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Oznámenie pre prijímateľov o zmenách vo vyzvaniach 

na projekty technickej pomoci 
 

V súvislosti so zmenou sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky od 01. 08. 2022 oznamujeme nasledovné zmeny, týkajúce sa výlučne 

zmeny adresy, vo všetkých otvorených vyzvaniach na projekty technickej pomoci: 

 V odseku 2. v časti 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP: 

Žiadosť o NFP vrátane všetkých príloh je možné doručiť v listinnej podobe v jednom 
origináli (vytlačenom po odoslaní prostredníctvom ITMS2014+ a podpísanom) a jednej 
kópii: 

- doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na adresu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov 
odbor implementácie projektov OP TP 
Pribinova 4195/25  
811 09 Bratislava 

- osobne v pracovných dňoch:  

o Po – Št: 9:00 - 14:30 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 - 12:30 hod.)  

Pi: 9:00 - 14:00 hod.  (obedňajšia prestávka 11:30 - 12:30 hod.): 

podateľňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a  informatizácie 

Slovenskej republiky  
Pribinova 4195/25 
811 09 Bratislava 

o v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod. na adresu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 
sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov 
odbor implementácie projektov OP TP  
Pribinova 4195/25 
811 09 Bratislava 

 V časti 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom: 

Bližšie informácie týkajúce sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP je možné získať:  

- písomne na kontaktnej adrese riadiaceho orgánu pre OP TP:  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov 
odbor implementácie projektov OP TP  
Pribinova 4195/25  
811 09 Bratislava  
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- osobne v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod. na kontaktnej adrese:  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov 
odbor implementácie projektov OP TP  
Pribinova 4195/25  
811 09 Bratislava 

 

 V prílohe vyzvania – Vzor výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku: 

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 
Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 

 
 


