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Granty EÚ zamerané na
budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových a odborných učební
v základných školách.
Integrovaný regionálny operačný program
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PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI EUFC SK s.r.o.
Naša spoločnosť bola založená v roku 2003 a od tej doby sa vyprofilovala ako jedna z najvýznamnejších poradenských
firiem v oblasti grantov a dotácií. Máme skúsenosti s predvstupovým a

štrukturálnymi fondami a s finančnými

mechanizmami EHS už v troch rozpočtových obdobiach EÚ. V neposlednej miere sa venujeme aj získaniu investičných
stimulov v súlade so zákonom 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. Poradenské služby poskytujeme na strane
žiadateľov pri spracovaní grantových žiadostí, ale aj na strane poskytovateľov grantov a dotácii pri nastavovaní
operačných programov a pri realizácii technických asistencií. To nám dáva unikátny prehľad obojstranne využiť získané
skúsenosti.
Sme slovenská firma so sídlom v Bratislave, s pobočkou v Leviciach. Zamestnávame 6 stálych zamestnancov a zároveň
spolupracujeme s mnohými externými odborníkmi, firmami a inštitúciami v oblasti Európskych štrukturálnych
a investičných fondov, verejných zákaziek, energetiky, výskumu, vývoja a inovácií.
Svojim klientom ponúkame komplexné poradenstvo a služby v tej najvyššej kvalite a rozsahu, ktorá je v rámci
Slovenskej republiky k dispozícii. Využívame svoje skúsenosti pri príprave investičných zámerov a zabezpečujeme
projektový management prípravy a realizácie projektov, vrátane dohľadu nad dodržiavaním pravidiel grantovej
pomoci počas doby udržateľnosti projektu.
Vďaka našej odbornosti získavajú klienti EUFC grantové podpory vo výške niekoľko stotisíc EUR ročne.
Vyprofilovali sme sa ako poradenská firma zameraná na projekty v oblasti priemyslu, životného prostredia s dôrazom
na využívanie výsledkov výskumu a vývoja a aplikácií inovácií. Sme dlhodobým lídrom na trhu v oblasti prípravy
grantových projektov v energetike. V tejto oblasti sa zameriavame predovšetkým na úspory energií v priemysle
a verejnom sektore, aplikácie OZE, využívanie druhotných zdrojov energií, alebo komplexné energetické projekty
veľkého rozsahu.
Našim cieľom je ponúkať klientom komplexnú službu pokrývajúcu všetky odbornosti pri príprave a realizácii
grantového projektu. Pri riešení projektov sa naša spoločnosť nezameriava len na spracovanie grantového projektu,
ale vďaka spolupráci s odborníkmi z rôznych odborov dokážeme byť partnerom pri definovaní investičného zámeru,
pri projektovej príprave, zaistení financovania projektu i administrácii grantového projektu v rámci fyzickej realizácie.
Vo všetkých častiach projektového cyklu harmonizujeme projekt s dostupnými oblasťami grantovej podpory a
napomáhame zámer nastaviť tak, aby bola maximalizovaná pravdepodobnosť získania grantu.
So všetkými našimi klientmi sa usilujeme o dlhodobú spoluprácu a snažíme sa o maximalizáciu benefitov plynúcich zo
zrealizovaných projektov podporených z grantov EÚ.
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Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných
školách
Program:
Prioritná os:
Investičná
priorita:
Špecifický cieľ:
Dátum
vyhlásenia
výzvy:
Uzatvoretie
výzvy:

Forma výzvy:
Kód výzvy:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
22.12.2016

1. Kolo: 15.05.2017
2. Kolo: 15.08.2017
Ďalšie kolá v trojmesačných intervaloch.
Projekt, ktorý je predmetom konania ŽoNFP má mať vydanú hodnotiacu správu
projektového zámeru.
V prípade vyčerpania alokácie na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu bude výzva
uzavretá.
Otvorená do vyčerpania alokácie na výzvu - 35 601 822 EUR
IROP-PO2-SC 222 - 2016-13

Intenzita
pomoci:
Výška príspevku zo
zdrojov IROP

Výška spolufinancovania zo zdrojov
prijímateľa
v % celkových oprávnených
výdavkov

