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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 21. október 2016 

V prípade otázok z oblasti eurofondov sa môžete obrátiť na pracovníkov nového 

Informačno-poradenského centra zriadeného na Úrade TSK 

 

Aktuálnou témou uplynulých dní na území Slovenskej republiky (SR) sú informačno – 

poradenské centrá, resp. ich slávnostné otváranie a predstavenie verejnosti. Po tom, 

ako slávnostne otvorili vo štvrtok 20. októbra 2016 prvé takého Informačno – poradenské 

centrum (IPC) v Nitre, predstavili činnosť IPC a slávnostne prestrihli pásku aj v Trenčíne 

za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho 

a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku. 

 

Cieľom IPC je zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie 

o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regióne TSK. Nové centrum má 

poskytovať včasné, aktuálne, komplexné, presné a jednotné informácie, vrátane 

zabezpečenia odborného poradenstva. Význam a dôležitosť IPC v jednom zo 6 

krajských miest vyzdvihol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter 

Pellegrini: ,,Vnímame, že je dopyt po službách a informáciách, ktoré bude poskytovať 

IPC. Hovorí o tom aj skutočnosť, ktorá nám vyšla z prieskumu v rámci SR, že pri čerpaní 

európskych peňazí viac ako 80% všetkých prijímateľov využíva služby platených 

agentúr. Pre TSK bolo vyčlenených viac ako 300 tisíc eur, z ktorých viac ako 95% je 

financovaných z operačného programu Technická pomoc, zvyšok kofinancuje TSK.“ 

Nové poradenské centrum v priestoroch samosprávneho úradu ocenil aj trenčiansky 

župan Jaroslav Baška: ,,Chcem poďakovať Úradu vlády SR za takúto iniciatívu, s ktorou 

prišli. Pri mojich návštevách po kraji sa veľa ľudí, či už starostov, primátorov, ale aj 

občanov a zástupcov rôznych firiem, pýta na možnosti financovania rôznorodých 

projektov z eurofondov. Práve takéto informácie môžu žiadatelia získať v novom IPC na 

Úrade TSK," podčiarkol župan. 

 

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. 

 

Traja zamestnanci IPC TSK sú verejnosti, žiadateľom a prijímateľom k dispozícii 40 

hodín týždenne počas pracovných dní, pričom poskytujú všetkým záujemcom osobné, 

resp. telefonické a e-mailové bezplatné poradenstvo. V prípade záujmu a otázok ako 

efektívne čerpať eurofondy ich nájdete na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

K dolnej stanici 7282/20A v Trenčíne na 7. poschodí. 
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Úrad vlády SR 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 IPC pre samosprávne kraje. TSK a Úrad vlády SR za účelom 

zriadenia takejto siete podpísali Zmluvu o partnerstve, ktorá nadobudla účinnosť 6. mája 2016. Poslanci 

Zastupiteľstva TSK 11. júla 2016 schválili realizáciu a spolufinancovanie projektu „Vytvorenie 

a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ v rámci Operačného programu 

Technická pomoc. 

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Patrik Štrbák, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

patrik.strbak@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421 /901/ 918 108 
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