
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 

1 

Informácia o zmene č. 6 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 

(„ďalej len „Informácia o zmene“) 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI SR“) 

ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom centrálneho 

koordinačného orgánu č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty 

technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie 

a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ vyhláseného dňa 

14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Text ohľadom určenej formy doručenia ŽoNFP bol zmenený nasledovne: 

Žiadosť o NFP je doručená vo forme určenej RO OP TP, ak je odoslaná prostredníctvom verejnej časti 
ITMS2014+ (rozhodujúci je samotný formulár ŽoNFP bez príloh, prílohy sa overujú pri administratívnom 
overení podmienok poskytnutia príspevku) a zároveň písomne jedným z nasledovných spôsobov. 

Text v súvislosti s predložením ŽoNFP v listinnej podobe bol zmenený nasledovne: 

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 
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sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov 

odbor implementácie projektov OP TP  

Pribinova 4195/25 

811 09 Bratislava 

 

Text ohľadom riadneho doručenia ŽoNFP bol zmenený nasledovne: 

Žiadosť o NFP je doručená riadne, ak spĺňa požiadavky na stanovený formát a zaslaný formát umožňuje 

objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP (podmienka nie je splnená najmä v prípadoch, ak nie je ŽoNFP 

vyplnená v slovenskom alebo českom jazyku). 

Zdôvodnenie zmeny:  

Text ohľadom určenej formy doručenia a riadneho doručenia ŽoNFP bol zmenený v zmysle Systému 
riadenia EŠIF, verzia 11.  
Text v súvislosti s predložením ŽoNFP v listinnej podobe (aktualizácie adresy poskytovateľa) bol zmenený 
z dôvodu zmeny sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej „MIRRI SR“). 

 

- v časti 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Text bol zmenený nasledovne: 

Všeobecné informácie o operačnom programe Technická pomoc a podporné dokumenty sú zverejnené 
na webovom sídle http://optp.vlada.gov.sk. 

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

- telefonicky na telefónnych číslach:  02/2092 8483 
02/2092 8484 

- e-mailom na adrese:    projektyoptp@mirri.gov.sk 

- písomne na kontaktnej adrese riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc:   

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 

- 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 prípade záujmu o osobnú konzultáciu s pracovníkmi RO OP TP je nutné vopred si dohodnúť  termín 
stretnutia. 

Záväzné informácie sú žiadateľom poskytované výlučne v písomnej forme. Informácie poskytované 
ústne nemajú záväzný charakter a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. 

 

 

http://optp.vlada.gov.sk/domov/
mailto:projektyoptp@mirri.gov.sk


Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 

3 

Zdôvodnenie zmeny:  

V texte bol aktualizovaný telefónny kontakt s poskytovateľom a kontaktná adresa RO OP TP z dôvodu  
zmeny sídla MIRRI SR.  

 
 

- v časti 2.2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

Text bol zmenený nasledovne: 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu: 
 

 hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP TP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásené toto vyzvanie 

Oprávnené na poskytnutie príspevku sú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú 
do oprávnenej aktivity:  

Aktivita 301020011A021 – E. Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov 
zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF1 

(Žiadateľ nepredkladá samostatnú prílohu, ktorou deklaruje splnenie tejto podmienky 
poskytnutia príspevku. Za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku 
uvedie žiadateľ vo formulári ŽoNFP, v rámci príslušnej časti č. 9, 10, 11 hlavné aktivity, ktorých 
realizácia je predmetom projektu predloženého prostredníctvom ŽoNFP.) 

 časová oprávnenosť realizácie projektu 

Hlavné aktivity projektu je prijímateľ povinný začať realizovať najskôr 
od 01. 12. 2018, najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
(„ďalej aj „zmluva o NFP“)/rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. Aktivity projektu je prijímateľ 
povinný ukončiť najneskôr do 31. 12. 2023. Žiadateľ o NFP je oprávnený predložiť v rámci 
vyzvania viacero žiadostí o NFP.  

