VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV
na roky 2018 – 2020 v rámci
PROGRAMU VYBAVENIA A DOBUDOVANIA CIRKEVNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS, v zmysle projektovej zmluvy uzavretej medzi KBS
a nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis, zverejňuje pre katolícke školy výzvu na podávanie
žiadostí na podporu rozvojových projektov katolíckych škôl v rámci Programu vybavenia a
dobudovania cirkevných škôl na Slovensku (ďalej len "program").
1. Disponibilná suma pre projekty
Celková suma na projekty na roky 2018-2020 je 288.000,- Eur
2. Cieľ:
Cieľom tohto programu je zoskupovanie školských projektov tak, aby mohli byť prostriedky
od Renovabis efektívnejšie vynaložené. Projekty by sa svojím tematickým zameraním mali dotýkať
cieľov pomoci Renovabis (výmena darov medzi východom a západom, prednosť budovania
osobnej infraštruktúry pred technickou infraštruktúrou, zapájanie a angažovanie sa laikov, sociálna
solidarita a služba).
3. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:
Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je
zverejnená na webovom sídle: skoly.renovabis.sk (ďalej "webové sídlo")
Žiadateľ pred podaním písomnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len
„žiadosť“) vykoná jej elektronickú registráciu. Registrácia je ukončená vytlačením formuláru.
Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná. Dátumom
podania sa rozumie dátum na pečiatke podacej pošty. Pod úplnou žiadosťou rozumieme:
 formulár projektovej žiadosti s vyplnenými povinnými poľami a elektronicky zaregistrovaný
 formulár projektovej žiadosti vytlačený a podpísaný štatutárom žiadateľa
 povinné prílohy (podľa typu projektu)
Adresa na predkladanie žiadostí:
1. vyhotovenie na:
Kancelária koordinátora programu Renovabis
Námestie SNP 19
974 01 Banská Bystrica
2. vyhotovenie na:
Adresa príslušného školského úradu, pre školy založené rehoľami sú to rehoľné školské úrady:
KVPŽR a KVRP.
Ďalšie podrobnosti o formulári a povinných prílohách budú uvedené v Príručke pre žiadateľa
(ďalej len "príručka").
4. Termíny uzávierky:
Plánované termíny uzávierky predkladania žiadostí sú:
Rok 2018: 30. November 2018 (vrátane)
Rok 2019: 31. December 2019 (vrátane)
Rok 2020: 30. November 2020 (vrátane)
Tieto uzávierky sa môžu meniť, najneskôr však dva týždne pred uplynutím plánovaného
termínu, preto je potrebné sledovať webové sídlo programu, kde budú tieto uzávierky včas
zverejnené. Program prebieha jednokolovo, to znamená, že každý rok je iba jedno kolo s pevnou
uzávierkou pre podávanie projektových žiadostí.

5. Oprávnené subjekty:
Na základe vzájomných konzultácií s nadáciou Renovabis sú oprávnenými žiadateľmi
katolícke základné a stredné školy, cirkevné umelecké školy, zaradené do siete škôl, ktorých
zriaďovateľom je biskupstvo/eparchia, farnosť, alebo rehoľa (prípadne iná cirkevná autorita).
Medzi oprávnených žiadateľov nepatria centrá voľného času, materské školy, jasle, cirkevné
jedálne a pod.
6. Kritériá tematického zamerania projektov
Tematicky by sa projekty mali zamerať na:
1. Vybavenie učební
2. Vzdelávanie pedagógov
3. Podpora medzinárodných výmen
4. Náboženské vzdelávanie
5. Podpora fundraisingových aktivít riaditeľov škôl
6. Podpora certifikácie manažmentu kvality na školách
7. Rekonštrukcie budov – len ako doplnkový zdroj, s min. 70% finančnou spoluúčasťou žiadateľa
(z vlastných, alebo cudzích zdrojov - EÚ a pod.)
Pri investičných projektoch, kde je veľký rozdiel medzi žiadanou a schválenou sumou,
budeme žiadať prijímateľov po schválení ich projektu o aktualizáciu rozpočtu, pričom ciele
stanovené prijímateľom v projektovej žiadosti, ktoré rozhodli o schválení projektu, musia ostať
zachované.
