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Úvod
Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej OPIS) je referenčným dokumentom, schváleným
uznesením vlády SR č. 1004/2006 zo 6. decembra 2006 a rozhodnutím Európskej komisie zo 17. augusta
2007, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti,
podporované zo zdrojov ERDF. Programový manuál je dokumentom, ktorý na detailnejšej úrovni popisuje
ciele a priority operačného programu. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú
podporované na území cieľov Konvergencia v období rokov 2007-2013 a v prípade projektov, ktorých
príjemcami budú ústredné orgány štátnej správy, sídliace v Bratislave, budú realizované na území cieľa
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z geografického hľadiska dopady všetkých opatrení
OPIS budú zasahovať celé územie Slovenskej republiky.
Stratégia OPIS vychádza zo súčasného stavu informatizácie v SR, schválených strategických dokumentov
EÚ1 a SR v oblasti informatizácie a svojimi intervenciami bude v období 2007-2013 napĺňať víziu SR
prostredníctvom udržateľnej konvergencie SR k EÚ-15 v časti informačná spoločnosť.
Stratégia OPIS je postavená na 4 prioritných osiach a 7 opatreniach:
prioritná os

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.
4.1
4.2

opatrenie

Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb,
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry,
Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií
Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu.
Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu
Technická pomoc
Technická pomoc pre RO OPIS
Technická pomoc pre SORO OPIS

Stratégia OPIS je postavená na integračnom koncepte, ktorý vychádza z komplexnej analýzy. Pri
implementácii stratégie predovšetkým v prioritnej osi 1 a 2 je preto zdôraznená úloha národných projektov,
ktoré budú predstavovať komplexné, celoplošné riešenia. Očakávame, že národné projekty budú
predstavovať najúčinnejšie a najefektívnejšie skupiny intervencií OPIS z pohľadu plnenia stanovených
cieľov stratégie. Realizácia všetkých projektov OPIS, a hlavne národných projektov bude prebiehať plne
v súlade s princípmi eGovernmentu, akceptovanými členskými krajinami EÚ ako aj z rozhodnutia 2 IDABC 3.
V rámci týchto princípov bude dôraz kladený predovšetkým na používanie otvorených štandardov
a dodržiavaní technologickej a softvérovej neutrality. Každé podporené riešenie bude vychádzať
z komplexnej analýzy jeho trvalej udržateľnosti.
V zmysle uznesenia vlády SR č. 832/2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného
rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 je v programovom období 2007 – 2013 na projektoy OPIS
určených 0,993 mld. €. Na základe stanovenej povinnej miery spolufinancovania SR budú tieto finančné

1

OP IS nadväzuje na strategické dokumenty EÚ a SR, predovšetkým na Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégiu
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (tzv. Národná lisabonská stratégia) a Národný program reforiem SR, Koncepciu územného rozvoja
Slovenska z roku 2001 a Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja z roku 2001/Akčný plán TUR na roky 2005-2010. Špecifické priority OP IS
napĺňajú zámery Lisabonskej stratégie pre Slovensko / Národného programu reforiem vo vzájomnej súvislosti, pričom každá z nich má špecifické
miesto a funkciu v celom systéme podpory konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvoja informačnej spoločnosti.
2 Decision No 2004/387/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the interoperable delivery of pan-European
eGovernment services to public administrations, businesses and citizens. (OJ L181, 18. 5. 2004, p. 25)
3
Interoperable Delivery of pan-European eGovernment services to public Administrations, Businesses and Citizens
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prostriedky doplnené o národné verejné zdroje (zo štátneho rozpočtu a samospráv) a súkromné zdroje.4
Finančné alokácie sú uvedené v stálych cenách roku 2004.
Riadiacim orgánom pre OPIS je Úrad vlády SR. Funkciu sprostredkovateľského orgánu plní Ministerstvo
financií SR, ktoré bude zabezpečovať všetky operatívne a rozhodovacie činnosti, súvisiace s riadením
intervencií do oblasti informatizácie spoločnosti. Do implementácie projektov informatizácie realizovaných
mimo OPIS, v rámci horizontálnej priority NSRR s názvom Informačná spoločnosť, budú zapojené v rámci
iných operačných programov príslušné riadiace a sprostredkovateľské orgány, ako MK SR, MH SR, MŠ SR,
MZ SR, MPSVR, MŹP SR, MDPT SR, MP SR, MVRR SR a VÚC. Všetky projekty informatizácie budú
realizované koordinovane a riadené centrálne prostredníctvom Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľského
orgánu pod Riadiacim orgánom pre OPIS tak, aby všetky podporované riešenia tvorili jeden celok a boli
v súlade s platným právnym rámcom v oblasti informatizácie spoločnosti.

1.

