
 

Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu 
"Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier“ v rámci Operačného programu Technická pomoc 

 

Operačný program: Operačný program Technická pomoc 
Prioritná os:              1.Riadenie, kontrola a audit EŠIF 
Špecifický cieľ:  3.Implementovať správny a transparentný systém riadenia, 
                                  kontroly a auditu EŠIF 
Kód výzvy:               OPTP-P01-SC3-2016-4 
Názov projektu:    Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 
Poskytovateľ:       Úrad vlády Slovenskej republiky 

Čas trvania projektu: . 01.01.2019 – 31.12.2021 
Celkové výdavky na realizáciu projektu:  max 330.000,00 EUR 
Výška spolufinancovania : 15 939,00 EUR (4,83%) 
 

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc vyhlásil 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
pre predmetný špecifický cieľ. Oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy je Úrad vlády 
Slovenskej republiky ako centrálny koordinačný orgán. Trenčiansky samosprávny kraj je 
oprávneným partnerom v zmysle výzvy.  

 

Popis projektu:  
Dňa 11.7.2016 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uznesením projekt s názvom: „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete 
informačno-poradenských centier 1“ ako pilotný projekt, podporovaný z prostriedkov 
operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,  
s časom realizácie do 31. 12.2018. Predmetom projektu je prevádzkovanie Integrovanej 
siete informačno-poradenských centier (IS IPC). Informačné poradenské centrá (ďalej 
len IPC) sú lokalizované u partnerov – relevantných vyšších územných celkov. Cieľom 
IPC je efektívny výkon informovania a komunikácie o EŠIF v regióne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania 
včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií.  Úrad vlády SR, 
ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc, zabezpečil plynulé 
pokračovanie financovania nových projektov IPC prostredníctvom operačného 
programu Technická pomoc aj po roku 2018 na základe kladného posúdenia činnosti 
Integrovanej siete informačno-poradenských centier (ďalej len „IS IPC“), ktorá bola 
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vyhodnotená najmä na základe Sumárnej správy o činnosti IPC za obdobie od ich 
zriadenia do 30.06.2018, ako aj zhodnotenia výsledkov prieskumu spokojnosti 
záujemcov o informácie o EŠIF. 
IPC vo svojej pokračujúcej činnosti bude verejnosti, žiadateľom a prijímateľom  
k dispozícii 40 hodín týždenne, v rámci ktorých bude naďalej poskytovať osobné, 
telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho bude spravovať databázu záujemcov  
o EŠIF; spolupracovať pri informačných aktivitách, seminároch a školeniach s RO, 
vykonávať prieskumy o EŠIF na území kraja, prípadne vykonávať ďalšie informačné 
aktivity. Činnosť IPC budú zabezpečovať traja zamestnanci TSK a realizácia projektu 
bude prebiehať do 31.12.2021.    
 
Úrad vlády SR, ako koordinátor Integrovanej siete informačno-poradenských centier 
zapojil týmto projektom do realizácie všetky relevantné samosprávne kraje (okrem 
Bratislavského) s cieľom zabezpečiť prípravu a implementáciu kvalitných projektov 
v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
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