S každým úspešným žiadateľom bude uzavretá zmluva s KBS, v ktorej bude nanovo presne
vypočítaná výška spolufinancovania a dohodnú sa podmienky náležitosti vyúčtovania projektu.
Podľa cieľov pomoci Renovabis, chceme aj v tomto období podporovať prednostne
projekty, ktoré sa zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov na úkor projektov, ktoré riešia
rekonštrukcie budov.
V tomto programovom období (2018-2020) chceme na projekty týkajúce sa stavebných
úprav použiť maximálne 60 percent finančných prostriedkov alokovaných v rámci tohto programu.
Rozsiahle rekonštrukcie, ako je výmena kúrenia, zateplenie budovy, oprava strechy, a pod.
nebudú prioritne podporované, keďže sú to finančne veľmi náročné projekty. Žiadatelia však môžu
v rámci tohto programu žiadať finančné prostriedky na spolufinancovanie rekonštrukčných
projektov, ak budú vedieť preukázať, že majú dostatočné zdroje na krytie spolufinancovania
projektu, aby bolo možné zámer v dohľadnej dobe dokončiť. (Príkladom je čerpanie nenávratného
finančného príspevku v rámci štrukturálnych fondov EÚ a využitie finančných prostriedkov z tohto
programu na spolufinancovanie projektov).
Špecifikácia týchto tematických okruhov bude uvedená v príručke.
7. Kritériá finančných vzťahov
Každá škola ako žiadateľ je povinná spolufinancovať (z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov
tretích strán) svoj projekt v určitej minimálnej požadovanej miere, podľa tematického zamerania
projektu.
V prípade projektov, ktoré sa týkajú rekonštrukcií je to 70 percent z celkových oprávnených
výdavkov pre daný projekt a v prípade projektov týkajúcich sa ostatných tematických zameraní
(vybavenie učební, vzdelávanie zamestnancov a pod.) je to 15 percent z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
V každom projekte musí byť uvedený rozpočet projektu, kde sa položkovite uvedie, na čo
všetko budú finančné prostriedky použité a v zdrojovej časti okrem výšky požadovanej dotácie od
Renovabis uvedená aj výška spolufinancovania projektu a členenie ostatných zdrojov pre projekt.
Odporúčaná minimálna žiadaná suma na projekt je 10.000,- Eur. Odporúčaná maximálna
žiadaná suma na projekt je 15.000,- Eur.
S každým úspešným žiadateľom bude uzavretá zmluva, v ktorej sa dohodnú podmienky
prevodu finančných prostriedkov, ako aj náležitosti vyúčtovania projektu.

8. Hodnotenie a schvaľovanie projektov
Významnými parametrami, ktoré budú hodnotené v projektoch a budú tvoriť aj hodnotiacu
tabuľku pre hodnotenie projektov, sú najmä tieto:
 trvalá udržateľnosť projektu - budúcnosť projektových aktivít,
 merateľnosť a verifikovateľnosť navrhovaných výsledkov a cieľov projektu,
 špecifikácia potrieb a zapojenie cieľovej skupiny projektu,
 nadväznosť projektu na koncepciu rozvoja školy,
 hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť navrhovaných rozpočtových položiek
 inovatívnosť projektu a originálnosť riešení
 návratnosť investície (spolufinancovania) projektu pre školu,
 dôležitosť projektu z pohľadu zriaďovateľa (toto hodnotia školské úrady) a podobné.