Charakteristika opatrení

Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj
vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.
Vytvorenie inkluzívnej
informačnej spoločnosti
ako prostriedku vysoko
výkonnej vedomostnej
Cieľ:
spoločnosti
Typ a Názov ukazovateľa
Podiel IKT na celkovej pridanej
hodnote vytvorenej v podnikoch

Východisko
Typ

Jednotka

EÚ15

Cieľ
rok
2007

SR

%

rok
hodnota rok
hodnota
2005
8,3
2005
5,1

poradie
%

2005
2006

0,5
4,1

-

-

-

-

Počet vytvorených pracovných miest
výsledok/core počet
obsadených mužmi

-

-

Počet vytvorených pracovných miest
výsledok/core počet
obsadených ženami

-

-

-

-

Súhrnný index inovatívnosti (EIS)
% obratu z e-služieb v podnikoch

kontext
kontext
kontext

počet
Počet projektov
výstup/core
Počet vytvorených pracovných miest
výsledok/core počet

Počet novopripojených obyvateľov na
širokopásmový internet

výstup/core

počet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

zdroj

hodnota
5,2

5,4

6,1

6,5

7,3

8,4

10

0,22
0,8

0,23
0,9

0,25
1,2

0,27
1,7

0,29
2,3

0,32
3,1

0,35
4

2005
2004

0,22
0,8

2007

0

0

18

68

174

300

363

407

2007

0

0

23

175

595

1060

1425

1 800

2007

0

0

9

76

255

465

600

730

2007

0

0

14

99

340

595

825

1 070

2007

0

0

0 70000 175000 350000

560000

700000

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na
centrálnej úrovni
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 1.1
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk

4

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, ktorá obsahuje aj určenie miery
spolufinancovania z národných verejných zdrojov, je upravená v Koncepcii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom
období 2007 – 2013, ktorá je v gescii MF SR.
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Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk/
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
P. O. BOX 82
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: informatizacia@mfsr.sk

Cieľ opatrenia 1.1
efektívna štátna správa

Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.1
Definícia Informačný zdroj
Názov ukazovateľa
on-line dostupnosť 20
základných verejných
služieb
Časová úspora pre
občanov v dôsledku
zavedenia 20
základných verejných
Ukazovatele služieb
výsledku Počet vytvorených
pracovných miest
Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených mužmi
Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených ženami
Počet projektov
Počet zavedených
elektronických služieb
Ukazovatele
dostupných online
výstupu
Počet organizácií VS
zavádzajúcich systémy
eGovernmentu

5

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
r. 20075

r. 2013

r. 2015

Cieľová hodnota

-

eurostat

%

20

100

100

-

MF SR

hod

0

40

50

-

MF SR,ITMS

počet

0

370

370

-

MF SR,ITMS

počet

0

148

148

-

MF SR,ITMS

počet

0

222

222

-

MF SR,ITMS

počet

0

45

45

-

MF SR,ITMS

počet

0

92

92

-

MF SR,ITMS

počet

0

45

45

V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Skupiny oprávnených aktivít
1.
•
•
•

rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni
nákup, inštalácia a konfigurácia HW
nákup, vývoj a nasadenie SW
služby
• konzultačné služby
• vývoj a integrácia
• manažment IT
• komunikačná infraštruktúra
• riadenie procesov
• HW podpora
• SW podpora

2.
•
•
•

rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni
nákup HW
nákup, vývoj SW
služby
• konzultačné služby
• vývoj a integrácia
• manažment IT
• komunikačná infraštruktúra
• riadenie procesov
• HW podpora
• SW podpora

Aktivity budú zamerané na dobudovanie a udržateľný rozvoj základných komponentov eGovernemntu,
hlavne kvalitného back office štátnej správy, prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW a aplikácií
prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy, ktoré budú v súlade
s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR podľa §4 zákona č. 275/2006 Z.z. a koncepciou
rozvoja informačných systémov povinných osôb, ktorý umožní integráciu IKI a vybraných procesov verejnej
správy do jedného bodu – front office.
Aktivity budú ďalej zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov
eGovernmentu, a zavádzanie 20 služieb eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Cestovnej mape
zavádzania elektronických služieb verejnej správy a rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v
stratégii i2010 a v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak aby boli
efektívne, užitočné, prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu.
Projekty sa budú koncentrovať na rozvoj systémov eGovernmentu na centrálnej úrovni štátnej správy.
Projekty budú realizovane v ústredných orgánoch štátnej správy sídliacich v Bratislavskom kraji, teda územi
neoprávnenom pre čerpanie prostriedkov OPIS. Z tohto dôvodu bude v zmysle nariadenia EK 448/2004 pre
tieto projekty uplatnený princíp pro rata, na základe ktorého bude časť alokácie pripadajúca na ekvivalent
obyvateľov Bratislavského kraja (11,4%) financovaná, ako neoprávnený náklad z národných verejných
zdrojov.

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné póly

obce v záujmovom
území inovačných

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu
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pólov rastu
Opatrenie 1.1 Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej
úrovni

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť, musia výdavky v každom prípade spĺňať nižšie uvedené všeobecné
podmienky, ktoré sú záväzné pre kritérium oprávnenosti výdavkov v rámci všetkých opatrení OPIS:
•

•

•

súlad s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vrátane jeho príloh a s Operačným
programom Informatizácia spoločnosti vrátane nadväzujúcich dokumentov a rozhodnutiami RO
o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i súlad so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na
programové obdobie 2007-2013.
výdavky sú oprávnené pre príspevok z fondov, ak vznikli a boli skutočne uhradené medzi 1. januárom 2007
a 31. decembrom 2015. Výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po
počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. Výnimkami z uvedeného pravidla sú odpisy, režijné náklady,
materiálne príspevky a výdavky na projektovú dokumentáciu.
výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tiež
primerané (teda musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené
v súlade s nasledujúcimi princípmi:
1)
2)
3)

•

•

hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu)
účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu) a
efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu).

výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú
riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. Výdavky musia byť prijímateľom uhradené
pred ich certifikáciou zo strany certifikačného orgánu.
intenzita podpory udelená z programov financovaných z Fondov EU nesmie presiahnuť povolenú intenzitu
verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EU.

