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Zoznam prijímateľov NFP –projekty technickej pomoci 

 

 

 

     

               Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie 

  

Kód písomného 
vyzvania  

Názov 
prijímateľa  

Projekt Zmluvne viazaná 
výška nenávratného 

finančného 
príspevku (EUR) 

  
 

P. č. 

Názov projektu Opis projektu 

  

  

  

1. - MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 

2009 – I. Príprava, 
vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 

vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 

pokrýva nasledujúce aktivity: 

-personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 

programov, projektov 
a horizontálnych priorít, vrátane 

činností zriadených výborov 

2 463 300,00 € 
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a komisií ŠF vrátane 
vzdelávania personálu, 

-potrebné materiálno-technické 
zabezpečenie súvisiace 

s riadením a kontrolou pomoci 
zo ŠF, 

zabezpečenie služieb 
(dokumentov, software a pod.) 

súvisiacich s prípravou, 
riadením a kontrolou ŠF na 
úrovni programov, projektov 
a horizontálnych priorít. ). 

2.  MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 
2009 – II. Hodnotenie a 

štúdie, informácie a 
komunikácia 

Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia ŠF pokrýva 

nasledujúce aktivity: 

-poskytovanie informácií, šírenie 
povedomia o operačných 

programoch a zabezpečenie 
publicity, 

-príprava a implementácia 
komunikačného plánu, 

-zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 

žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre výmenu 

skúseností a šírenie príkladov 
osvedčenej praxe, realizovanie 

aktivít pre monitorovanie 
a vyhodnocovanie absorbčnej 

kapacity a pod.; 
-zabezpečenie jednotlivých 

hodnotení realizácie operačných 
programov, 

spracovanie odborných 
posudkov, metodík, štúdií, 

hodnotení vplyvu na životné 

157 700,00 € 
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prostredie, regionálnych analýz. 

3.  MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ RKaZ 2009 – I. 
Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 

vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 

pokrýva nasledujúce aktivity: 

-personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 

programov, projektov 
a horizontálnych priorít, vrátane 

činností zriadených výborov 
a komisií ŠF vrátane vzdelávania 

personálu, 
-potrebné materiálno-technické 

zabezpečenie súvisiace 
s riadením a kontrolou pomoci zo 

ŠF, zabezpečenie služieb 
(dokumentov, software a pod.) 

súvisiacich s prípravou, riadením 
a kontrolou ŠF na úrovni 

programov, projektov 
a horizontálnych priorít. 

71 900,00 € 

4.  MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ RKaZ 2009 – 

II. Hodnotenie a štúdie, 
informácie a 
komunikácia 

Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia ŠF pokrýva 

nasledujúce aktivity: 

-poskytovanie informácií, šírenie 
povedomia o operačných 

programoch a zabezpečenie 
publicity, 

-príprava a implementácia 
komunikačného plánu, 

-zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 

žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre výmenu 

skúseností a šírenie príkladov 

4 900,00 € 
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osvedčenej praxe, realizovanie 
aktivít pre monitorovanie 

a vyhodnocovanie absorpčnej 
kapacity a pod.; 

-zabezpečenie jednotlivých 
hodnotení realizácie operačných 

programov,spracovanie 
odborných posudkov, metodík, 

štúdií, hodnotení vplyvu na 
životné prostredie, regionálnych 

analýz. 

5. 
OPV/K/RKZ/TP/2009

-3 
MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 

2010 – I. Príprava, 
vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 

vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 

pokrýva nasledujúce aktivity: 

-personálne zabezpečenie 

prípravy, riadenia a kontroly 

programov, projektov a 

horizontálnych priorít, vrátane 

činností zriadených výborov a 

komisií ŠF vrátane vzdelávania 

personálu, 

-potrebné materiálno-technické 

zabezpečenie súvisiace s 

riadením a kontrolou pomoci zo 

ŠF, 

-zabezpečenie služieb 

(dokumentov, software a pod.) 

súvisiacich s prípravou, riadením 

a kontrolou ŠF na úrovni 

programov, projektov a 

horizontálnych priorít. 

