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Vranov nad Topľou,  .......................... 

 

Vážení potencionálni žiadatelia o RP, 

dovoľte mi Vás týmto informovať o vzniku nového Plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu Vranov nad Topľou na roky 2022 – 2026 (ďalej len „plán rozvoja“), ktorý 

vznikol v súvislosti s riešením otázky rozvoja okresu Vranov nad Topľou. 

V zmysle štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého 

okresu Vranov nad Topľou a zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlási 

okresný úrad v najbližšom čase výzvu na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok 

(ďalej len „RP“) na rok 2022. 

Vašu pozornosť by sme chceli upriamiť na internetovú stránku Okresného úradu 

Vranov nad Topľou, kde sú priebežne zverejňované dokumenty a informácie pre samotnú 

realizáciu plánu rozvoja (https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-vranov-nad-toplou ). 

Na tejto internetovej stránke a úradnej tabuli okresného úradu Vranov nad Topľou, 

ako aj na stránke ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len 

„MIRRI“) bude zverejnená výzva, spôsob, podmienky a samotný formulár na predkladanie 

žiadostí o RP. 

Stručný postup: 

Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly 

MIRRI v súlade s plánom rozvoja. Poskytuje sa na základe preloženia jednoduchej žiadosti 

o RP na predpísanom formulári. Pri podnikateľskej činnosti je tento príspevok viazaný na 

schému minimálnej pomoci. Následne sú žiadosti predložené na vyhodnotenie riadiacemu 

výboru najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou. Úspešná žiadosť musí pri 

hodnotení dosiahnuť minimálne 70 bodov zo 100 bodov. Tieto žiadostí o RP budú predložené 

na schválenie MIRRI, s ktorými bude uzatvorená zmluva o poskytnutí RP.  

Tešíme sa na Vaše projektové zámery a samotné žiadosti o poskytnutí RP. 

S pozdravom                         .......................................................... 

JUDr. Róbert Čalfa, v.r. 

       predseda riadiaceho výboru NRO VT 

           prednosta OÚ VT  
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