95

5

 Subjekty zo
súkromného sektora

90

10

 Organizácia štátnej
správy (Okr. Úrad)

100

0

95

5

100

0

Kategória
regiónu

Žiadateľ

 Obec
 Samosprávny kraj

menej
rozvinutý
región

 Mimovládne/neziskové
organizácie
 cirkev

 Obec
 Samosprávny kraj
viac
rozvinutý
región

 Mimovládne
organizácie a n.o.
 cirkev
 Organizácie štátnej
správy (Okr. Úrad)

3

 Subjekty zo
súkromného sektora

Max. rozpočet
a benchmarky:

90

10

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 200 000 EUR.
Celkové oprávnené výdavky benchmark – t.j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti)
sú nasledovné, pričom v benchmarku nie sú zahrnuté stavebné práce súvisiace s vytvorením
učebne:
Odborná učebňa

Benchmark s DPH

Dodatočná
investičná
náročnosť na 1 žiaka s DPH

IKT učebňa (16 žiakov) 16 930 EUR
variant klientské stanice

430 EUR

IKT učebňa (16 žiakov) 21 780 EUR
variant notebook/tablet

730 EUR

Jazyková učebňa (16 žiakov) 10 830 EUR

430 EUR

Fyzikálna učebňa (16 žiakov) 57 130 EUR

180 EUR

Biologická(chemická
učebňa (16 žiakov)

57 680 EUR

180 EUR

Polytechnická učebňa

58 340 EUR

80 EUR

52 450 EUR

-

(16 žiakov)
Knižnica
Oprávnení
žiadatelia:



obec ako zriaďovateľ ZŠ ,



cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ ZŠ,



združenie ako zriaďovateľ ZŠ,



právnická osoba ako zriaďovateľ ZŠ,



fyzická osoba ako zriaďovateľ ZŠ,



mestské časti ako zriaďovateľ ZŠ,



okresný úrad v sídle kraja ako zriaďovateľ ZŠ.
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Oprávnené
aktivity

a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane
sovenského jazyka pre osoby vyrastajpce v inom jazykovom prostredí,
b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií
žiakov,
c) obstaranie prírodovedných učební,
d) obstaranie polytechnických učební,
e) obstaranie IKT učební,
f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební,
g) mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu,
h) výdavky na informovanie akomunikáciu spojenú s realizáciou projektu.
Rozpočet musí byť rozdelený podľa jednotlivých učební.
Celkové oprávnené výdavky sa znížia o čisté príjmy, ktoré sa vytvárajú počas realizácie
projektu.
Projekt musí dosiahnuť minimálnu hodnotu indexu investičnej účinnosti danú oblasťou.
Komerčné využitie nesmie prekročiť 20 % celkovej ročnej kapacity infraštruktúry, pričom
musí byť prepojené na nehospodárske využitie.
ŽoNFP oproti projektovému zámeru nesmie zmeniť:

Indikatívna
alokácia na
výzvu:

Oprávnené
územie
realizácie



obsah a hlavné aktivity,



hodnoty merateľných ukazovateľov znížením o viac ako 10%,



výšku COV zvýšením o viac ako 15%.

Samosprávny kraj
Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Banskobystrický
Žilinský
Prešovský
Košický

Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)
4 000 000,00
3 168 413,00
4 000 000,00
3 000 000,00
4 500 000,00
4 777 170,00
7 854 587,00
4 301 652,00

celé územie Slovenskej republiky
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Máte záujem o získanie
finančných prostriedkov
z Fondov EÚ?
Kontaktujte našu spoločnosť.
Radi Vám poskytneme bližšie informácie
k Vášmu zámeru.

EUFC SK s.r.o.
IČO 47 256 125
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Pobočka Levice: Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
Prokurista: Ing. Anna Pastierová
T: +421 908 583 396
e-mail: anna.pastierova@eufc.sk

Consultant: Ing. Branislav Arpáš
T: +421 915 967 055
e-mail: branislav.arpas@eufc.sk
www.eufc.sk

Ing. Katarína Ďurečková
T: +421 915 737 501
e-mail: katarina.dureckova@eufc.sk
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