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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. 
OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009
-1 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 85 za 

rok 2010 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 2007 – 2013 na 
Prioritnú tému 85 – Príprava, 
vykonávanie, monitorovanie a 
kontrola a sú to nasledovné 
aktivity: 
- personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 
programu OP V, vrátane 
vzdelávania personálu; 
- potrebné materiálno – 
technické zabezpečenia 

2 646 343,44 € 
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súvisiace s riadením a 
kontrolou pomoci zo ŠF; 
- zabezpečenie služieb ( 
dokumentov, software a pod.) 
súvisiacich s prípravou, 
riadením a kontrolou na úrovni 
programu OP V. 

2. 
OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009
-1 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnos

ť a zamestnanosť, 

Prioritná téma 85 za 

rok 2010 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 2007 – 2013 na 
Prioritnú tému 85 – Príprava, 
vykonávanie, monitorovanie a 
kontrola a sú to nasledovné 
aktivity: 
 - personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 
programu OP V, vrátane 
vzdelávania personálu; 
 - potrebné materiálno – 
technické zabezpečenia 
súvisiace s riadením a 
kontrolou pomoci zo ŠF; 
 - zabezpečenie služieb ( 
dokumentov, software a pod.) 
súvisiacich s prípravou, 
riadením a kontrolou na úrovni 
programu OP V. 

132 658,06 € 

3. 
OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009
-2 

 Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 86 za 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 

548 350,00 € 
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športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ 

roky 2010  obdobie 2007 – 2013 na 
Prioritnú tému 86 –  
Hodnotenie a štúdie; 
informácie a komunikácia a sú 
to nasledovné aktivity: 
- poskytovanie informácií, 
šírenie povedomia o OP V a 
zabezpečenie publicity OP V 
na primeranej úrovni a pre 
verejnosť; 
- zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 
žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre 
výmenu skúseností a šírenie 
príkladov osvedčenej praxe. 

4. 
OPV/K/RKZ/TP/SORO/2009
-2 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ Regionálna 

konkurencieschopnos

ť a zamestnanosť, 

Prioritná téma 86 za 

roky 2010 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 2007 – 2013 na 
Prioritnú tému 86 –  
Hodnotenie a štúdie; 
informácie a komunikácia a sú 
to nasledovné aktivity: 
- poskytovanie informácií, 
šírenie povedomia o OP V a 
zabezpečenie publicity OP V 
na primeranej úrovni a pre 
verejnosť; 
- zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 

22 000,00 € 
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podpora činností na pomoc 
žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre 
výmenu skúseností a šírenie 
príkladov osvedčenej praxe. 

5. OPV/K/TP/SORO/2010-1 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 85 za 

rok 2011 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 2007 – 2013 na 
Prioritnú tému 85 – Príprava, 
vykonávanie, monitorovanie a 
kontrola a sú to nasledovné 
aktivity: 
- personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 
programu OP V, 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 na úrovni 
programu OP V. 

2 786 162,50 € 

6. OPV/K/TP/SORO/2010-2 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 86 za 

rok 2011 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 2007 – 2013 na 
Prioritnú tému 86 –  

387 500,00 € 
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fondy EÚ  Hodnotenie a štúdie; 
informácie a komunikácia a sú 
to nasledovné aktivity: 
- poskytovanie informácií, 
šírenie povedomia o OP V a 
zabezpečenie publicity OP V 
na primeranej úrovni a pre 
verejnosť; 
- zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 
žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre 
výmenu skúseností a šírenie 
príkladov osvedčenej praxe. 

7. OPV/K/TP/SORO/2011-1 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 85 za 

rok 2012 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 
2007 – 2013 na Prioritnú tému 
85 – Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola a sú 
to nasledovné aktivity: 
- personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 
programu OP V, vrátane 
vzdelávania personálu; 
- potrebné materiálno – 
technické zabezpečenie 
súvisiace s riadením a 
kontrolou pomoci zo ŠF; 
- zabezpečenie služieb ( 

3 611 514,00 € 
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dokumentov, software a pod.) 
súvisiacich s prípravou, 
riadením a kontrolou na úrovni 
programu OP V. 

8. OPV/K/TP/SORO/2011-2 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 86 za 

rok 2012 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 
2007 – 2013 na Prioritnú tému 
86 – Hodnotenie a štúdie; 
informácie a komunikácia a sú 
to nasledovné aktivity: 
- poskytovanie informácií, 
šírenie povedomia o OP V a 
zabezpečenie publicity OP V 
na primeranej úrovni a pre 
verejnosť; 
- zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 
žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre 
výmenu skúseností a šírenie 
príkladov osvedčenej praxe. 

395 000,00 € 

9. OPV/K/TP/SORO/2012-2 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 85 za 

roky 2013 - 2015 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 
2007 – 2013 na Prioritnú tému 
85 – Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola a sú 

4 647 510,00 €* 
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to nasledovné aktivity: 
- personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 
programu OP V, 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 na úrovni 
programu OP V. 

10. OPV/K/TP/SORO/2012-3 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 86 za 

roky 2013 - 2015 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 
2007 – 2013 na Prioritnú tému 
86 – Hodnotenie a štúdie; 
informácie a komunikácia a sú 
to nasledovné aktivity: 
- poskytovanie informácií, 
šírenie povedomia o OP V a 
zabezpečenie publicity OP V 
na primeranej úrovni a pre 
verejnosť; 
- zabezpečovanie metodického 
a odborného poradenstva, 
podpora činností na pomoc 
žiadateľom, zabezpečovanie 
školení a seminárov pre 

513 713,00 € 
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výmenu skúseností a šírenie 
príkladov osvedčenej praxe. 

11. OPV/K/TP/SORO/2013-1 

Agentúra 
Ministerstva 

školstva, vedy, 
výskumu a 

športu SR pre 
štrukturálne 
fondy EÚ  

Technická pomoc pre 

OPV Cieľ 

Konvergencia, 

Prioritná téma 85 za 

roky 2013 - 2015 

Projekt technickej pomoci 
obsahuje aktivity, ktoré sú 
zahrnuté v Systéme riadenia 
ŠF a KF na programové 
obdobie 
2007 – 2013 na Prioritnú tému 
85 – Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola a sú 
to nasledovné aktivity: 
- personálne zabezpečenie 
prípravy, riadenia a kontroly 
programu OP V, 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 na úrovni 
programu OP V. 

4 707 510,00 € 

  
Spolu 

  
20 398 261 € 

* Projekt v rámci písomného vyzvania OPV/K/TP/SORO/2012-2 bol mimoriadne ukončený odstúpením od zmluvy o poskytnutí NFP 

 