 (Žiadateľ nepredkladá samostatnú prílohu, ktorou deklaruje splnenie tejto podmienky 
poskytnutia príspevku. Za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku 
uvedie žiadateľ vo formulári ŽoNFP, v rámci časti č. 9 - Harmonogram realizácie aktivít, časový 
harmonogram realizácie aktivít projektu, ktorý nesmie začať skôr ako 01. 12. 2018 a presiahnuť 
dátum 31. 12. 2023.) 

 žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít pred predložením ŽoNFP 

 (Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom 
relevantnej časti formuláru ŽoNFP a taktiež nepredkladá ani samostatnú prílohu, ktorou 
deklaruje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku.) 

Zdôvodnenie zmeny:  

Časová oprávnenosť realizácie projektu bola predĺžená do 31. 12. 2023 na základe žiadosti prijímateľa 
v zmysle §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF za účelom zabezpečenia realizácie 
aktivít oprávneného prijímateľa. 
Zmena textu ohľadom požiadavky neukončenia fyzickej realizácie všetkých oprávnených aktivít pred 
predložením ŽoNFP, ako aj 2 zmeny textu (doplnenie slova „projektu“ za „Podmienky oprávnenosti 

                                                           
1 v rámci tejto aktivity sú oprávnené aj pracovné cesty, pracovné stretnutia a rokovania za účelom výkonu 
oprávnenej činnosti AK (napr. kontroly, certifikačné overovania, a pod.) 
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aktivít“ a odstránenie slova „interného“ pred výrazom „rozhodnutia o schválení ŽoNFP“) boli vykonané 
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 11.  

 
 

- v časti 2.5. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

Bol odstránený nasledovný text: 

 oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

Podmienky oprávnenosti výdavkov: 

 výdavky projektu sú v súlade s oprávnenými výdavkami pre oprávnenú aktivitu na toto vyzvanie 
  
Pre toto vyzvanie sú oprávneným typom výdavkov:  

013 - Softvér 
014 - Oceniteľné práva 
019- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
023 – Dopravné prostriedky 
112 - Zásoby 
502 - Spotreba energie 
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 
511 - Opravy a udržiavanie 
512 - Cestovné náhrady 
518 - Ostatné služby 
521 - Mzdové výdavky 
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť 
568 - Ostatné finančné výdavky 

Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými 

v dokumentoch:  

o Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty operačného programu Technická pomoc 
2014 - 2020 (http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/); 

o Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc  
2014 - 2020 (http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/); 

o Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020 
(http://www.optp.vlada.gov.sk/programovy-dokument/);  

o Metodický pokyn CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce 
skupiny výdavkov (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-
sr/); 

o Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov na programové 
obdobie 2014-2020 (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-
sr/); 

o Zákony a nariadenia, na ktoré sa uvedené dokumenty odvolávajú. 

 
(Za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku žiadateľ predloží prílohu 
uvedenú v časti „Povinná príloha k ŽoNFP“ tohto vyzvania a uvedie skupiny výdavkov vo formulári 
ŽoNFP, v rámci časti č. 11.A - Rozpočet žiadateľa.) 

 
 časová oprávnenosť výdavkov 

http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/
http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/
http://www.optp.vlada.gov.sk/programovy-dokument/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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Časová oprávnenosť výdavkov v rámci OP TP je stanovená od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2023. 
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP (resp. rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, ak 
je RO OP TP a prijímateľ tá istá osoba) nemá vplyv na počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov. 

(Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom relevantnej 
časti formuláru ŽoNFP a taktiež nepredkladá ani samostatnú prílohu, ktorou deklaruje splnenie tejto 
podmienky poskytnutia príspevku.) 

Zdôvodnenie zmeny:  

Odstránený text bol premiestnený do časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie 
informácie k vyzvaniu v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 11.  

- v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k vyzvaniu 

V časti „Schvaľovanie žiadostí o NFP“ bolo odstránené slovo „interné“ pred výrazom „rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP“. 

