Vyhlásenie nových vyzvaní z operačného programu Technická pomoc
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj
„RO OP TP“) v polovici tohto roka úspešne uzatvoril časť vyzvaní na predkladanie projektov technickej
pomoci, ktorých realizácia končí v decembri 2018. Z dôvodu zabezpečenia plynulého prechodu do
ďalšieho trojročného obdobia 2019-2021 plánuje RO OP TP do polovice decembra 2018 vyhlásiť nové
vyzvania, ktoré budú nadväzovať na už rozbehnutú implementáciu projektov v oblasti financovania
miezd a technickej podpory administratívnych kapacít zapojených do systému riadenia a kontroly
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“) ako aj ich vzdelávania. Celkovo
bude vyhlásených 5 nových vyzvaní a 7 ďalších pôvodných vyzvaní bude predĺžených formou
vykonania zmeny obdobia realizácie aktivít do konca roku 2021. RO OP TP tak zabezpečí pre
žiadateľov možnosť predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
všetky aktivity na zabezpečenie plnenia cieľov operačného programu Technická pomoc (ďalej aj „OP
TP“).
V zmysle Systému riadenia EŠIF zabezpečí riadiaci orgán pred vyhlásením vyzvania zverejnenie
tlačovej správy o základných cieľoch vyzvania a pravidlách oprávnenosti. RO OP TP v nasledovnej
časti zverejňuje základné informácie k vyzvaniam pre projekty technickej pomoci, ktoré budú
vyhlásené na webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk do polovice decembra 2018.
Vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do
koordinácie a riadenia EŠIF 2“ prispieva k naplneniu špecifického cieľa 1 prioritnej osi 1 operačného
programu Technická pomoc, ktorým je „Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do
systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF“. Aktivita vyzvania 301010011A001 – A. Refundácia miezd
AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF je zameraná na podporu zabezpečenia
dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít (v texte aj „AK“) v oblasti riadenia,
auditu a kontroly EŠIF. Oprávneným obdobím pre realizáciu aktivít je obdobie od 1. 12. 2018 do 31.
12. 2019.
Oprávnenými žiadateľmi sú: Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov
Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia, Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor horizontálnej
priority Marginalizované rómske komunity, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, Ministerstvo životného prostredia SR ako koordinátor posudzovania vplyvov na životné prostredie
(EIA) pre EŠIF, Najvyšší kontrolný úrad SR.
Vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do
finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ prispieva k naplneniu špecifického cieľa 1 prioritnej
osi 1 operačného programu Technická pomoc, ktorým je „Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov
subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF“. Aktivita vyzvania 301010011A001
– A. Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF je zameraná na
podporu zabezpečenia dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít v oblasti
finančného riadenia, auditu a kontroly EŠIF. Oprávneným obdobím pre realizáciu aktivít je obdobie
od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019.
Oprávnenými žiadateľmi sú: Ministerstvo financií SR, Datacentrum, Úrad vládneho auditu,
Protimonopolný úrad SR, Úrad vlády SR ako odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (Európsky
úrad pre boj proti podvodom), Úrad pre verejné obstarávanie.
Vyzvanie č. OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém
riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ prispieva k naplneniu špecifického cieľa 3 prioritnej osi 1
operačného programu Technická pomoc, ktorým je „Implementovať správny a transparentný systém
riadenia, kontroly a auditu EŠIF“. V rámci vyzvania je zahrnutých 8 aktivít a to 301010031A008 - A.
Činnosti spojené s realizáciou Rady CKO, Monitorovacími výbormi, zasadnutiami pracovných skupín
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EŠIF, 301010031A010 - C. Implementácia systému manažérstva kvality pre subjekty
EŠIF, 301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom, 301010031A012 - E. Hodnotenia,
analýzy, štúdie a expertízne posúdenia, 301010031A013 - F. Konzultačné, poradenské a právne
služby, 301010031A014 - G. Služby zamerané na zabezpečenie výkonu auditov a kontrol,
301010031A015 - H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory,
301010031A016 - I. Zber a spracovanie dát, prieskumy, štatistické zisťovanie. Zvýšenie kvality
implementácie OP TP je priamo závislé na kvalite strategického riadenia EŠIF a odborných
schopnostiach zodpovedných orgánov. Z tohto dôvodu je kľúčovým faktorom efektívnosti a účinnosti
využívanie prostriedkov ŠC 3 na zabezpečovanie externej expertnej podpory pri riadení,
monitorovaní, hodnotení, informovaní a komunikácii, budovaní sietí, riešení podaní a podnetov,
kontroly a auditu EŠIF. Oprávneným obdobím pre realizáciu aktivít je obdobie od 1. 12. 2018 do 31.
