Názov projektu: „Služobné cesty administratívnych kapacít IROP“
Hlavný cieľ projektu: Refundácia cestovných nákladov, ktoré vznikajú podľa potreby administratívnych
kapacít uskutočňovať služobné pracovné cesty za účelom pracovných stretnutí, rokovaní, vzdelávania, školení,
kurzov, workshopov, odborných stáží, koordinačných porád, účastí na monitorovacích výboroch, finančných
kontrol na mieste, účastí na žrebovaní odborných hodnotiteľov k projektovým zámerom
Výška poskytnutého NFP celkom: 638 414,74 Eur
Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 01.01.2016
Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2023
ITMS kód projektu: 302061X731
Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Stručný popis projektu: V súvislosti s programovým obdobím 2014-2020 vznikla potreba zabezpečiť efektívnu
implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“) spolu s potrebou
následného vzdelávania a nadobudnutia odborných znalostí, zručností a výmeny skúsenosti na národnej a tak
isto aj medzinárodnej úrovni. Predmetom projektu je financovanie cestovných nákladov vynakladaných
prijímateľom na služobné cesty administratívnych kapacít podieľajúcich sa na príprave, riadení, monitorovaní,
hodnotení, informovaní, kontrole a audite. Výdavky oprávnené na financovanie z tohto projektu sú definované
v zmysle pravidiel stanovených v metodickom usmernení Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program č.3 k technickej pomoci.
Projekt je realizovaný prostredníctvom administratívnych kapacít, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti prípravy,
riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu v programovom období 2014 - 2020,
alebo v oblasti ukončovania predošlého programového obdobia 2007 - 2013.
Cestovné náklady vznikajú priebežne podľa potreby administratívnych kapacít uskutočňovať služobné
pracovné cesty za účelom pracovných stretnutí, rokovaní, vzdelávania, školení, kurzov, workshopov,
odborných stáží, koordinačných porád, účastí na monitorovacích výboroch, finančných kontrol na mieste,
účastí na žrebovaní odborných hodnotiteľov k projektovým zámerom atď.
Vzdelávacie aktivity, ktoré budú realizované domácimi i zahraničnými školiacimi organizáciami, sú jedinečné v
danom čase a mieste a nie je možné pri ich výbere osloviť viacerých poskytovateľov vzdelávacej aktivity
podobného druhu (rôzne školenia a semináre v oblasti EŠIF a VO zabezpečované najmä zahraničnými ale tiež
aj domácimi školiacimi organizáciami, domáce i zahraničné konferencie) v oblastiach podporovaných IROP.

