
 

 

 

 

 

 

 

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín 

 
Miesto realizácie projektu: Mesto Trenčín 

 

Názov a stručný opis projektu: Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta 

Trenčín 

 

Projekt je zameraný na vytvorenie optimálnej podpory pre efektívnu implementáciu IROP 

prostredníctvom administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu a externých 

odborných hodnotiteľov. Výkon činností SO má   dopad na celé územie krajského mesta 

a priľahlej mestskej funkčnej oblasti. Zároveň nepriamo prispieva k efektívnemu čerpaniu 

prostriedkov z operačného programu.  

 

Výstupom projektu sú stabilizované administratívne kapacity v rámci SO pre IROP 

s dostatočným know how a odbornou spôsobilosťou na vykonávanie všetkých úloh 

vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO/SO. 

 

Krajské mesto Trenčín plní funkciu sprostredkovateľského orgánu na území mestskej funkčnej 

oblasti a implementuje integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti (IÚSMO). SO pre IROP 

mesto Trenčín vykonáva časť úloh riadiaceho orgánu v zmysle zmluvy v týchto prioritných 

osiach:  

 

• Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  

• Prioritná os 2 –  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

• Prioritná os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  

• Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  

 

Krajské mesto Trenčín ako SO pre IROP vykonáva dané úlohy, ktorými bol poverený samostatne 

prostredníctvom vlastných administratívnych kapacít v rámci samostatného útvaru SO pre IROP.  

 

V projekte sú navrhnuté dve hlavné aktivity, ktoré nevyhnutne súvisia s činnosťou SO pre IROP 

pri vykonávaní úloh. Tieto aktivity sú zamerané na financovanie interných administratívnych 

kapacít SO pre IROP a zároveň k financovaniu externých administratívnych kapacít SO pre IROP 

– najmä činnosť externých hodnotiteľov v procese hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok  

 

Názov a sídlo prijímateľa: Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 

 

Začatie projektu:      01.07.2016 

 

Ukončenie projektu: 31.03.2018 

 



Názov operačného programu:   

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  

Bratislava 

 

Projekt bol podporený v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 

(IROP)  prostredníctvom fondu  ERDF-Európsky fond regionálneho rozvoja. 

 

Výška poskytnutého nenávratného finančného  príspevku:  60 000,00 € - 95%  

 

Výška vlastných zdrojov z rozpočtu mesta:                              3 157,90 € - 5%  
 

 

 

www.partnerskadohoda.gov.sk/irop/ 

www.mpsr.sk 
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