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Trenčín, 3. august 2016 
S efektívnym čerpaním eurofondov vám pomôže Informačno-poradenské centrum 
zriadené na Úrade TSK  
 
Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 11. júla 2016 schválili 
realizáciu a spolufinancovanie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete 
informačno-poradenských centier 1“ v rámci Operačného programu Technická pomoc. 
 
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc 
vyhlásil ešte v apríli výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 
centier (ďalej len IPC) pre samosprávne kraje. Trenčiansky samosprávny kraj a Úrad vlády 
Slovenskej republiky za účelom zriadenia takejto siete podpísali Zmluvu o partnerstve, ktorá 
nadobudla účinnosť 6. mája 2016. 
 
Cieľom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je zabezpečenie efektívneho 
výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch 
v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja. Má sa tak stať prostredníctvom 
systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných 
a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia odborného poradenstva. IPC bude verejnosti, 
žiadateľom a prijímateľom k dispozícii 40 hodín týždenne, počas ktorých bude poskytovať 
osobné, resp. telefonické a e-mailové bezplatné poradenstvo.  
 
IPC bude mať troch zamestnancov so sídlom na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
K dolnej stanici 7282/20A v Trenčíne, kde bolo zriadené 25. júla 2016. Jeho plná prevádzka sa 
predpokladá od 1. septembra 2016 potom, ako zamestnanci absolvujú potrebné odborné 
školenia. Po tomto termíne budú oznámené telefónne a emailové kontakty zamestnancov. 
 
Celkové náklady na projekt predstavujú 301 487,20 eur. TSK zo svojho rozpočtu projekt 
spolufinancuje sumou 14 561,83 eur čo je 4,83 % z celkových nákladov na projekt na dobu do 
31. decembra 2018. IPC sú financované z prostriedkov operačného programu Technická 
pomoc 2014 – 2020, ktorý podporuje Európsky fond regionálneho rozvoja.  
 
 
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 
918 137, tel. č..: 032/6555 654  
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