2 283 385,00 € 
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6. 
OPV/K/RKZ/TP/2009

-4 
MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 
2010 – II. Hodnotenie a 

štúdie, informácie a 
komunikácia 

Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia ŠF pokrýva 

nasledujúce aktivity: 

-poskytovanie informácií, šírenie 
povedomia o operačných 

programoch a zabezpečenie 
publicity, 

-príprava a implementácia 
komunikačného plánu, 

-zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 

žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre výmenu 

skúseností a šírenie príkladov 
osvedčenej praxe, realizovanie 

aktivít pre monitorovanie 
a vyhodnocovanie absorbčnej 

kapacity a pod.; 
-zabezpečenie jednotlivých 

hodnotení realizácie operačných 
programov, 

Spracovanie odborných 

posudkov, metodík, štúdií, 

hodnotení vplyvu na životné 

prostredie, regionálnych analýz.  ) 

 

244 175,00 € 

7. 
OPV/K/RKZ/TP/2009

-3 
MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ RKaZ 2010 – I. 
Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 

vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 

pokrýva nasledujúce aktivity: 

-personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 

programov, projektov 
a horizontálnych priorít, vrátane 

414 645,00 € 
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činností zriadených výborov 
a komisií ŠF vrátane vzdelávania 

personálu, 
-potrebné materiálno-technické 

zabezpečenie súvisiace 
s riadením a kontrolou pomoci zo 

ŠF, zabezpečenie služieb 
(dokumentov, software a pod.) 

súvisiacich s prípravou, riadením 
a kontrolou ŠF na úrovni 

programov, projektov 
a horizontálnych priorít. 

 

8. 
OPV/K/RKZ/TP/2009

-4 
MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ RKaZ 2010 – 

II. Hodnotenie a štúdie, 
informácie a 
komunikácia 

Hodnotenie a štúdie, informácie 

a komunikácia ŠF pokrýva 

nasledujúce aktivity: 

-poskytovanie informácií, šírenie 
povedomia o operačných 

programoch a zabezpečenie 
publicity, 

-príprava a implementácia 
komunikačného plánu, 

-zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 

žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre výmenu 

skúseností a šírenie príkladov 
osvedčenej praxe, realizovanie 

aktivít pre monitorovanie 
a vyhodnocovanie absorbčnej 

kapacity a pod.; 
-zabezpečenie jednotlivých 

hodnotení realizácie operačných 
programov, spracovanie 

odborných posudkov, metodík, 
štúdií, hodnotení vplyvu na 

44 325,00 € 
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životné prostredie, regionálnych 
analýz. 

9. 
OPV/K/RKZ/TP/2010

-3 
 

MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 

2011 – I. Príprava, 
vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 
vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 
pokrýva nasledujúce aktivity: 
-personálne zabezpečenie 

prípravy, riadenia a kontroly 
programov, projektov a 

horizontálnych priorít, vrátane 
činností zriadených výborov a 

komisií ŠF vrátane vzdelávania 
personálu, 

-potrebné materiálno-technické 
zabezpečenie súvisiace s 

riadením a kontrolou pomoci zo 
ŠF, 

-zabezpečenie služieb 
(dokumentov, software a pod.) 

súvisiacich s prípravou, riadením 
a kontrolou ŠF na úrovni 
programov, projektov a 
horizontálnych priorít. 

 

2 372 335,00 € 

10. 
OPV/K/TP/2010-4 

 
MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 
2011 – II. Hodnotenie a 

štúdie, 
informácie a 
komunikácia 

Uvedený projekt bude 
realizovaný prostredníctvom 

aktivít v rámci PT 86 Hodnotenie 
a štúdie, informácie a 

komunikácia ŠF pokrýva aj 
nasledujúce aktivity: 

-poskytovanie informácií, šírenie 
povedomia o operačných 

programoch a zabezpečenie 
publicity, 

-zabezpečovanie metodického a 
odborného poradenstva, podpora 

činností na pomoc žiadateľom, 
zabezpečovanie školení a 

seminárov pre výmenu 

298 846,00 € 
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skúseností a šírenie príkladov 
osvedčenej praxe, realizovanie 

aktivít pre monitorovanie a 
vyhodnocovanie absorbčnej 

kapacity a pod.; 
-zabezpečenie jednotlivých 

hodnotení realizácie operačných 
programov, spracovanie 

odborných posudkov, metodík, 
štúdií, hodnotení vplyvu na 

životné prostredie, regionálnych 
analýz. 

