Dôvodová správa
Predložený materiál má za cieľ poskytnúť informáciu Zastupiteľstvu KSK o činnosti
Informačno-poradenského centra na KSK pre EŠIF (IPC) za prvý rok jeho existencie na
Úrade KSK. Prílohou materiálu je informácia o aktuálnych výzvach (k 6.9.2017) na
podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Činnosť IPC na KSK
Na svojom 16. zasadnutí dňa 26.4.2016, Zastupiteľstvo KSK schválilo vznik Informačnoporadenského centra na Úrade KSK. Informačno-poradenské centrum na KSK (IPC) následne
spustilo svoju činnosť 1.9.2016. Organizačne je začlenené pod Odbor regionálneho rozvoja,
životného prostredia a územného plánovania a financované je cez projekt Operačného
programu Technická pomoc: „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačnoporadenských centier 1“, v ktorom Košický samosprávny kraj vystupuje ako partner Úradu
vlády SR pre investície a informatizáciu. Projekt má celoštátny charakter a jeho cieľom je
vytvorenie siete IPC v každom regióne SR. V súčasnosti fungujú IPC na každom
samosprávnom kraji s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja, kde bolo IPC
zriadené na MÚ Banskej Bystrice a Bratislavského samosprávneho kraja. Metodicky je celá
sieť riadená Úradom vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý plní pri čerpaní
prostriedkov EÚ v tomto programovom období aj úlohu centrálneho koordinačného orgánuCKO.
V Informačno-poradenskom centre pre EŠIF na KSK pracujú traja vyškolení zamestnanci,
ktorí zabezpečujú fungovanie informačného centra. IPC slúži pre širokú verejnosť ako
informačný bod pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
z nasledujúcich operačných programov:
Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Kvalita Životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Výskum a inovácie
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Rybné hospodárstvo
Cezhraničná spolupráca

Klienti sa môžu obracať na IPC s otázkami týkajúcimi sa výziev, oprávnenosti výdavkov,
oprávnených aktivít, formulárov žiadostí o NFP, používania ITMS atď. telefonicky, osobne
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alebo elektronickou formou. Z doterajšej praxe vyplýva, že najviac otázok prichádza práve emailovou formou.

Konzultácie IPC podľa formy
Osobné konzultácie
Telefonické konzultácie
e-mailové konzultácie

Za prvý polrok 2017, IPC na KSK poskytlo súhrne 358 konzultácií pri miere návratu klientov
34,24% (klienti sa opätovne obracali na IPC s otázkami z iných oblastí ako konzultovali po
prvýkrát).
Zastúpenie klientov IPC podľa právnej formy

Klienti IPC podľa právnej formy
Podnikateľ PO
Podnikateľ FO
Obec
Organizácie v
pôsobnosti samosprávy

Ďalšou dôležitou činnosťou IPC je vytváranie databáz záujemcov o informácie a posielanie
hromadných e-mailov. Databáza záujemcov o informácie má v súčasnosti 510 subjektov
(subjekty, ktoré aktívne prejavili záujem o informácie- najmä prostredníctvom vyplneného
dotazníka) a dôležité informácie (najmä o zverejnených výzvach) sú zasielané hromadnými emailami v niektorých prípadoch až na 690 adries.
IPC komunikuje s verejnosťou aj prostredníctvom svojej sekcie na stránke ipc.vucke.sk
a konta na sociálnych sieťach. V období január- jún 2017, navštívilo webovú stránku 3427
návštevníkov, z toho nových bolo 1360. Najviac prístupov bolo zaznamenaných
z vyhľadávača google, potom zo stránky vucke.sk a tretí najvýznamnejší počet prístupov bol
zaznamenaný zo stránky partnerskadohoda.sk.
Veľmi dôležitým informačným nástrojom, ktorý sa snaží IPC v čo najväčšej miere využívať
je organizácia informačných seminárov. Účasť klientov na seminári umožňuje priamo
komunikovať odpovede na jednotlivé otázky a zároveň ich komunikovať medzi všetkých
účastníkov. IPC na KSK ich organizuje najmä pre vybrané zverejnené výzvy. Od svojho
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vzniku IPC spolu s partnermi zorganizovalo 14 seminárov v Košiciach, Spišskej Novej Vsi
a Michalovciach. Pre semináre v Košiciach sa využívajú moderné priestory Verejnej knižnice
Janka Bocatia na Hviezdoslavovej 5.
Zoznam zorganizovaných informačných seminárov (IS) IPC v období september
2016-jún 2017.
Dátum
Názov
Organizátor
Počet
účastníkov
8.12.2016
IS k vyhlásenej výzve na predkladanie PZ k
IPC, SO pre
38
zvýšeniu kapacity materských škôl -KE
IROP
9.12.2016
IS k vyhlásenej výzve na predkladanie PZ k
IPC, SO pre
15
zvýšeniu kapacity materských škôl -Mi
IROP
13.12.2016 IS k vyhlásenej výzve na predkladanie PZ k
IPC, SO pre
12
zvýšeniu kapacity materských škôl -SNV
IROP
1.2.2017
IS k výzve na predkladanie PZ na budovanie
IPC, SO pre
51
a
zlepšenie
technického
vybavenia
IROP
jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v ZŠ-KE
7.2.2017
IS k výzve na predkladanie PZ na budovanie
IPC, SO pre
24
a
zlepšenie
technického
vybavenia
IROP
jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v ZŠ-KE
8.2.2017
IS k výzve na predkladanie PZ na budovanie
IPC, SO pre
18
IROP
a
zlepšenie
technického
vybavenia
jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v ZŠ-Mi
27.2.2017
IS k výzve na predkladanie PZ na budovanie
IPC, MV SR
46
a
zlepšenie
technického
vybavenia
jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v ZŠ-SNV
13.3.2017
IS k výzve na predkladanie ŽoNFP
IPC, SIEA
97
zameranú na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov-KE
14.3.2017
IS k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranú
IPC SIEA
48
na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu
rozvodov tepla- KE
30.3.2017
IS k výzve na predkladanie ŽoNFP
IPC, MH SR
50
zameranú
na
podporu
inovácií
prostredníctvom priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja
25.5.2017
IS k výzvam z OP Efektívna verejná správa
IPC, MV SR
85
zamerané
na mimovládne neziskové
organizácie
IPC, MV SR
72
9.6.2017
IS k výzvam z OP Ľudské zdroje zameraným
na nakladanie s komunálnym odpadom a
nelegálne skládky, na podporu prístupu k
pitnej vode, na výstavbu a rekonštrukciu
komunitných centier a na výstavbu a
rekonštrukciu materských škôlok a výzva na
miestne občianske poriadkové služby.
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29.6.2017

