredisko
odbornej praxe je zriadené ako súčasť strednej školy);
podpora zavádzania nových študijných a učebných odborov zvyšujúcich uplatnenie
absolventov na trhu práce.
2. Rámcová aktivita 1.1.2: Podpora výchovného a kariérneho poradenstva na ZŠ a SŠ:
podpora realizácie inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach (odborná
časť tejto aktivity nesmie byť zabezpečená prostredníctvom dodávky služby).
3. Rámcová aktivita 1.1.3: Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov:
ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja pedagogických zamestnancov
zamerané na potreby modernej školy s cieľom získania certifikátu/osvedčenia.
Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci tejto výzvy,
je obmedzený na jednu žiadosť o NFP na jedného žiadateľa.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
výdavky na riadiaci, administratívny a odborný personál;
nájom administratívnych priestorov a priestorov na aktivity projektu;
školiaci materiál a potreby pre aktivity projektu (napr. učebnice, audiokazety, učebné
texty, publikácie, časopisy, slovníky, pracovné zošity, drobné písacie a kresliace potreby);
obstaranie zariadenia/vybavenia (výpočtová technika) a didaktických
prostriedkov(učebné pomôcky) vrátane špeciálneho zariadenia/vybavenia pre hlavné
aktivity projektu max. 40% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu; a iné.

ČO VÁM PONÚKAME?
Vypracoval

Zaujala Vás aktuálna výzva na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl?
Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

Veronika Baričová
konzultant
T
+421 911 107 306
M
veronika.baricova@centire.com

Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis
projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza);
Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich
potrieb.
Neváhajte nás kontaktovať.
kontaktovať

<Citat>