Minimálnu a maximálnu dobu realizácie projektu, ako aj minimálnu a maximálnu výšku NFP na projekt určia výstupy
štúdií uskutočniteľnosti OPIS.
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
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625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
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637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.
Neoprávnenými výdavkami sú najmä:
• výdavky bez priameho vzťahu k projektu,
• výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom projektu,

Strana 9 z 51

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti

•
•
•
•

21. 1. 2008

výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov,
výdavky, ktoré vznikli po 31. 12. 2015
výdavky na projekty s celkovým či prevažujúcim dopadom mimo cieľový región a
výdavky definované v nariadeniach ES ako neoprávnené.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia6:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1

intenzita pomoci

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z.
331 Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z.
332 Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou
právnou subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1
382 Verejnoprávna inštitúcia
433
Sociálna a zdravotné poisťovne, zák. 581/2004 Z.z., zák.

85%
85%
85%
85%
85%

461/2003 Z.z.

Partneri prijímateľa
p.č.
1.

Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.1
Subjekty v pôsobnosti organizácií verejnej správy.

intenzita pomoci
85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.

6
Na
základe
klasifikácie
Právnej
formy
http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/CISROmanual0056.doc

organizácie,

aktualizovaným

k 1.6.2005.

Zdroj:
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Prioritná os 1 : Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na
miestnej a regionálnej úrovni
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 1.2
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk/
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
P. O. BOX 82
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: informatizacia@mfsr.sk

Cieľ opatrenia 1.2
efektívna samospráva

Strana 11 z 51

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti

21. 1. 2008

Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.27
Definícia
Názov ukazovateľa
on-line dostupnosť 20
základných verejných
služieb
Časová úspora pre
občanov v dôsledku
zavedenia 20
základných verejných
služieb
Podiel obyvateľov s
Ukazovatele prístupom k IOM na
výsledku celkovom počte
obyvateľov
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených mužmi
Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených ženami
Počet projektov
Počet zavedených
elektronických služieb dostupných online
Ukazovatele
výstupu Počet organizácií VS
zavádzajúcich systémy eGovernmentu
Počet sprístupnených
IOM

7
8

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 20078

r. 2013

r. 2015

Cieľová hodnota

-

eurostat

%

20

100

100

-

MF SR

hod

0

40

50

-

MF SR

%

0

85

90

-

MF SR,ITMS

počet

0

1000

1100

-

MF SR,ITMS

počet

0

400

440

-

MF SR,ITMS

počet

0

600

660

MF SR,ITMS

počet

0

147

147

MF SR,ITMS

počet

0

100

100

MF SR,ITMS

počet

0

1179

1179

MF SR,ITMS

počet

0

1200

1200

-

ukazovatele budú upresnené na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti
V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Skupiny oprávnených aktivít
1.
•
•
•

rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni
nákup, inštalácia a konfigurácia HW
nákup, vývoj a nasadenie SW
služby
• konzultačné služby
• vývoj a integrácia
• manažment IT
• komunikačná infraštruktúra
• riadenie procesov
• HW podpora
• SW podpora

2.
•
•
•

rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni
nákup HW
nákup, vývoj SW
služby
• konzultačné služby
• vývoj a integrácia
• manažment IT
• komunikačná infraštruktúra
• riadenie procesov
• HW podpora
• SW podpora

Aktivity budú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy
prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej
a miestnej úrovni samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR podľa
§4 zákona č. 275/2006 Z.z., ktorý umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest
tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri
vybavovaní služieb verejnej správy. Aktivity opatrenia budú ďalej zamerané na zavádzanie efektívnych
elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných
štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú
z nových možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu.

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
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635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
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718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia9:
p.č.
1.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.2

intenzita pomoci
85%

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004
Z.z.

2.
3.
4.
5.
6.

331 Príspevková organizácia, zák. . 523/2004 Z.z.
332 Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou
právnou subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1
382 Verejnoprávna inštitúcia
801 Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990
803 Samosprávny kraj, zák. 302/2001 §1, §11 písm. n), §21
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2,

85%
85%
85%
85%
85%

zák. č. 460/2007 Z.z.

7.

752

Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení

85%

zák. 509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb.

Partneri prijímateľa
p.č.
1.

Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.2
Subjekty v pôsobnosti organizácií verejnej správy.

intenzita pomoci
85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.

9
Na
základe
klasifikácie
Právnej
formy
http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/CISROmanual0056.doc

organizácie,

aktualizovaným

k 1.6.2005.