11. 
OPV/K/RKZ/TP/2010-

3 
MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ RKaZ 2011 – I. 
Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 
vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 
pokrýva nasledujúce aktivity: 

personálne 
zabezpečenie prípravy, riadenia 

a kontroly programov, projektov a 
horizontálnych priorít, vrátane 

činností zriadených 
výborov a komisií ŠF vrátane 

vzdelávania personálu, potrebné 
materiálno-technické 

zabezpečenie súvisiace s 
riadením 

a kontrolou pomoci zo ŠF, 
zabezpečenie služieb súvisiacich 
s prípravou, riadením a kontrolou 

ŠF na úrovni programov, 
projektov a horizontálnych priorít. 

 

225 000,00 € 

12. OPV/K/TP/2011-3 MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 

2012  – I. Príprava, 
vykonávanie, 

monitorovanie  a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 
vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 
pokrýva nasledujúce aktivity: 

personálne 
zabezpečenie prípravy, riadenia 

a kontroly programov, projektov a 

2 355 000,00 € 
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horizontálnych priorít, vrátane 
činností zriadených 

výborov a komisií ŠF vrátane 
vzdelávania personálu, potrebné 

materiálno-technické 
zabezpečenie súvisiace s 

riadením 
a kontrolou pomoci zo ŠF, 

zabezpečenie služieb súvisiacich 
s prípravou, riadením a kontrolou 

ŠF na úrovni programov, 
projektov a horizontálnych priorít. 

 

13. OPV/K//TP/2011-4 MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc OPV 
pre Cieľ Konvergencia 

2012 –      II. 
Hodnotenie a štúdie, 

informácie a 
komunikácia 

Uvedený projekt bude 
realizovaný prostredníctvom 

aktivít v rámci PT 86 Hodnotenie 
a štúdie, informácie a 

komunikácia 
ŠF pokrýva aj nasledujúce 

aktivity: 
-poskytovanie informácií, šírenie 

povedomia o operačných 
programoch a zabezpečenie 

publicity, 
-zabezpečovanie metodického a 
odborného poradenstva, podpora 

činností na pomoc žiadateľom, 
zabezpečovanie 

školení a seminárov pre výmenu 
skúseností a šírenie príkladov 
osvedčenej praxe, realizovanie 

aktivít pre monitorovanie 
a vyhodnocovanie absorbčnej 

kapacity a pod.; 
-zabezpečenie jednotlivých 

hodnotení realizácie operačných 
programov, spracovanie 

odborných posudkov, metodík, 
štúdií, hodnotení vplyvu na 

145 500,00  € 
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životné prostredie, regionálnych 
analýz. 

 

14. OPV/K//TP/2012-1 MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc pre 
Cieľ Konvergencia 

2013 -2015 – Príprava, 
vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

Príprava, monitorovanie, 
vykonávanie a kontrola 

implementácie pomoci zo ŠF 
pokrýva nasledujúce aktivity: 

personálne 
zabezpečenie prípravy, riadenia 

a kontroly programov, projektov a 
horizontálnych priorít, vrátane 

činností zriadených 
výborov a komisií ŠF vrátane 

vzdelávania personálu, potrebné 
materiálno-technické 

zabezpečenie súvisiace s 
riadením 

a kontrolou pomoci zo ŠF, 
zabezpečenie služieb súvisiacich 
s prípravou, riadením a kontrolou 

ŠF na úrovni programov, 
projektov a horizontálnych priorít. 

4 275 000 €* 

15. OPV/K/TP/2013-2 MŠVVaŠ SR 

Technická pomoc pre 
Cieľ Konvergencia 

2013 -2015 – Príprava, 
vykonávanie, 

monitorovanie a 
kontrola 

vykonávanie a kontrola 
implementácie pomoci zo ŠF 
pokrýva nasledujúce aktivity: 

personálne 
zabezpečenie prípravy, riadenia 

a kontroly programov, projektov a 
horizontálnych priorít, vrátane 

činností zriadených 
výborov a komisií ŠF vrátane 

vzdelávania personálu, potrebné 
materiálno-technické 

zabezpečenie súvisiace s 
riadením 

a kontrolou pomoci zo ŠF, 
zabezpečenie služieb súvisiacich 
s prípravou, riadením a kontrolou 

ŠF na úrovni programov, 

4 465 000,00 € 
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projektov a horizontálnych priorít 

 

 

   

  
Spolu 

  
12 771 801 € 

 

 

* Pri projekte OPV/K//TP/2012-1 bolo vydané rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP  