INFORMAČNÝ
DEŇ Programu ENI
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko –
Ukrajina 2014 – 2020, KE

Inf. bod pre
program ENI,
IPC

72

IPC na KSK predstavil svoju činnosť verejnosti počas Dňa Európy v spoločnom stánku
Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a Zastúpenia EK na Slovensku dňa 5.mája
2017.
Okrem týchto aktivít sú pracovníci IPC prizývaní na regionálne stretnutia ZMOS-u,
podnikateľov, oblastných združení cestovného ruchu, najmenej rozvinutých okresov atď., kde
prezentujú možnosti čerpania prostriedkov EŠIF podľa zamerania jednotlivých subjektov.
Vo svojej poradenskej činnosti IPC úzko spolupracuje aj s Odborom SO pre IROP (KSK),
informačným bodom Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko, Programu
cezhraničnej spolupráce ENI ako aj regionálnou anténou Programu rozvoja vidieka,
regionálnou pobočkou SARIO a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Na základe údajov z ITMS 2014+ je možné zostaviť rámcový obraz o podaných projektoch
subjektmi pôsobiacimi na území KSK, ich úspešnosti a skutočnosti, že pri príprave žiadosti
o NFP využívali aj služby Informačno-poradenského centra na KSK. Analýzu obsahuje nižšie
uvedená tabuľka.
Angažovanosť
vo výzvach
k 30.6.2017

OP VaI
OP II
OP ĽZ
OP KŽP
OP TP
OP EVS
OP IROP
OP RH
PCS
Spolu

Počet predložených
ŽoNFP*
Kraj
Z toho
klienti IPC
170
12
17
0
128
36
147
42
59
0
9
0
23
6
0
0
0
0
553

Počet schválených
ŽoNFP
Kraj
Z toho
klienti IPC
70
8
16
0
90
33
78
35
59
0
9
0
8
4
0
0
0
0
330

Keďže medzi klientov IPC patria aj spoločnosti pripravujúce žiadosti o NFP na komerčnej
báze pre konečných prijímateľov a zriedkavo aj subjekty z iných krajov, dostupné údaje
nedokážu poskytnúť úplný obraz o pozitívnom vplyve činnosti IPC na KSK na úspešnosť
konečných žiadateľov.
Záverom, na základe vyššie uvedených informácií je možné konštatovať, že Informačnoporadenské centrum na KSK sa za rok svojej existencie podarilo personálne aj odborne
vybudovať tak, že sa stalo dôveryhodným partnerom na ktorého sa môžu obracať
záujemcovia o prostriedky európskych a štrukturálnych a investičných fondov. Svojim
aktívnym prístupom k oslovovaniu potenciálnych žiadateľov, komunikáciou o možnostiach
zapojenia sa do výziev a poradenstvom v otázkach prípravy a implementácie projektov
pozitívne pôsobí na absorpčnú schopnosť subjektov Košického samosprávneho kraja a lepšie
využívanie potenciálu eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja.
Košice, 6.9.2017
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