
 

 

Názov projektu: : „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK MIRRI SR zapojených do 

systému riadenia a implementácie EŠIF“ 

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie mobility, hardvérového-softvérového-kancelárskeho 

vybavenia a knižného fondu 

Výška poskytnutého NFP celkom: 437 979,91,- Eur 

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA 

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 19.07.2020 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2022 

ITMS kód projektu: 301021BCT8 

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 
Stručný popis projektu:  
Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia, 
podporu mobility a vytvorenie vhodných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh MIRRI 
SR pre oprávnené administratívne kapacity Centrálneho koordinačného orgánu, Gestora 
Horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj, Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická 
pomoc, Platobná jednotka pre Operačný program Technická pomoc, Operačný program Slovensko, 
Sekcie riadenia investícii, Národného orgánu, národného kontaktného bodu pre programy 
nadnárodnej spolupráce a Európskej územnej spolupráce, Orgánu prvostupňovej kontroly programov 
nadnárodnej spolupráce, útvaru MIRRI SR zabezpečujúceho stratégiu riadenia a vzdelávanie 
administratívnych kapacít EŠIF. Podpora administratívnych kapacít vrátane podpory ich mobility a 
adekvátneho materiálno-technického-softvérového zabezpečenia pre programové obdobie2014 - 
2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v 
oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie 
agendy MIRRI SR v oblastiach koordinácie a riadenia EŠIF. Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre 
zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov 
Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených 
zamestnancov v oblasti materiálno-technického-softvérového vybavenia, vytvorenie knižnice z 
odborných kníh, zabezpečenie adekvátneho vybavenia priestorov žiadateľa nábytkom a zabezpečenie 
mobility subjektov vykonávajúcich agendu v oblasti EŠIF pre podporu komplexného fungovania AK 
MIRRI SRv konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie 
a riadenia EŠIF. Tento projekt nadväzuje na projekt: Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita 
zamestnancov CKO pre PO 2014-2020“ , kód ITMS projektu 301021C235. Realizáciou projektu 
dosiahneme 172 pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením a zakúpime 572 
materiálno-technických zariadení. 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
www.partnerskadohoda.gov.sk  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