V časti „Spôsob financovania“ bolo webové sídlo zmenené nasledovne: 
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-
2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/system-financneho-riadenia-strukturalnych-
fondov-kohezneho-fondu-europskeho-namorneho-rybarskeho-fondu-programove-obdobie-14-20.html 

V časti „Spôsob financovania“ bol doplnený nasledovný text: 

 oprávnenosť výdavkov projektu 

 výdavky projektu sú v súlade s oprávnenými výdavkami pre oprávnenú aktivitu na toto 
vyzvanie  
Pre toto vyzvanie sú oprávneným typom výdavkov:  

013 - Softvér 
014 - Oceniteľné práva 
019- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
023 – Dopravné prostriedky 
112 - Zásoby 
502 - Spotreba energie 
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 
511 - Opravy a udržiavanie 
512 - Cestovné náhrady 
518 - Ostatné služby 
521 - Mzdové výdavky 
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť 
568 - Ostatné finančné výdavky 

Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými 

v dokumentoch:  

o Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty operačného programu Technická pomoc 
2014 - 2020 (http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/); 

o Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc  
2014 - 2020 (http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/); 

o Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020 
(http://www.optp.vlada.gov.sk/programovy-dokument/);  

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/system-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov-kohezneho-fondu-europskeho-namorneho-rybarskeho-fondu-programove-obdobie-14-20.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/system-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov-kohezneho-fondu-europskeho-namorneho-rybarskeho-fondu-programove-obdobie-14-20.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/system-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov-kohezneho-fondu-europskeho-namorneho-rybarskeho-fondu-programove-obdobie-14-20.html
http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/
http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/
http://www.optp.vlada.gov.sk/programovy-dokument/
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o Metodický pokyn CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce 
skupiny výdavkov (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-
sr/); 

o Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov na programové 
obdobie 2014-2020 (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-
sr/); 

Zákony a nariadenia, na ktoré sa uvedené dokumenty odvolávajú. 
(Žiadateľ uvedie skupiny výdavkov vo formulári ŽoNFP, v rámci časti č. 11.A - Rozpočet žiadateľa.) 

 
 časová oprávnenosť výdavkov 

Časová oprávnenosť výdavkov v rámci OP TP je stanovená od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2023. Dátum 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP (resp. rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, ak je RO OP 
TP a prijímateľ tá istá osoba) nemá vplyv na počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov. 
 

V časti „Merateľné ukazovatele pri predkladaní žiadosti o NFP“ bolo odstránené slovo 
„internom“/„interného“ pred výrazom „rozhodnutí o schválení ŽoNFP“/„rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP“.  

V časti „Informácia o príspevku k horizontálnym princípom Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia“ 
bolo zmenené webové sídlo gestora HP RMŽ a ND nasledovne: 
https://www.horizontalneprincipy.gov.sk/. 

V časti „Príprava zmluvy o NFP/rozhodnutia o schválení ŽoNFP“ bolo odstránené slovo „interným“ pred 
výrazom „rozhodnutím o schválení ŽoNFP“. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Zmeny obidvoch webových sídiel boli vykonané z dôvodu potrebnej aktualizácie webových sídiel. 
Ostatné zmeny textu v tejto časti vyzvania 3. boli vykonané v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 11.  

 
 

- v časti 3. Synergické účinky medzi EŠIF (zmenený názov: Identifikácia synergických účinkov  ) 

Bol odstránený text v znení: 

S cieľom maximalizovať prínos európskych štrukturálnych a investičných fondov je potrebné nadviazať 
aj na iné nástroje podpory EÚ a podporovať súčinnosť a účinnú koordináciu medzi všetkými dostupnými 
nástrojmi na európskej, národnej a miestnej úrovni. Z týchto dôvodov je možné kombinovať zdroje EŠIF 
s ďalšími nástrojmi podpory doplnkovým spôsobom.  

K špecifickému cieľu 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF (v rámci ktorého je vyhlásené 
toto vyzvanie) boli identifikované (v rámci metodického pokynu CKO č. 11 k zabezpečeniu koordinácie 
synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR) nasledujúce synergie. 

