Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014 - 2020

Informácia o zmene č. 5 vyzvania
na projekty technickej pomoci
č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13
(„ďalej len „Informácia o zmene“)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom centrálneho
koordinačného orgánu č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty
technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov
v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ vyhláseného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle
OP TP, v nasledovnom rozsahu:
-

v časti 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom

Bližšie informácie týkajúce sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP je možné získať:
-

telefonicky na telefónnych číslach: 02/2092 8480
02/2092 8483
02/2092 8484

-

emailom na adrese: projektyoptp@vicepremier.gov.sk

Zdôvodnenie zmeny:
Kontaktné údaje poskytovateľa (telefónne čísla a emailová adresa) boli zmenené v súvislosti
s delimitáciou RO OP TP z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 575/2001 Z. z.

Uvedená zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 13. 04. 2021
Vykonané zmeny v náležitostiach vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené na RO OP TP
pred dátumom účinnosti tejto zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol.
Informácia
o zmene
je
zverejnená
na
webovom
sídle
RO
OP
TP
https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-po2-sc1-2017-13/ .
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 5 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

Názov vyzvania: Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly
a auditu EŠIF

Informáciu o zmene vypracovala:
Ing. Mária Šušlíková
manažér programovania

Podpis: overila

Dátum vypracovania zmeny:
09. 04. 2021

Informáciu o zmene schválil:
Ing. Tomáš Niňaj
hlavný manažér riadenia

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