Zdroj:
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Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry
Opatrenie 2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo
zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.1
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk/
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
P. O. BOX 82
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: informatizacia@mfsr.sk

Cieľ opatrenia 2.1
Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov pamäťových a fondových
inštitúcií

Ukazovatele na úrovni opatrenia 2.110
Definícia

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 2007

Názov ukazovateľa
Počet vytvorených
MF SR,ITMS počet
0
pracovných miest
Počet vytvorených
pracovných miest
MF SR,ITMS počet
0
obsadených mužmi
Ukazovatele Počet vytvorených
0
MF SR,ITMS počet
výsledku pracovných miest
obsadených ženami
Podiel používateľov
elektronických služieb v
kultúre na celkovom
MF SR,ITMS
%
0
počte internetovej
populácie
Počet on-line
dostupných služieb
MK SR
počet
0
v kultúre
Ukazovatele Počet projektov
MF SR,ITMS počet
0
výstupu Počet vytvorených
špecializovaných
MF SR,ITMS počet
0
digitalizačných
10
ukazovatele
pracovískbudú upresnené na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti

Cieľová hodnota
r. 2013

r. 2015

175

175

75

75

100

100

25

25

5

5

8

8

5

5
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Skupiny oprávnených aktivít
-

-

-

-

-

-

podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a
softwarom, sieťami a IKT technológiami)
nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.)
dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností
a elektronizácia týchto poznatkov;
zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov
zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry
zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných podmienok (klimatizácia
a uloženie zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov a podobných chránených
fondov) pamäťových a fondových inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou
realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií
v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou
zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a preparátorských
pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov
(knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania,
spracovania a ochrany obsahu
obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni
a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno
– komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu
informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a informačných centier
vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich
informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov
a vzdelávania
podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových
inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom,
plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou
výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného významu –
inovácia a prezentácia obsahu
vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry
podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve
Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich
s realizáciou opatrenia

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 2.1 Zlepšenie systémov získavania,
spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových
a fondových inštitúcií

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
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613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
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635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia11:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

intenzita pomoci

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z.
331 Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z.
332 Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou
právnou subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1
382 Verejnoprávna inštitúcia
801 Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990
803 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), zák. 302/2001
§1, §11 písm. n), §21
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2,

85%
85%
85%
85%
85%

85%

zák. č. 460/2007 Z.z.

8.
9.

118 Neinvestičný fond, zák. 147/97 § 2
119 Nezisková organizácia, zák. 308/93, zák. 213/97 § 2, zák.

10.

741Stavovská organizácia – profesná komora, z. 586/2003 Z.z;

85%
85%

13/2002, § 7, zák. 596/2003 §19 ods. 2, písm. d), e)

11.

z.586/2003Z.z.+z. 586/2003 Z.z; z. 344/2004 Z.z+z.90/93,
z. 578/2004 Z.z.;
z. 578/2004 Z.z.; z.78/92 §21; z.138/92§24,31; z.323/92, §29 ods.1,
z.259/93;z.199/94,z.216/95, z.233/95, z. 578/2004 Z.z., z. 578/2004 Z.z.,z.
578/2004 Z.z.,z.466/2002, z.442/2004
752
Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení
zák. 509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb.

85%

85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.

11

Na
základe
klasifikácie
Právnej
formy
http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/CISROmanual0056.doc

organizácie,

aktualizovaným

k 1.6.2005.

Zdroj:
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Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry
Opatrenie 2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie
a sprístupňovanie digitálnych dát
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.1
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk/
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
P. O. BOX 82
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: informatizacia@mfsr.sk

Cieľ opatrenia 2.2
Skvalitnenie systémov získavania, spracovania a ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu,
modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni
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Ukazovatele na úrovni opatrenia 2.212
Definícia
Názov ukazovateľa
Podiel zverejneného
zdigitalizovaného
obsahu PFI z
celkového obsahu PFI
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet vytvorených
pracovných miest
Ukazovatele
obsadených mužmi
výsledku
Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených ženami
Podiel používateľov
elektronických služieb v
kultúre na celkovom
počte internetovej
populácie
Počet on-line
dostupných služieb
v kultúre
Počet zdigitalizovaných
Ukazovatele objektov (obrazy,
výstupu textové dokumenty,
zvukové záznamy,
audiovizuálne
záznamy, 3D objekty)
Počet projektov

12
13

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200713

r. 2013

r. 2015

Cieľová hodnota

-

MK SR

%

0

30

30

-

MF SR,ITMS

počet

0

175

175

-

MF SR,ITMS

počet

0

75

75

-

MF SR,ITMS

počet

0

100

100

-

MF SR,ITMS

%

0

25

25

-

MF SR,ITMS

počet

0

5

5

-

MF SR,ITMS

počet
v tis.

142,3

3 433,5

3 433,5

-

MF SR,ITMS

počet

0

7

7

ukazovatele budú upresnené na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti
V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Skupiny oprávnených aktivít








vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk
pamäťových a fondových inštitúcií
záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving
podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva včítane digitalizovanie
záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/
digitálna rekonštrukcia filmových materiálov
digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov,
podpora manažmentu digitálneho obsahu
systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami
na internete

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a
fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie
digitálnych dát

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
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630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
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637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia14:
p.č.
1.
2.
3.
4.