Bola odstránená tabuľka synergických účinkov medzi OP a ostatnými OP v rámci EŠIF. 

Bol doplnený text v znení: 

Vyzvanie nemá synergické účinky vo vzťahu k relevantným výzvam v rámci programov EŠIF a iných 
nástrojov podpory na úrovni SR a EÚ. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Zmena textu bola vykonaná z dôvodu, že RO OP TP neidentifikoval synergické účinky vyzvania vo vzťahu 
k relevantným výzvam v rámci programov EŠIF a iných nástrojov podpory. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.horizontalneprincipy.gov.sk/
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- v časti 4. Zmena a zrušenie vyzvania 

Text bol zmenený nasledovne: 

RO OP TP je oprávnený vyzvanie zmeniť alebo zrušiť. Zmena alebo zrušenie vyzvania musia byť vykonané 
v súlade s ustanoveniami § 58 ods. 11 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. RO OP 
TP nesmie zmenou vyzvania zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku - oprávnenosť žiadateľa. 
Vzhľadom na charakter projektov technickej pomoci a s ohľadom na skutočnosť, že v rámci výberu 
týchto projektov nedochádza k súťaži, sa neaplikujú ustanovenia kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia EŠIF 
a posúdenie charakteru zmeny vyzvania je vždy na individuálnom posúdení RO OP TP s ohľadom na 
dopad navrhovanej zmeny na žiadateľa. RO OP TP zverejňuje informácie o zmene alebo zrušení vyzvania 
na svojom webovom sídle https://www.optp.vlada.gov.sk/aktuality/?csrt=7947578373576965938. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Zmena textu bola vykonaná v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. 
Doplnenie webového sídla OP TP bolo za účelom zvýšenia informovanosti prijímateľov. 

 
 

- v časti 5. Prílohy vyzvania 

V Prílohe č. 5 „Vzor výzvy na doplnenie ŽoNFP“ bola aktualizovaná adresa RO OP TP. 

V Prílohe č. 5 „Vzor výzvy na doplnenie ŽoNFP“ bol odstránený obsolétny komentár v znení: 
V čase krízovej situácie je potrebné spojenie „rozhodne o zastavení konania o ŽoNFP v súlade 
s ustanovením § 20 ods. 2 “ nahradiť slovným spojením „môže rozhodnúť o zastavení konania o ŽoNFP 
v súlade s § 57 ods. 8 v spojitosti s § 20 zákona o príspevku z EŠIF“. 

V Prílohe č. 5 „Vzor výzvy na doplnenie ŽoNFP“ bola posledná veta zmenená na znenie: Ak po doplnení 
požadovaných dokumentov a informácií nebudú dôvody na vydanie rozhodnutia o zastavení konania, 
riadiaci orgán bude pokračovať v konaní o ŽoNFP a žiadateľ bude o výsledkoch konania informovaný 
zaslaním rozhodnutia o ŽoNFP podľa § 57 zákona o príspevku z EŠIF. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Adresa RO OP TP v prílohe č. 5 bola zmenená z dôvodu  zmeny sídla MIRRI SR. Ďalšie zmeny v prílohe č. 5 
boli vykonané v súlade s novelizovaným zákonom o príspevku z EŠIF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedená zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 15. 11. 2022 

Uvedená zmena vyzvania sa vzťahuje len na ŽoNFP predložené na RO OP TP pred zverejnením tejto 

zmeny. Nakoľko nebola navýšená indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie, 

nie je možné predkladanie ďalších ŽoNFP. 

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP 

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-p02-sc1-2018-18/. 

https://www.optp.vlada.gov.sk/aktuality/?csrt=7947578373576965938
https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-p02-sc1-2018-18/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 6 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2018-18 

 

Názov vyzvania: Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, 

informačno-komunikačné technológie 2 

 

Informáciu o zmene vypracovala:  
Ing. Mária Šušlíková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
11. 11. 2022 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Ing. Tomáš Niňaj 
hlavný manažér riadenia  
 
 

Podpísané zaručenou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

 


