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Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl umožňuje predkladanie spoločných
projektov, ktorých realizácia má dopad na územie tvorené viac ako
jednou obcou. Pri dodržaní podmienok stanovených pre spoločný
projekt SO pre IROP vypočíta spoločný index investičnej účinnosti
(spoločný IIÚ).
Spoločný IIÚ vznikne výpočtom kritérií na základe údajov viacerých
dotknutých obcí.
Príkladom spoločného projektu je napr. keď materská škola v jednej
obci slúži pre viacero obcí, ktoré spoločne využívajú jej kapacity.

V rámci spoločných projektov platí, že na zvolenom
špecifickom území ( obec A, B, C ), nedôjde k realizácii
ďalšieho projektu s totožnými aktivitami vytvorením
územného partnerstva s inou obcou (napr. B, C s obcou D).
Na uvedenom území partneri nemôžu vytvoriť pre
totožné aktivity zároveň územné partnerstvo s inými
žiadateľmi.

Spoločné projekty sa odporúča predkladať, ak hodnota IIÚ
žiadateľa je nižšia ako hodnota minimálneho IIÚ stanovená vo
výzve na predkladanie projektových zámerov.

Pri realizácii spoločného projektu zameraného na zvýšenie kapacít MŠ
na území jednej obce (žiadateľa) musia byť splnené nasledovné
podmienky:
- obec územného partnera (partnerská obec) musí mať spoločnú hranicu katastrálneho
územia so žiadateľom,
- na území obce žiadateľa vznikne/rozšíri svoje kapacity zariadenie, ktoré
využívajú/preukázateľne budú využívať aj deti z iných obcí,
- existujúce zariadenia MŠ každej partnerskej obce (ak existujú) majú naplnené súčasné
kapacity,
-existujúce zariadenia partnerskej obce si nebudú žiadať o finančné prostriedky z EŠIF na
ďalšie rozširovanie svojej kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po
ukončení realizácie aktivít projektu,
- na území partnerskej obce v súčasnosti nie sú dostatočné kapacity MŠ (počet detí vo veku
3-5 rokov je vyšší ako počet miest v MŠ v obci,
- každá partnerská obec môže vytvoriť spoločný projekt len s jednou obcou- žiadateľom,
- žiadateľ môže mať viacero územných partnerov.

SO pre IROP pri výpočte spoločného IIÚ pre špecifické územie zohľadní
(pripočíta) nasledovné vstupné údaje územných partnerov pre výpočet kritérií
žiadateľa (pre výpočet spoločného IIÚ použije váhy kritérií platné pre ÚIJ
žiadateľa):
- počet nevybavených žiadostí,
- počet zapísaných detí, ktoré navštevujú MŠ (ak v partnerskej obci existuje
MŠ),
- počet detí vo veku 3-5 rokov,
- prírastok detí /rozdiel v počte detí vo veku 3-5 rokov a detí vo veku 0-3
roky),
- súčet dokončených bytových jednotiek za obdobie 3 rokov,
- počet príslušníkov MRK,
- počet detí vo veku 0-5 rokov s ŤZP,
- novovytvorené kapacity v rámci aktuálnych údajov.

O vypočítanie spoločného IIÚ môže požiadať žiadateľ SO pre IROP len v
prípade, ak jeho územný partner splní podmienky oprávnenosti územného
partnerstva (viď. vyššie).
K žiadosti o vypočítanie spoločného IIÚ je potrebné priložiť uznesenie
zastupiteľstva každej partnerskej obce, ktoré obsahuje:
- záväzok obce o využívaní rozšírených kapacít partnerskej obce žiadateľa,
- plánovaný záväzok nerozširovať vlastné kapacity MŠ zaradených do siete škôl
a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v platnom znení) zo zdrojov EŠIF v období
piatich rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
-RO/SO pre IROP vydá stanovisko k žiadosti o výpočet spoločného IIÚ do 3
pracovných dní od doručenia žiadosti.
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