14

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

intenzita pomoci

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z.
331 Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z.
332 Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou
právnou subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1
382 Verejnoprávna inštitúcia

85%
85%
85%

Na
základe
klasifikácie
Právnej
formy
http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/CISROmanual0056.doc

organizácie,

85%

aktualizovaným

k 1.6.2005.

Zdroj:
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6.
7.

801 Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990
803 Samosprávny kraj, zák. 302/2001 §1, §11 písm. n), §21
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2,

21. 1. 2008

85%
85%

zák. č. 460/2007 Z.z.

8.
9.

118 Neinvestičný fond, zák. 147/97 § 2
119 Nezisková organizácia, zák. 308/93, zák. 213/97 § 2, zák.

85%
85%

13/2002, § 7, zák. 596/2003 §19 ods. 2, písm. d), e)

10.

11.

741Stavovská organizácia – profesná komora, z. 586/2003 Z.z;
z.586/2003Z.z.+z. 586/2003 Z.z; z. 344/2004 Z.z+z.90/93,
z. 578/2004 Z.z.;
z. 578/2004 Z.z.; z.78/92 §21; z.138/92§24,31; z.323/92, §29 ods.1,
z.259/93;z.199/94,z.216/95, z.233/95, z. 578/2004 Z.z., z. 578/2004 Z.z.,z.
578/2004 Z.z.,z.466/2002, z.442/2004
752
Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení
zák. 509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb.

85%

85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.
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Prioritná os 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového
prístupu
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 3.1
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk/
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
P. O. BOX 82
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: informatizacia@mfsr.sk

Cieľ opatrenia 3.1
Vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia
Vysoká miera inklúzie IKT
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Ukazovatele na úrovni opatrenia 3.115
Definícia
Názov ukazovateľa
Penetrácia
širokopásmového
internetu (prípojky na 100
obyvateľov)
Počet vytvorených
Ukazovatele pracovných miest
výsledku Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených mužmi
Počet vytvorených
pracovných miest
obsadených ženami
Počet novopripojených
obyvateľov na
širokopásmový internet
Ukazovatele
Počet novopripojených
výstupu domácností na
širokopásmový internet
Počet projektov

15
16

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200716

r. 2013

r. 2015

Cieľová hodnota

-

OECD

počet

5

30

40

-

MF SR,ITMS

počet

0

80

80

-

MF SR,ITMS

počet

0

32

32

-

MF SR,ITMS

počet

0

48

48

-

MF SR,ITMS

počet

0

700 000

770 000

-

MF SR,ITMS

počet

0

200 000

220 000

-

MF SR,ITMS

počet

0

200

200

ukazovatele budú upresnené na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti
V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Skupiny oprávnených aktivít



Zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu
systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu
Rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre
komerčných prevádzkovateľov. V rámci opatrenia budú podporené nasledujúce skupiny
oprávnených aktivít:
1. budovanie a rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí
2. budovanie a rozvoj metalických prístupových širokopásmových sietí
3. budovanie a rozvoj bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného
využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady

Strana 30 z 51

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti

21. 1. 2008

631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
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637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 3.1
321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004
Z.z.

331 Príspevková organizácia, zák. . 523/2004 Z.z.
801 Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990
803 Samosprávny kraj, zák. 302/2001 §1, §11 písm. n), §21
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2,
zák. č. 460/2007 Z.z.

7.

118 Neinvestičný fond, zák. 147/97 § 2
119 Nezisková organizácia, zák. 308/93, zák. 213/97 § 2, zák.

8.

741Stavovská organizácia – profesná komora, z. 586/2003 Z.z;

6.

13/2002, § 7, zák. 596/2003 §19 ods. 2, písm. d), e)

intenzita pomoci
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

Strana 32 z 51

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti

9.

z.586/2003Z.z.+z. 586/2003 Z.z; z. 344/2004 Z.z+z.90/93,
z. 578/2004 Z.z.;
z. 578/2004 Z.z.; z.78/92 §21; z.138/92§24,31; z.323/92, §29 ods.1,
z.259/93;z.199/94,z.216/95, z.233/95, z. 578/2004 Z.z., z. 578/2004 Z.z.,z.
578/2004 Z.z.,z.466/2002, z.442/2004
752
Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení
zák. 509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb.

21. 1. 2008

85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.
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Prioritná os 4 Technická pomoc
Opatrenie 4.1 Technická pomoc pre RO OPIS
Riadiaci orgán pre opatrenie 4.1
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk

Cieľ opatrenia 4.1
Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie OPIS

Ukazovatele na úrovni opatrenia 4.1

Názov ukazovateľa
Percento pracovníkov RO,
zapojených do systému
celoživotného vzdelávania
Počet vypracovaných štúdií
Ukazovatele Počet vytvorených pracovných
výsledku miest
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených mužmi
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených ženami
Ukazovatele
Počet projektov
výstupu

17

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200717

r. 2013

r. 2015

Cieľová hodnota

UV SR,ITMS

%

0

100

100

UV SR, ITMS

počet

0

2

2

UV SR,ITMS

počet

0

25

25

UV SR,ITMS

počet

0

10

10

UV SR,ITMS

počet

0

15

15

UV SR,ITMS

počet

0

2

2

V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Skupiny oprávnených aktivít









