
 

 

 

 

 

Názov projektu: „Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít IROP - REACT-EÚ“ 

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci 

Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "IROP") v rámci prioritnej osi 8- REACT-EÚ. 

Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 predstavuje celosvetovú zdravotnú hrozbu s 

priamym vplyvom aj na ekonomiku Slovenska. Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a 

predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít v rámci Slovenska boli prostredníctvom tematického cieľa č. 

13 „Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej 

obnovy hospodárstva“ poskytnuté dodatočné zdroje v objeme 235 782 984 Eur v rámci prioritnej osi 7 a 

8  REACT-EÚ. 

Výška poskytnutého NFP celkom: 1 529 411,76 Eur  

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 01.02.2022 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2023  

ITMS kód projektu: 302081CKW1 

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho fungovania Riadiaceho orgánu pre 

Integrovaný regionálny operačný program a to prostredníctvom zabezpečenia financovania jeho osobných 

výdavkov. Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych 

kapacít všetkých zainteresovaných orgánov. Presný výpočet merateľného ukazovateľa je súčasťou prílohy 

rozpočtu projektu. Projekt  vecne aj časovo  čiastočne nadväzuje na projekt s názvom " Personálne 

zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP č.2" a pokrýva obdobie do konca roka 2023. Je v súlade s 

potrebami Riadiaceho orgánu pre IROP v súlade s uznesením vlády č. 489/2021 k  Analýze stavu a určeniu počtu 

administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 

a jeho prehodnotením.  Projekt je nevyhnutný pre čiastočné zabezpečenie administratívnych kapacít 

vykonávajúcich úlohy RO IROP, ktoré vyplývajú zo strategických a riadiacich dokumentov na programové 

obdobie 2014-2020 a príslušných predpisov EÚ a SR upravujúcich problematiku ŠF a nepredstavuje duplicitu a 

prekrývanie výdavkov. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Mzdové 

náklady interných pracovníkov podieľajúcich sa na procese realizácie a implementácie IROP z REACT-EÚ, 

pričom nepriame výdavky za podporné aktivity sa v projekte neuplatňujú. 

 

 

 

 


