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Informácia o uzatvorení vyzvaní na 

projekty technickej pomoci 
 

k 31. 08. 2018 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 

(ďalej len „RO OP TP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Metodickým pokynom CKO č. 24 k technickej 

pomoci informuje o plánovanom uzatvorení nasledovných vyzvaní na projekty technickej 

pomoci k dátumu 31. 08. 2018: 

Por. 

číslo 

Kód vyzvania Názov vyzvania Vyzvanie 

vyhlásené dňa 

1. OPTP-P01-SC1-2016-1 Refundácia miezd AK priamo 

zapojených do koordinácie a riadenia 

EŠIF 1 

23. 02. 2016 

2. OPTP-P01-SC1-2016-2 Refundácia miezd AK priamo 

zapojených do finančného riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 1 

09. 03. 2016 

3. OPTP-P01-SC3-2016-3 Implementovať správny a 

transparentný systém riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 1 

21. 03. 2016 

4. OPTP-PO1-SC1-2016-8 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1 18. 05. 2016 

5. OPTP-PO2-SC1-2016-10 Materiálno-technické zabezpečenie a 

mobilita subjektov zapojených do EŠIF, 

informačno-komunikačné technológie 1 

31. 05. 2016 

Zdôvodnenie:   

RO OP TP v súčasnosti pripravuje nové vyzvania pre projekty technickej pomoci s oprávnenými 

výdavkami aj po roku 2018. Za účelom zabezpečenia dostatočných prostriedkov pre nové vyzvania 

ako aj pre zabezpečenie plynulej implementácie nadväzujúcich projektov s realizáciou aktivít po roku 
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2018 je potrebné uzatvoriť vyššie uvedené vyzvania pre OP TP, aby bolo možné následne vykonať 

podrobnú finančnú analýzu. 

V nadväznosti na uvedené si dovoľujeme požiadať všetkých oprávnených žiadateľov o NFP z OP TP, 

aby predložili svoje projekty z vyššie uvedených vyzvaní na RO OP TP najneskôr 

do 31. 08. 2018. Týmto dňom skončí platnosť vyššie uvedených vyzvaní a zostatok voľných 

prostriedkov bude použitý pre nové vyzvania. 

 
Uzatvorenie vyzvaní nadobúda platnosť dňa: 31. 08. 2018 

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk. 

 
 
Informáciu o  uzatvorení vyzvania vypracoval:  
Mária Šušlíková 
manažér programovania                                                                                  Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny: 28. 06. 2018 
 
 
 
Informáciu o  uzatvorení vyzvania schválil: 
Peter Kostolný 
generálny manažér  
 
 
Podpísané zaručenou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z.  

http://optp.vlada.gov.sk/

		2018-06-28T16:47:15+0200




