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Formulár na identifikáciu projektov


ESF  2007 – 2013
Európsky Sociálny Fond









Zoznam položiek pre formulár na identifikáciu projektov pre projektový zásobník pre oblasť vzdelávania 
Národný strategický referenčný rámec 2007-2013
Špecifická priorita 2: Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť
 
Operačná priorita 2.1.1
Premena tradičnej školy na modernú (základné a stredné školy)
Operačná priorita 2.1.2
Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom terciárneho a celoživotného vzdelávania

















Návod na vyplnenie: Formulár sa vypĺňa ako podklad do zásobníku projektov pre nové programovacie obdobie 2007 – 2013.
Keďže programové dokumenty ako rámce pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v novom programovacom období sú v stave prvého pracovného návrhu, formulár slúži na predbežnú identifikáciu projektový zámerov budúcich projektov, nie je teda záväzný. Zaslanie predbežného formulára neznamená, že projekt bude vybraný, resp. schválený. Vyplnením a zaslaním nevzniká nárok na pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň tento proces zbierania predbežných informácií nevylučuje ostatné subjekty z možnosti zapojiť sa do procesu čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v novom programovacom období 2007 – 2013.
Cieľom vyplnenie formulárov je vytvorenie zásobníka projektov v rezorte školstva  ako dôkazu absorpčnej kapacity rezortu školstva pre budúce programovacie obdobie 2007 – 2013.


Identifikačné údaje o žiadateľovi:

1)	Názov (meno) žiadateľa:

a)	Názov inštitúcie:            _________________________________________________________
b)	Adresa:                           _________________________________________________________
Kontaktná osoba                       _________________________________________________________
c)	Tel.
________________________________________________________
d)	e-mail:
________________________________________________________

e) právna forma žiadateľa:

f) odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––




2)	 Typ žiadateľa:
·	Ministerstvo školstva SR
·	zamestnávatelia, 
·	sociálni partneri, 
·	obce a vyššie územné celky 
·	mimovládne organizácie
·	základné a stredné školy
·	vysoké školy
·	organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva
·	orgány štátnej správy v školstva
·	malé a stredné podniky
·	profesijné asociácie a komory
·	iný: uviesť………………………………………………….


Identifikačné údaje o projekte:


V rámci ktorej operačnej priority sa projekt predkladá (prosíme zakrúžkovať):

Operačná priorita 2.1.1
Premena tradičnej školy na modernú (základné a stredné školy)
Operačná priorita 2.1.2
Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom terciárneho a ďalšieho vzdelávania
Podrobný popis operačných priorít sa nachádza v prílohe formulára.

Ciele a zameranie projektu:

Názov projektu: 
 _________________________________________________________

Cieľ projektu 



Cieľové skupiny, na ktoré plánujete projekt  zamerať

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-






4) Miesto realizácie projektu:
·	Názov obce (obcí):
·	Názov okresu:


5) Predpokladaný termín začatia projektu:
·	Dátum:		___________________________________________________

6) Predpokladaný termín ukončenia projektu:
·	Dátum:		___________________________________________________


7) Projekt je v štádiu (prosíme zakrúžkovať):
projektovej idey 
	projektovej štúdie
projekt je v etape dokumentácie
pri projekte sa predpokladá obdržanie všetkých potrebných dokumentov v programovacom období 2007-2013
projekt je pripravený na realizáciu

Finančné údaje o projekte:
		
1) Výška požadovaného nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ:
·	v tis Sk:		___________________________________________________
·	v EUR 1 EURO/39 Skk:

            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Bude zabezpečené spolufinancovanie? 
·	áno - nie nehodiace sa prečiarknite
·	ak áno, z akých zdrojov a v akej výške:
-	štátny rozpočet:		______________________________________________
-	rozpočet VÚC:		______________________________________________
-	rozpočet obce:		______________________________________________
-	iné (pôžičky a pod.):	_____________________________________________






Inštrukcie pre žiadateľov:

Vyplnené formuláre zasielajte na nasledovnú adresu

Ministerstvo školstva SR     (prípadne KŠU resp. VÚC)
Sekcia európskej integrácie
Odbor pre ESF
Stromová 1
813 30 Bratislava



Predkladateľ vyplneného formulára týmto čestne prehlasuje, že všetky údaje, uvedené vo formulári, sú platné a pravdivé.


Miesto:						Názov inštitúcie:
Dátum:						Meno zodpovednej osoby:					

