Názov projektu: „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2“
Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie informačno-poradenského
centra pre Banskobystrický kraj a propagácia a zefektívnenie koordinácie Integrovanej siete
informačno-poradenských centier (IS IPC). IPC pre Banskobystrický kraj bude lokalizované u partnera –
mesta Banská Bystrica. Cieľom IS IPC je najmä zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a
komunikácie o EŠIF v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania
včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory
pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.
Výška poskytnutého NFP celkom: 380 173,96 €
Druh projektu: Neinvestičný projekt TA
Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 25.1.2017 (vznik IPC Banská Bystrica)
Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2018
ITMS kód projektu: 301011D694
Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu + 6 partnerov projektu
Stručný popis projektu: CKO v predchádzajúcom projekte, podporenom z tohto vyzvania zriadil v
spolupráci s partnermi centrá v šiestich samosprávnych krajoch. Na základe doterajších skúseností
IPC a CKO sa ako relatívne nedostatočná prejavila propagácia IS IPC na centrálnej úrovni; výmena
skúseností medzi zamestnancami IS IPC; a podpora činnosti gestora IS IPC. Posilnenie
identifikovaných rizikových oblastí bude podporené v rámci tohto predloženého projektu. Jednou
z oblastí, ktorá by mohla nepriamo, ale napriek tomu výrazne prispieť k zníženiu administratívnej
záťaže prijímateľov EŠIF je decentralizácia poskytovania informácií a poradenstva do regiónov SR.
CKO zriadil IPC v spolupráci s partnermi v šiestich samosprávnych krajoch. V Banskobystrickom
kraji nemôže byť partnerom projektu podporeného z prostriedkov EŠIF vyšší územný celok, keďže
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Ako najvhodnejší subjekt na zriadenie IPC pre územie
Banskobystrického kraja vyhodnotil CKO mesto Banská Bystrica, ktoré má bohaté skúsenosti so
štrukturálnymi fondmi a je zároveň prirodzeným centrom regiónu. Zámer zriadiť sieť informačnoporadenských centier je zadefinovaná v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020, ako aj v
operačnom programe Technická pomoc 2014 – 2020. Potrebu zriadenia takejto siete
identifikovala tiež vláda SR, ktorá stanovila uznesením vlády SR č.45/2016 úlohu zabezpečiť
zriadenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier. Prostredníctvom IPC bude možné
poskytovať aktuálne informácie a služby širšej verejnosti, čo prispeje k čerpaniu finančných
prostriedkov z fondov EÚ a následnému regionálnemu rozvoju aj v Banskobystrickom kraji.
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