Zabezpečenie administratívnych kapacít RO OPIS, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
Zabezpečenie procesov riadenia, programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia
OPIS
Zriadenie a udržateľný rozvoj implementačných štruktúr pre projekty Informatizácie
Materiálno technické zabezpečenie RO OPIS
Zabezpečenie monitorovacích aktivít
Hodnotiace správy, audity, prieskumy, analýzy pre potreby OPIS
IT podpora procesom v rámci RO OPIS
Publicita a informovanie verejnosti

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 4.1 Technická pomoc pre RO OPIS

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
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631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
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710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia:
p.č.
1.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.1
Úrad vlády SR

intenzita pomoci
85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.
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Prioritná os 4 Technická pomoc
Opatrenie 4.2 Technická pomoc pre SORO OPIS
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 4.2
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.roopis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02 / 572 95 510
Fax: 02 / 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk/
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
P. O. BOX 82
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: informatizacia@mfsr.sk

Cieľ opatrenia 4.2
Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie a implementáciu OPIS

Ukazovatele na úrovni opatrenia 4.2

Názov ukazovateľa
Počet vypracovaných štúdií
Percento pracovníkov SORO,
zapojených do systému
celoživotného vzdelávania
Ukazovatele
Počet vytvorených pracovných
výsledku
miest
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených mužmi
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených ženami
Ukazovatele
Počet projektov
výstupu

18

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200718

r. 2013

r. 2015

Cieľová hodnota

MF
SR,ITMS

počet

0

12

12

MF
SR,ITMS

%

0

100

100

počet

0

55

55

počet

0

24

24

počet

0

31

31

počet

0

2

2

MF
SR,ITMS
MF
SR,ITMS
MF
SR,ITMS
MF
SR,ITMS

V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Skupiny oprávnených aktivít










Zabezpečenie administratívnych kapacít SORO OPIS, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
Zabezpečenie procesov programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OPIS
Zriadenie a udržateľný rozvoj implementačných štruktúr pre projekty Informatizácie
Materiálno technické zabezpečenie SORO OPIS
Zabezpečenie monitorovacích aktivít
Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, analýz súvisiacich s implementáciou projektov OPIS
Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OPIS
IT podpora procesom v rámci SORO OPIS
Publicita a informovanie verejnosti

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 4.2 Technická pomoc pre SORO OPIS

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
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632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie
633 Materiál
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér a licencie
633016 Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
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711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Softvéru
711004 Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714005 Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 všeobecného nariadenia na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
c) bývanie;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia:
p.č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.2
1.

Ministerstvo financií SR

intenzita pomoci
85%

Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.
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Horizontálne priority

