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Informácia o zmene č. 4 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 

(ďalej len „Informácia o zmene“) 
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚV SR“) ako Riadiaci orgán pre operačný program 

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

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len 

„CKO“) č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej 

pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do 

finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP 

TP, v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 
(zdroje EÚ) 

Indikatívna výška zdrojov Európskej únie (v texte aj „EÚ“) v rámci vyzvania je 19 498 336 €. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Navýšenie indikatívnej výšky zdrojov EÚ o 4 572 000 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov 

na realizáciu aktivít oprávnených prijímateľov do konca roku 2020 na základe aktualizovaného 

odhadu prijímateľov. 

 

- v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k 
vyzvaniu 

Synergické účinky medzi EŠIF  

S cieľom maximalizovať prínos európskych štrukturálnych a investičných fondov je potrebné 
nadviazať aj na iné nástroje podpory EÚ a podporovať súčinnosť a účinnú koordináciu medzi všetkými 
dostupnými nástrojmi na európskej, národnej a miestnej úrovni. Z týchto dôvodov je možné 
kombinovať zdroje EŠIF s ďalšími nástrojmi podpory doplnkovým spôsobom.  

Ku špecifickému cieľu 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému 
riadenia, kontroly a auditu EŠIF (v rámci ktorého je vyhlásené toto vyzvanie), boli identifikované 
(v rámci metodického pokynu CKO č. 11 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF 
a inými nástrojmi podpory EÚ a SR) nasledujúce synergie: 

 

OP TP OP ĽZ 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 7 
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Špecifický cieľ: 1 Špecifický cieľ: 7.1 

 

OP TP OP KŽP 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 5 

Špecifický cieľ: 1 Špecifický cieľ: 5.1.1 

 

OP TP OP II 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 8, 13 

Špecifický cieľ: 1 Špecifický cieľ: 8.1, 13.1 

 

OP TP IROP 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 6 

Špecifický cieľ: 1 Špecifický cieľ: 6.1 

 

OP TP OP EVS 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 3 

Špecifický cieľ: 1 Špecifický cieľ: 3.1 

 

OP TP PRV 

Prioritná os: 1 Kap. 7 Zdroje 

Špecifický cieľ: 1 Administratívne kapacity, údaje, Budovanie 

kapacity monitorovania a hodnotenia 

 

OP TP OP RH 

Prioritná os: 1 Čl. 78 nariadenia o ENRF 

Špecifický cieľ: 1 Zameranie: A, C 
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Bližšie informácie k synergickým účinkom je možné získať na webovom sídle centrálneho 

koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/273-sk/koordinacia-synergii-a-

komplementarit-medzi-esif-a-ostatnymi-nastrojmi-podpory-eu-a-sr/ a v rámci jednotného 

informačného systému Európskej komisie, ktorý je dostupný na webovom sídle 

http://www.ecas.org/. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Úprava synergií z dôvodu zlúčenia OP VaI a OPII – doplnenie prioritnej osi 13 a ŠC 13.1 do tabuľky OP 

TP a OP II, odstránenie tabuľky OP TP a OP VaI. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 22. 6. 2020 

Vykonané zmeny v náležitostiach vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené pred dátumom 

účinnosti tejto zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol. 

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

  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/273-sk/koordinacia-synergii-a-komplementarit-medzi-esif-a-ostatnymi-nastrojmi-podpory-eu-a-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/273-sk/koordinacia-synergii-a-komplementarit-medzi-esif-a-ostatnymi-nastrojmi-podpory-eu-a-sr/
http://www.ecas.org/
http://optp.vlada.gov.sk/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15 

 

Názov vyzvania:  Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly 

a auditu EŠIF 2 

 
Informáciu o zmene vypracovala:  
Monika Zaťková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
17. 06. 2020 

 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Peter Kostolný 
generálny manažér   
 
 

Podpísané zaručenou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

 


