
Informácie k predkladaniu žiadostí o regionálny príspevok na rok 2019 

 
 

Dňa 16. januára 2019 bol Vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán 

rozvoja okresu Snina. V tejto súvislosti Vás chceme informovať o možnosti predloženia 

žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na financovanie alebo spolufinancovanie 

projektov, ktoré majú prispieť k realizácii cieľov akčného plánu.  

 

Žiadosť o regionálny príspevok na rok 2019 musí byť predložená na predpísanom 

formulári, ktorý je dostupný na https://www.minv.sk/?akcny-plan-1  

 

Kompletne vyplnenú žiadosť a prílohy v písomnej forme je potrebné zaslať 

poskytovateľovi regionálneho príspevku, prostredníctvom poštovej služby doporučene                  

na adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor podpory 

regionálneho rozvoja, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. 
Zároveň žiadateľ zašle žiadosť spolu s prílohami vo formáte .pdf v elektronickej forme                    

na e-mailovú adresu: narcisa.kolackovska@vicepremier.gov.sk, 

dominika.benicka@vicepremier.gov.sk a kópiu na adresu: diana.lukacova@minv.sk.  

 

Žiadosti je možné podávať priebežne počas celého roka. Odporúčame Vám 

predkladať žiadosti v časovom predstihu, s prihliadnutím na nevyhnutnú časovú rezervu 

potrebnú na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Predložená žiadosť, vrátane príloh, musí byť 

kompletná, aby sa predišlo následným výzvam k doplneniu základných informácii 

a predlžovaniu samotného procesu poskytnutia regionálneho príspevku. 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že projektové zámery musia byť v súlade s Akčným 

plánom rozvoja okresu Snina, ktorého prioritným cieľom je zníženie miery nezamestnanosti 

v okrese Snina podporou vzniku 582 pracovných miest do roku 2023.  

 

Predpokladaná výška RP na rok 2019 bola prispôsobená podľa jednotlivých 

prioritných oblastí stanovených v Akčnom pláne rozvoja okresu Snina (tabuľka č. 16                  

v Akčnom pláne rozvoja okresu Snina).  

 

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam akčného plánu, vrátane 

príloh, sú zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Snina: 

https://www.minv.sk/?akcny-plan-1. Ďalšie informácie, metodické pokyny a usmernenia 

nájdete na stránke pre podporu najmenej rozvinutých okresov a regionálneho rozvoja 

http://www.nro.vlada.gov.sk/ .  

 

 V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Dianu Lukáčovú, telefón: 057/762 12 44,  

e-mail: diana.lukacova@minv.sk.  

 

 

S pozdravom Ing. Michal Vohar 

prednosta OÚ Snina                                              
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