12. 2021.
Oprávnenými žiadateľmi sú: Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov
Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia, Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor horizontálnej
priority Marginalizované rómske komunity, Ministerstvo financií SR, Úrad pre verejné obstarávanie,
Protimonopolný úrad SR ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže, Úrad vládneho auditu,
Ministerstvo životného prostredia SR ako koordinátor EIA pre EŠIF, Štatistický úrad SR.
Vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2018-17 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“ prispieva
k naplneniu špecifického cieľa 1 prioritnej osi 1 operačného programu Technická pomoc, ktorým je
„Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu
EŠIF“. Aktivita vyzvania 301010011A004 - D. Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia,
kontroly a auditu EŠIF je zameraná na prehlbovanie odbornosti oprávnených prijímateľov OP TP
zapojených do riadiacej činnosti v rámci regulácie EŠIF, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF a
bude sa realizovať na základe aktuálnych potrieb, požiadaviek pre konkrétnu štandardizovanú
pozíciu a pod. Špecifické vzdelávanie v neposlednom rade plní aj motivačnú funkciu pre
administratívne kapacity. Oprávneným obdobím pre realizáciu aktivít je obdobie od 1. 1. 2016 do 31.
12. 2021.
Oprávnenými žiadateľmi sú: Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov
Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia, Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor horizontálnej
priority Marginalizované rómske komunity, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR, Datacentrum, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad SR ako
orgán pre ochranu hospodárskej súťaže, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo životného prostredia SR
ako koordinátor EIA pre EŠIF, Najvyšší kontrolný úrad SR.
Vyzvanie č. OPTP-PO2-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita
subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ prispieva k naplneniu
špecifického cieľa 1 prioritnej osi 2 operačného programu Technická pomoc, ktorým je „Zvýšenie
kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF“. V rámci vyzvania sú oprávnené aktivity 301020011A017
– A. Dodanie vzájomne kompatibilných informačných a komunikačných technológií vrátane ich
elektronického vybavenia a licencií pre orgány zapojené do riadenia, implementácie, finančného
riadenia, kontroly a auditu EŠIF a 301020011A021 – E. Materiálno - technické zabezpečenie a
mobilita subjektov zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu
EŠIF. Cieľom aktivít je vytvorenie komunikačnej platformy, aby subjekty EŠIF komunikovali
prostredníctvom modernej technickej infraštruktúry ako aj zabezpečenie financovania aktivít
súvisiacich s materiálnym a technickým zabezpečením, úhradou nákladov spojených so zakúpením a
prevádzkou motorových vozidiel na výkon riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly
a auditu a zabezpečenie informačných tokov medzi centrálnym koordinačným orgánom, RO OP TP,
certifikačným orgánom, orgánom auditu, odborom centrálneho kontaktného útvaru Európskeho
úradu pre boj proti podvodom (OCKÚ OLAF), spolupracujúcich orgánov orgánu auditu, riadiacimi
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orgánmi a sprostredkovateľskými orgánmi a partnermi EŠIF na pravidelnej báze. Oprávneným
obdobím pre realizáciu aktivít je obdobie od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2021.
Oprávnenými žiadateľmi sú: Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov
Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia, Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor horizontálnej
priority Marginalizované rómske komunity, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR, Datacentrum, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad SR ako
orgán pre ochranu hospodárskej súťaže, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo životného prostredia SR
ako koordinátor EIA pre EŠIF, Najvyšší kontrolný úrad SR.
RO OP TP zabezpečí pre žiadateľov možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku iba elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a Ústredného portálu verejnej
správy. V prípade elektronického predloženia žiadateľ nemusí doručiť na RO OP TP žiadne ďalšie
prílohy v listinnej podobe. Pri overovaní podmienok poskytnutia príspevku využíva RO OP TP
dostupné elektronické registre, čím zabezpečuje znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľov.
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