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Dôvodová správa
Uznesením vlády SR č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 bolo krajské mesto Trenčín určené
v súlade s § 8 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF ako Sprostredkovateľský orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program a plní delegované úlohy v súlade s písomnou
zmluvou uzavretou s riadiacim orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR) pre IROP.
Právomoci a povinnosti SO pre IROP KM sú stanovené v zmluve o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu pre IROP sprostredkovateľským orgánom pre IROP. V súlade s článkom
6 tejto zmluvy RO zabezpečí primerané finančné krytie výkonu úloh SO určených v zmluve z
alokácie prostriedkov technickej pomoci IROP, ktorá bola určená na zabezpečenie výkonu
úloh SO, v indikatívnej výške 323 tis. EUR (slovom tristodvadsaťtritisíc EUR) zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu na základe projektov technickej pomoci, ktoré schvaľuje RO v súlade s
právnymi dokumentmi pre IROP, pričom SO predkladá žiadosť o NFP na základe vyzvania
RO pre projekty technickej pomoci (uvedené postupy platia primerane aj v prípadoch zmien
implementovaných projektov technickej pomoci). RO vo vyzvaní stanoví podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku vrátane oprávnenosti výdavkov. SO v rámci
projektov technickej pomoci plní funkciu prijímateľa a RO je v pozícii poskytovateľa v súlade
s právnymi dokumentmi pre IROP. Indikatívna výška alokácie uvádzaná v tomto bode bude
predmetom prehodnotenia zo strany RO na základe posúdenia skutočnej potreby a výšky
vynakladaných prostriedkov SO v súvislosti s výkonom jeho úloh za sledované obdobie. RO
v spolupráci s SO vykoná posúdenie v poslednom štvrťroku 2017.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán
pre IROP vyhlásil dňa 28.11.2016 Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-8 na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre žiadateľov: Bratislavský
samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky
samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský
samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Trnava, mesto Trenčín, mesto Nitra, mesto
Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Prešov.
Písomné vyzvanie je dostupné na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10832
Operačný program:
Prioritná os 6:
Fond:
Typ výzvy:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Technická pomoc
Európsky fond regionálneho rozvoja
Uzatvorená

Uzávierka pre podanie žiadosti o NFP je 31.1.2018.
Oprávnené výdavky v rámci NFP: platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa, dohody
mimo pracovného pomeru
Maximálna výška finančnej pomoci alokovaná pre Krajské mesto Trenčín: 63.158 EUR
Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 5%
Predpokladaný termín podania žiadosti o NFP : január 2017
Predpokladaný termín vyhodnotenia žiadosti o NFP: apríl 2017
Spôsob financovania: Oprávneným je systém refundácie, a to v súlade s podmienkami
stanovenými v aktuálne platnej verzii Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie
2014 – 2020, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR a je zverejnený na internetovej stránke
www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e:


predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Podpora
administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín“, ktorého ciele sú v súlade
s platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;



zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci



celkové náklady na projekt „Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP
mesta Trenčín“ vo výške max. 63.158 EUR



maximálne spolufinancovanie projektu Podpora administratívnych kapacít SO pre
IROP mesta Trenčín“ mestom Trenčín vo výške 5% na projekt t.j. vo výške max.
3.158 EUR

