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Kancelárie REPIS (Regionálne environmentálne poradenské 
a informačné strediská) fungujú ako centrá prvého kontak-
tu od roku 2004 pre potencionálnych žiadateľov v rám-
ci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v 
Slovenskej agentúre životného prostredia.

Hlavným cieľom činnosti REPIS je systematická podpora 
úspešnej implementácie projektov v jednotlivých regió-
noch SR, podpora zabezpečenia maximálnej transparent-
nosti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ, podpora 
imidžu EÚ ako poskytovateľa pomoci SR. Sieť REPIS vo 
svojich 10 pobočkách tento cieľ napĺňala v roku 2010 
prostredníctvom poskytovania:

• Všeobecných informácií o OP ŽP 
Úvodná orientácia v problematike finančnej  pomoci z 

fondov EÚ, informácie o cieľoch, prioritách, oprávnených 
aktivitách a možnostiach všeobecne, sprostredkovanie a 
distribúcia informačných, vzdelávacích a od-
borných publikácií, základných informačných 
a propagačných materiálov, ako aj programo-
vých dokumentov, manuálov, príručiek a i.

• Konzultačnej činnosti (osobne, telefonic-
ky, e-mail)

Základné poradenstvo v rámci identifikácie 
projektových zámerov potenciálne vhodných 
na predloženie v rámci OP ŽP (podmienky 
oprávnenosti žiadateľov, projektov, aktivít a fi-
nančných nákladov). Pri príprave konkrétnych 
projektov predkladaných v rámci priebežne 
vyhlasovaných výziev pre OP ŽP (všeobecné 
konzultácie týkajúce sa prípravy a predkla-
dania projektov – podmienky poskytnutia 
pomoci, podmienky pre korektné vypracova-
nie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

Sieť REPIS v roku 2010
podmienky tykajúce sa povinných 
príloh, formálne náležitosti prípravy a 
predkladania projektov, ITMS, špeci-
fické konzultácie projektov – odborné 
a legislatívne podmienky konkrétnych 
projektov). 

Pracovníci REPIS do novembra 2010 
poskytli cca 3 200 konzultácií.   

• Organizovaním Informačných dní REPIS 
pre verejnosť 

V mesiacoch apríl – november 2010 
sieť kancelárií REPIS zorganizovala viac 
ako 150 regionálnych vzdelávacích 
aktivít a pracovných stretnutí, ktoré 
boli zamerané na konkrétne problémy 
a potreby potencionálnych žiadateľov 
o nenávratný finančný príspevok v da-
ných regiónoch jednotlivých kancelárií 
REPIS. Išlo o regionálne informačné dni 
pre väčší počet účastníkov, workshopy, 
pracovné stretnutia, konzultačné dni pre 
nižší počet účastníkov.

Tematické zameranie: najproblema-
tickejšie okruhy prípravy a predkladania 
projektov financovaných prostredníc-
tvom OP ŽP s dosahom na bezproblé-
movú implementáciu.

Pri organizovaní informačných dní 
naši pracovníci spolupracovali s Úradom 

vlády SR, obchodnou a priemyselnou 
komorou, s úradom splnomocnenca 
vlády pre rómske záležitosti, s VÚC v 
jednotlivých krajoch.  

• Školenia ITMS
Školenia sa organizovali v spoluprá-

ci s MŽP SR v marci v Trnave, Banskej 
Bystrici, Košiciach so zámerom zvý-
šiť odborné vedomosti a praktické 
zručnosti, pričom sa efektívne využila 
možnosť nasmerovania relevantných 
informácií podľa potrieb a požiadaviek 
vymedzenej cieľovej skupiny. 

• Výstavy – Pracovníci REPIS sa 
v marci aktívne zúčastnili, s cieľom 
sprostredkovať relevantné informácie 
o finančnej podpore EÚ a OP ŽP laic-

kej a odbornej verejnosti, na výstave CONECO 
Bratislava, ktorej súčasťou boli aj workshopy 
orientované na najzákladnejšie informácie v 
oblasti prípravy a predkladania projektov. V 
októbri poskytovali informácie  na výstave 
ELOSYS Trenčín v rámci stánku Regionálnej 
obchodnej komory Trenčín. V apríli v rámci 
výstavy PRO EKO Banská Bystrica REPIS 
poskytli informačné materiály do stánku VÚC 
Banská Bystrica.

• Elektronická komunikácia 
Pracovníci REPIS poskytovali informácie aj 

prostredníctvom informačného portálu www.
repis.sk, ktorý je aktívne prepojený na infor-
mačný portál pre OP ŽP www.opzp.sk. Na 
tomto portáli sú všetkým užívateľom sprístup-
nené aktuálne informácie týkajúce sa prípravy, 

predkladania a implementácie projektov financovaných v 
rámci OP ŽP, informácie o aktuálne pripravovaných in-
formačných a vzdelávacích podujatiach organizovaných 
riadiacim orgánom pre OP ŽP a REPIS. Tento portál po-
skytuje tiež rozšírenú možnosť „Registrácie“ (vyplnením 
základných identifikačných údajov je užívateľ zaradený 
do aktívnej databázy, a tak prednostne formou e-mailu 
informovaný o aktuálitách).

• Informácie o činnosti REPIS
Informácie boli zverejnené v periodikách Enviro-

magazín a Európa v regiónoch, aj na webovej stránke 
www.odpady-portal.sk. Ďalšie informácie o akciách 
REPIS nájdete v prílohe, s. 20.
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Pracovníci REPIS na výstave CONECO Bratislava 2010

Infodni sú osvedčenou formou informovania žiadateľov o nenávratný finančný prostriedok