Marginalizované rómske komunity
Marginalizované rómske komunity (ďalej len MRK) sú jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktoré
trpia vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie, ktorá sa prejavuje ekonomickým vylúčením,
priestorovým vylúčením, kultúrnym vylúčením, symbolickým vylúčením , politickým vylúčením, eventuálne
kombináciou uvedených foriem vylúčenia.
Cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity je zvýšiť zamestnanosť a vzdelanostnú
úroveň príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Kľúčovým nástrojom naplnenia uvedeného
cieľa je komplexný prístup. Pri komplexnom prístupe je dôraz kladený na vzájomnú previazanosť aktivít a na
aktívnu participáciu miestnej komunity pri realizácii projektu. Využívanie komplexnosti v riešení problémov
marginalizovaných rómskych komunít je nevyhnutnosťou, pretože zabezpečí systémové riešenie problémov
v marginalizovaných rómskych komunitách a umožní dlhodobé strategické plánovanie a riadenie rozvoja
komunity a pozitívnej zmeny.
Horizontálna priorita MRK je priestorom na zvýšenie efektívnosti intervencií štrukturálnych fondov pri riešení
problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bude realizovaný prostredníctvom komplexného
prístupu. Komplexný prístup bude spájať niekoľko aktivít, resp. projektov do celkovej stratégie rozvoja
konkrétnej lokality tak, aby ich realizácia na seba nadväzovala a prispievala k dlhodobému rozvoju
marginalizovanej rómskej komunity v danej lokalite.
Podpora marginalizovaných rómskych komunít je prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie
v programovom období 2007- 2013 zameraná hlavne na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť,
zdravie a bývanie a na tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.
Zámerom HP MRK je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov
smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Navrhovanými nástrojmi pre zabezpečovanie dopadu a koordinácie sú:
- komplexný prístup v riešení problémov MRK, ktorý sa uplatňuje v nasledovných OP (Regionálny
OP, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Životné prostredie, OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo, OP Informatizácia spoločnosti)
- individuálne projekty (dopytovo-orientované)
Úlohy ÚSVRK a spolupráca s RO/SORO, rozsah a presné podmienky realizácie opísaných nástrojov
zabezpečenia HP MRK budú predmetom záväznej zmluvy o spolupráci medzi ÚSVRK a RO alebo SORO.
Komplexný prístup bude riešený nasledovne:
- predkladanie lokálnych stratégii komplexného prístupu (ďalej „KxP“) obcou, príp. mikroregiónom (v
nadväznosti na obsah regionálnych koncepcií sociálno-ekonomickej inklúzie MRK, ktorých vznik
bol iniciovaný ÚSVRK v roku 2006 v prípade prešovského, košického a banskobystrického kraja
a vyžaduje zapojenie širokého parnterstva v danej lokalite
- vyhodnotenie a schvaľovanie lokálnych stratégií komplexného prístupu.
- príprava projektov v rámci schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu
- schválenie a implementácia projektov v rámci OP v rátane riešenia IOM (integrovaných obslužných
miest a jeho pripojenia na internet)
- priebežné monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov lokálnych stratégií prostredníctvom
jednotlivých projektov
- vyhodnotenie prínosu komplexných projektov k napĺňaniu cieľa horizontálnej priority
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Operačný program Informatizácia spoločnosti prostredníctvom opatrení 1 a 3 poskytuje priestor pre
špecifikáciu aktivít, ktoré sú zamerané pre časť rómskej komunity. Aktivity obsahovým charakterom budú
podporovať štyri prioritné oblasti, na ktoré je zameraná horizontálna priorita Marginalizované rómske
komunity a komplexný prístup, ktorý má vyústiť do synergického efektu podpory zo štrukturálnych fondov
EÚ.
Prostredníctvom budovania integrovaných obslužných miest OP Informačná spoločnosť bude poskytovaný
pružnejší prístup k službám verejnej správy pre všetky skupiny obyvateľstva a vo väzbe na komplexné
projekty v rámci HP MRK tak môže zvýšenou mierou podporiť predovšetkým tých žiadateľov, ktorí v zmysle
pravidiel koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity budú úspešní v procese
schvaľovania lokálnych koncepcií komplexného prístupu (koncepcia ekonomickej a sociálnej inklúzie MRK
a 3-4 projektové zámery, ktoré môžu potenciálni žiadatelia podať na základe výzvy, ktorú navrhne
a následne pripraví Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity) a tak sa následne budú uchádzať o NFP v rámci výziev zverejňovaných jednotlivými riadiacimi
orgánmi. Možnosť využitia integrovaných obslužných miest v kontexte komplexného prístupu bude
podporená aj poskytovaním, resp. využívaním odbornej pomoci pre MRK prostredníctvom Operačného
programu vzdelávanie, čím sa dosiahne posilnenie synergického efektu komplexného prístupu. Operačný
program Informačná spoločnosť prostredníctvom budovania integrovaných obslužných miest prioritne
podporí, uvedie tých žiadateľov, ktorí realizujú v uvedenom zmysle komplexný prístup a ktorí ho
implementujú aspoň v jednom z projektov, na realizáciu ktorého získali nenávratný finančný prostriedok.
V rámci implementácie špeciálnych programov vzdelávania pre MRK OPIS zabezpečí v spolupráci s MŠ SR
a MPSVR SR školenia zamerané na zvýšenie vzdelanosti MRK v oblasti IKT a znalosti práce s PC
s využitím metódy „learning by doing“.
V rámci prioritnej osi 2 OPIS bude implementovaný špecifický projekt zameraný na MRK - projekt ,
multifunkčného knižnično-informačného centra prostredníctvom ktorého sa realizuje výstavba depozitov
budovy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ako
odborného pracoviska, ktoré by zastrešovalo problematiku rómskej kultúry na Slovensku vychádza
z dlhodobej iniciatívy viacerých štátnych a verejných inštitúcií, neziskových organizácií a vysokoškolských
pracovísk.
Navrhnutá lokalizácia strediska reflektuje súčasný stav koncentrácie rómskej komunity, kedy jej najväčšie
zastúpenie je sústredené predovšetkým v Prešovskom samosprávnom kraji.
Dokumentačno – informačné centrum by sa malo stať organizačnou zložkou Vedeckej knižnice v Prešove
pričom jeho činnosť umožní pracovníkom štátnej správy, študentom, odbornej aj laickej verejnosti
pohodlnejší prístup ku komplexným informáciám o histórii, živote, tradíciách a kultúre Rómov žijúcich na
Slovensku. Centrum by spravovalo fondy v základnej forme a digitalizačný repozit a zodpovedalo za
sprístupňovanie a využívanie týchto informácií pre verejnosť.