Okrem týchto základných parametrov bude v tomto programovom období zvlášť bodovo
zhodnotený prínos projektu k nasledovným témam:
1.) Viac bodov bude môcť získať projekt, ktorý okrem zakúpenia potrebného vybavenia obsahuje
aj konkrétnu aktivitu, podujatie, s konkrétnym termínom realizácie, ktoré bude mať nejaký
evanjelizačný charakter, kde sa prezentuje škola a kresťanské hodnoty (veľmi sa odporúča, aby
aspoň časť plánovaného vybavenia úzko súvisela práve s realizáciou tejto aktivity/podujatia),
2.) Viac bodov bude môcť získať projekt, ktorý svojimi aktivitami a plánovaným vybavením
podporuje rozvoj inkluzívneho vzdelávania na škole,
3.) Viac bodov bude môcť získať projekt, ktorý v navrhovaných aktivitách sa snaží nadviazať na
Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku, alebo nadväzuje na nejaký
obdobný strategicky dokument týkajúci sa katolíckeho vzdelávania,
4.) Viac bodov bude môcť získať projekt, ktorý v návrhu podporných aktivít projektu sa snaží o
aktivity smerujúce k získavaniu nových darcov, sympatizantov a dobrovoľníkov (fundraising).
5.) Viac bodov bude môcť získať projekt, ktorý svojimi aktivitami vytvára predpoklady pre
sieťovanie aktivít medzi inštitúciami a vedie aj viaceré cirkevné organizácie (farnosť, iná cirkevná
škola a pod.) k spolupráci na projekte.
Na účely hodnotenia a schvaľovania projektov bude fungovať schvaľovacie grémium
a hodnotiteľ - koordinátor programu.
Schvaľovacie grémium je tvorené biskupmi, ktorí sú zároveň členmi Komisie pre školstvo
KBS a ďalej zástupcami z každej diecézy/eparchie a po jednom zástupcovi za ženské a mužské
rehole.
Hodnotiteľ projektov bude mať za úlohu posudzovať projekty podľa hodnotiacej tabuľky,
podľa vyššie uvedených kritérií a podľa metodiky manažmentu grantových projektov (matica
logického rámca projektu a pod.). Hodnotiteľ predkladá spolu s bodovým ohodnotením projektov,
ktoré uskutočňujú riaditelia školských úradov, aj odporúčaný zoznam projektov na schválenie,
s výškou pridelených finančných prostriedkov. Schvaľovacie grémium má právo veta a úpravy
hodnotenia projektov.
Každý rok bude prerozdelených 90% prostriedkov (cca. 86400 Eur ročne) určených na
grantovú podporu školských projektov tým istým spôsobom a finančným modelom ako doteraz a
zvyšných 10% (cca. 9600 Eur ročne) bude prerozdelených medzi 2-3 projekty, ktoré dosiahnu
najlepšie výsledky v darcovskej kampani/hlasovaní verejnosti. Darcovská kampaň/hlasovanie bude
uskutočnená prostredníctvom našej stránky skoly.renovabis.sk, adekvátnu formu prevedenia ešte
zvážime.
Odporúča sa, aby v rámci každej diecézy/eparchie/vetvy reholí boli podané v rámci roka
aspoň 2 projekty. V prípade, že bude za diecézu/eparchiu/vetvu reholí podaný iba jeden projekt v
rámci roka, budú tieto projekty zlúčené do jednej skupiny a v ďalšom procese zostavovania
finančného modelu bude táto skupina projektov figurovať ako jedna diecéza/eparchia/vetva reholi.

9. Ďalšie informácie ohľadom tohto programu
Pre budúcich žiadateľov pripravujeme informačné semináre, ktoré sa budú konať každý rok
pred uzávierkou podávania projektových žiadostí. V prípade potreby môžte postup konzultovať s
koordinátorom programu, Ing. Jánom Gyulaiom, mobil: 0908148878, mail: granty.bb@rcc.sk
(alebo skolyrenovabis@gmail.com)
Koordinátor so súhlasom predsedu schvaľovacieho grémia môže dopĺňať v prípade potreby
náležitosti tejto výzvy na podávanie projektov v priebehu programového obdobia, najneskôr však
15 dní pred uzávierkou podávania projektových žiadostí. Z tohto dôvodu sledujte prosím priebežne
aktualizácie na webovom sídle programu: skoly.renovabis.sk
Podrobnosti a vysvetlenia k tejto výzve na podávanie projektov hľadajte v príručke, ktorú
zverejníme najneskôr 15 dní pred uzávierkou podávania projektových žiadostí.
Na poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok.
V Poprade, 21.10.2019,

Mons. Bernard Bober
Predseda Komisie pre školstvo KBS

