
 

 

 

Názov projektu: „Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR“ 

Hlavný cieľ projektu: Zriadenie regionálnych centier MIRRI SR, ktoré dokážu vytvoriť predpoklady pre zásadné 

posilnenie podpory v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich následnej implementácie, v súlade so záväzkom 

programového vyhlásenia vlády SR. Ďalším cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre integráciu výkonu 

štátnej správy v oblasti informovania a poradenstva, zjednodušiť prístup občanov k informáciám, resp. 

poradenstvu poskytovaného zo strany štátnych orgánov. 

Výška poskytnutého NFP celkom: 4 590 906,00 Eur  

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 01.10.2021 

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.03.2023  

ITMS kód projektu: 302081BRP4 

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Stručný popis projektu: Aktuálne nástroje zabezpečujúce informovanosť a poradenstvo (napr. sieť 

informačno-poradenských centier) nedokážu saturovať zvyšujúci sa dopyt po tomto druhu informácií, resp. 

žiadostí o pomoc. Je preto na mieste zaoberať sa otázkou ako posilniť aktivitu MIRRI SR v území pri administrácii 

projektov, podporiť administratívne kapacity územnej samosprávy v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich 

následnej implementácie, ako aj  vytvorenia fungujúceho mechanizmu pre podporu integrovaného 

regionálneho rozvoja v novom programovom období 2021-2027. 

Aj z tohto dôvodu sa vláda SR zaviazala vo svojom programovom vyhlásení „intenzívne zapojiť do poradenstva 

a prípravy projektov existujúce regionálne štruktúry (informačno-poradenské centrá), s cieľom eliminovať 

zapojenie poradenských firiem a tým navyšovanie ceny“.    

Regionálne centrum MIRRI SR zabezpečuje pre aktérov v území všeobecnú podporu vo forme: 

  poskytovania základných informácií o fondoch EÚ, 
  poradenstva pri identifikovaní vhodnej výzvy na financovanie projektového zámeru, 
  poradenstva o oprávnených aktivitách, typoch oprávnených výdavkov, 
  podpory pri práci s IT monitorovacím systémom, 
  pomoci pri riešení komplikácií či problémov súvisiacich s prípravou projektov, vyhľadávanie 

partnerov 
  organizovania informačných seminárov k výzvam. 

  
Po ukončení realizácie projektu, tento projekt prispeje k naplneniu hodnôt indikátorov IROP a jednotlivých 
prioritných osí IROP, smerujúce k naplneniu globálneho cieľa IROP a to Zlepšenie kvality života a zabezpečenie 
udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, 
hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 


