
 

 

Názov projektu: „Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom plánovaní využívania programov a 
projektov EŠIF“   

Hlavný cieľ projektu: Konzultačné, poradenské a právne služby 

Výška poskytnutého NFP celkom: 431 660 ,- Eur  

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA 

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.1.2017 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2018 

ITMS kód projektu: 301011Q996 

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Stručný popis projektu: Projekt odborno-poradenskej činnosti je zameraný na zabezpečenie 
komplexnej poradenskej činnosti na účely podpory aktivít SRIN a nastavenie systému hodnotenia 
strategických investičných projektov aspoň čiastočne financovaných z EŠIF, aby sa orientoval na 
strategické témy politiky súdržnosti a zároveň flexibilne reagoval na potreby SRIN zodpovednej za 
strategické plánovanie využitia zdrojov EŠIF v oblasti verejných investícií. Pre dosiahnutie tohto cieľa 
je potrebné realizovať aktivity na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh SRIN v oblasti strategického 
riadenia a strategického plánovania verejných investícií v programovom období 2014 – 2020, 
zabezpečenie monitoringu legislatívy, inštitútov a procesov v oblasti riadenia a implementácie EŠIF s 
dôrazom na programové obdobie po roku 2020. Na rozdiel od CKO je úlohou SRIN previazanie EŠIF na 
strategické plánovanie celej národnej infraštruktúry, aby sa dosiahol súlad s národnými politikami a 
medzinárodnými európskymi záväzkami. Odborná koordinačná a metodická podpora pri poskytovaní 
poradenských služieb pre podporu činností SRIN bude realizovaná dodaním štúdií, analýz, metodika 
správ, ktoré navrhnú opatrenia na vyššiu intenzitu využitia prostriedkov z EŠIF pri realizácií 
strategických investícií v programovom období 2014 – 2020s dôrazom na ciele Agendy 2030. 
Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity:  

 F. Konzultačné, poradenské a právne služby 
Oblasti potrebnej konzultačnej podpory: 

 Analýza strategických dokumentov, programových dokumentov, interných dokumentov, metodík a 
príslušných finančných rámcov v operačných programoch EŠIF a ďalších dokumentoch patriacich k 
Partnerskej dohode; 

 Pripomienkovanie strategických dokumentov, programových dokumentov, interných dokumentov, 
metodík a príslušných rámcov pri napĺňaní súčasnej Partnerskej dohody a pri príprave dokumentov pre 
nové programové obdobie po roku 2020; 

 Príprava strategických dokumentov, programových dokumentov, interných dokumentov, metodík a 
príslušných rámcov na čerpanie prostriedkov EŠIF s dôrazom na využitie finančných nástrojov a 
zvýšenie účinku prostriedkov EŠIF; 

 Konzultácie zamerané na predmet činnosti sekcie riadenia investícií v zmysle strategického plánovania 
verejných investícií s využitím finančných nástrojov a EŠIF. 

 
 
 

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


