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Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu ako 
Centrálny koordinačný orgán 
zriadil v rámci projektu pod-
poreného z prostriedkov EÚ  
Integrovanú sieť informačno-
-poradenských centier. Infor-
mačno-poradenské centrá (ďa-
lej aj „IPC“) územne pokrývajú 
oblasť jednotlivých samospráv-
nych krajov.

Cieľom integrovanej siete in-
formačno-poradenských centier 
je najmä zabezpečiť efektívne 
informovanie a komunikáciu 
o európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondoch v regiónoch, 
prostredníctvom systematického 
a koordinovaného poskytovania 

včasných, aktuálnych, komplex-
ných, presných a jednotných in-
formácií, vrátane zabezpečenia 
podpory pre potenciálnych žiada-
teľov a prijímateľov poskytovaním 
odborného poradenstva.

Čiastkové ciele integrovanej 
siete IPC:
  zabezpečenie lepšej dostup-

nosti informácií pre širokú 
verejnosť koordináciou po-

skytovania informácií zo stra-
ny koordinátora integrovanej 
siete IPC a  umiestnením in-
formačno-poradenských cen-
tier v regiónoch Slovenska;

  vytvorenie jednotného infor-
mačného centra (integrovaná 
sieť informačno-poradenských 

centier), ktoré bude posky-
tovať komplexné informácie 
o možnostiach využívania po-
moci nástrojov EÚ a SR;

  vytvorenie samostatnej sekcie 
na webovom sídle centrál-
neho koordinačného orgánu 
s komplexnými informáciami 
(informácie budú zdieľať jed-
notlivé informačno-poraden-
ské centrá).

IPC sú podporované z prostried-
kov Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci operačného 
programu Technická pomoc 2014 
– 2020. Projekt bude realizovaný 
do 31. 12. 2018. Pred ukončením 
projektu bude vyhodnotená čin-
nosť siete IPC a v prípade pozi-
tívneho hodnotenia, bude zabez-
pečené jej plynulé pokračovanie 
do konca programového obdobia 
2014 – 2020.

Od realizácie projektu sa očaká-
va zvýšenie absorpčnej schopnosti 
regiónu, plynulejšia implementá-
cia a čerpanie EŠIF s čo najnižšími 
neoprávnenými výdavkami.

 Zuzana Sirotiaková

PROJEKT „Vytvorenie a prevádzkovanie 
Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“

Jedným z cieľov Trnavského samo-
správneho kraja je podporovať rozvoj 
cestovného ruchu a spoločného trá-
venia voľného času rodín. Za týmto 
účelom bol realizovaný projekt Family 
net, prostredníctvom ktorého Trnav-
ský samosprávny kraj prináša výhody 
a zľavy pre rodiny s deťmi pri návšte-
vách kultúrnych, rekreačných, športo-
vých a vzdelávacích zariadení na úze-
mí Trnavského samosprávneho kraja, 
Bratislavského samosprávneho kraja 
a v regiónoch Burgenland a Dolné 
Rakúsko. Už dnes v týchto regiónoch 
využíva benefity viac ako 200 000 dr-
žiteľov pasu. PRIDAJTE SA K NIM AJ 
VY! Každá rodina, ktorá má deti do veku 
18 rokov sa môže bezplatne zaregistro-
vať a stať sa držiteľom ,,Rodinného 
pasu“ - web stránka http://www.family-
net.sk/registracia. Zuzana Sirotiaková

Vyplň prihlášku 
a získaj rodinný pas

 ZDARMA

Klaster regionálneho rozvoja – 
západné Slovensko Vás pozýva 
na podujatie Motorákom do 
Smoleníc, ktoré sa uskutoční 
v sobotu 22.10.2016. Štart je 
o 10.00 hod. z Bratislavy – hlav-
nej stanice. Pristúpiť môžete na 
zastávkach Pezinok, Šenkvice, 
Trnava a Boleráz. 

Rezervácia lístkov na: www.mo-
torakomdokarpat.sk, e-mailom: 
info@motorakomdokarpat.sk ale-
bo telefonicky na 0919 193 460.

Zo stanice Smolenice sa pešo 
presunieme do areálu Včelovina, 
kde na nás budú čakať medové 

nápoje pre deti a pre dospe-
lých medovina a medové pivo 
(medobeer). Pre účastníkov je 
pripravené bohaté občerstve-
nie (guláš, zabíjačkové dobroty 
a francúzske palacinky). Pre deti 
sú pripravené kreatívne dielnič-
ky, vyrezávanie tekvíc a súťaž 
o najkrajšiu tekvicu. Pre záujem-
cov bude otvorený Smolenický 
zámok so sprievodcom. 

Podujatie podporili Klaster re-
gionálneho rozvoja – západné 
Slovensko, Trnavský samospráv-
ny kraj, PRINTEO s.r.o. a Ekofar-
ma222. Alena Morvayová

Motorákom do Smoleníc

Informačno-poradenské centrum 
pre územie Trnavského samosprávneho kraja:

E-mail: ipc@trnava-vuc.sk

Kontaktné údaje: 
Trnavský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum
Tel. číslo: 033/55 59 652

Adresa:
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava


