Názov projektu: „Viacročný rámec na poskytovanie technickej asistencie (TA)“
Program: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020
Hlavný cieľ projektu: Efektívna realizácia cieľa prioritnej osi Technická pomoc so zaistením vysokej
kvality riadenia, efektívnej implementácie programu Interreg V-A SK-HU 2014-2020 a efektívneho
využitia fondov ERDF prostredníctvom Národného orgánu a prvostupňovej kontroly
Výška poskytnutého NFP celkom: 2 302 995,77 Eur
z toho výška poskytnutého príspevku z EFRR: 1 957 546,40 Eur
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.1.2016
Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2023
Kód projektu: SK-HU-TA/06
Akronym projektu: #SKNASKFLC
Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
https://www.mirri.gov.sk/
Stručný popis projektu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa ako Národný koordinátor v súlade
s operačným programom cezhraničnej spolupráce podieľa na implementácii programu v Slovenskej
republike, komunikuje so Spoločným sekretariátom, Riadiacim orgánom a Infobodmi, pripravuje
zmluvy pre národné spolufinancovanie s úspešnými žiadateľmi a zabezpečuje jeho uhrádzanie,
zodpovedá za výkon prvostupňovej kontroly pre aktivity realizované slovenskými projektovými
partnermi, plní úlohu člena v Monitorovacom výbore, spolupracuje pri aktualizácii programových
dokumentov, ako aj v otázke zabezpečenia personálneho vybavenia Spoločného sekretariátu. Finančné
prostriedky technickej pomoci sú určené na zabezpečenie činností Národného orgánu, v prevažnej
miere sa jedná o personálne, administratívne a externé náklady.
Projekt pokrýva náklady na ľudské zdroje za výkon zamestnancov zapojených do implementácie
programu Interreg V-A SK-HU; organizáciu domácich a zahraničných pracovných ciest zamestnancov
Národného orgánu a prvostupňovej kontroly zapojených do úloh počas implementácie programu ako
aj počas procesu jeho ukončovania a prípravy finančnej perspektívy 2021+; verejné služby, kancelárske
potreby, archívy, IT systémy, komunikácia a zabezpečenie funkcií systému ISUF pre účely vyplácania
príspevku zo štátneho rozpočtu SR, účasť na stretnutiach s úradmi zapojených do implementácie
programu, monitorovacích výboroch, pracovných skupín. Kompletná príprava stretnutí.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
https://www.skhu.eu/
Obsah tohto informačného materiálu nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko
Európskej únie.