Rovnosť príležitostí
Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí je zaistiť rovnaké zaobchádzanie pre každého jednotlivca
bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek
alebo sexuálnu orientáciu.
Informačné technológie ponúkajú množstvo príležitostí na prekonávanie bariér (sociálnych a ekonomických,
zemepisných, kultúrnych, časových a pod.) pre skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou a sociálnym
vylúčením. Dostupné technológie na riešenie ich špecifických potrieb im umožňujú rovnoprávne sa podieľať
na spoločenskom a pracovnom živote. Výzvou pre programové obdobie 2007 - 2013 je v oblasti
informatizácie prekonávanie priepastí medzi technológiami a touto skupinou používateľov.
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Priemet do opatrení
OPIS bude podporovať sociálnu inklúziu v dvoch vrstvách.
Prostredníctvom prioritnej osi 1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb bude
priamo podporovať vytvorenie prostredia pre účinnejšie a efektívnejšie riadenie verejných služieb v oblasti
sociálnej inklúzie, ktoré majú prierezový – horizontálny charakter.
Zvýšená pozornosť bude venovaná podpore zabezpečenia prístupnosti používateľských rozhraní
informačných systémov verejnej správy a koncových zariadení služieb využívajúcich širokopásmový prístup
z hľadiska ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov tak, aby im bola umožnená v čo najširšej miere
samostatná interaktívna komunikácia s informačnými systémami verejnej správy priamo alebo pomocou
asistenčných technológií. Prístupnosť znevýhodneným skupinám je štandardnou podmienkou zavádzaných
elektronických služieb a rozvoja ISVS. Všetky aplikácie, prístupné cez internetové rozhranie sa budú riadiť
štandardami pre prístupnosť (e-accesibility), v zmysle Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR o vydaní Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (zo dňa 20. 7.
2006 vyšlo v Zbierke zákonov čiastka 174 č. 464).
V rámci druhej prioritnej osi bude jedna aktivita osobitne zameraná na vytvorenie siete výskumných,
dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry (v rámci Slovenského národného múzea) v
piatich regiónoch Slovenska, čím sa dosiahne vyšší stupeň poznávania rómskej kultúry, spracovania
poznatkov o prejavoch a formách rómskej kultúry a vytvorí lepší priestor pre podporu a využitie talentov
jednotlivcov v rámci marginalizovaných rómskych komunít.
Prostredníctvom prioritnej osi 3 zameranej na zvýšenie penetrácie širokopásmového pripojenia bude OPIS
zvyšovať dostupnosť kvalitnejších a úplne nových služieb, ktoré rizikovým skupinám boli doposiaľ veľmi
ťažko, ale vôbec nedostupné. Špeciálna pozornosť je venovaná zdravotne postihnutým používateľom.
Zabezpečenie prístupnosti elektronických služieb pre takto handicapované osoby je podmienkou
elektronizácie služieb verejnej správy v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Výnosu MDPT č. 1706/N2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, §34 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
OPIS bude mať priamy, aj nepriamy vplyv na sociálnu inklúziu a zvýšenie kvality života všetkých rizikových
skupín, definovaných v Národnom akčnom pláne sociálnej inklúzie 2004 – 200619.

Trvalo udržateľný rozvoj a Informačná spoločnosť
Koordinácia HP IS a HP TUR
Na politickej úrovni za koordináciu implementácie horizontálnych priorít Informačná spoločnosť a Trvalo
udržateľný rozvoj (ďalej len „HP IS a HP TUR“) zodpovedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.
Na vecnej úrovni za horizontálne riadenie a implementáciu všetkých projektov informatizácie spoločnosti
zodpovedá Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na
úseku informatizácie.
Úlohu celkovo vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju plní podpredseda vlády SR prostredníctvom Rady
vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj z funkcie jej predsedu.
19

nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia s nižším stupňom vzdelania, rodiny s deťmi, rodiny s vyšším počtom detí,
príslušníci segregovaných rómskych osídlení , zdravotne postihnutí, starší ľudia vyžadujúci dlhodobú starostlivost, ktorí majú sťažený prístup k
bývaniu, alebo sú úplne bez domova, imigranti,
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Inštitucionálnym koordinátorom HP IS a HP TUR je Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) a jeho postavenie je
špecifické, keďže nevystupuje v tejto oblasti ani ako riadiaci orgán ani ako sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom.
Na pracovnej úrovni všetky úlohy ÚV SR týkajúce sa HP IS a HP TUR zabezpečujú a plnia zamestnanci ÚV
SR, ktorí na základe svojich úloh vystupujú v pozícii koordinátorov horizontálnych priorít.
V oblasti energetickej efektívnosti bude koordináciu podpory horizontálne zabezpečovať Ministerstvo
hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), ktoré je v zmysle kompetenčného zákona zodpovedné za energetickú
politiku, zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov
EÚ a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov.
Implementácia HP IS a HP TUR
Spolupráca a konzultácie s partnermi
A. Informačná spoločnosť
ÚV SR prostredníctvom zasadaní pracovnej skupiny pre HP IS, sledovaním napĺňania
ukazovateľov, vypracovávaním podkladov a správ za HP IS zabezpečuje, aby HP IS bola efektívne riadená
a implementovaná vo vzťahu ku všetkým operačným programom, ich prioritným osiam a monitoruje
a hodnotí napĺňanie cieľov HP IS aj na úrovni NSRR.
Hlavnou úlohou ÚV SR bude prostredníctvom pracovnej skupiny pre HP IS koordinovať jednotlivé riadiace
orgány (ďalej len „RO“) operačných programov (ďalej len „OP“) pri implementácii HP IS. Koordinácia
spočíva v tom, že na základe výsledkov monitorovania HP IS ÚV SR odporučí/navrhne jednotlivým RO
zefektívnenie implementácie HP IS v rámci svojho OP.
Úlohou MF SR bude v rámci zasadaní pracovnej skupiny HP IS dohliadať na odbornú stránku informačnej
spoločnosti prostredníctvom štandardov a plnenia strategických dokumentov informačnej spoločnosti v SR
a v zmysle uvedeného dopĺňať podklady a správy HP IS.
ÚV SR bude spolupracovať s RO a Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“) pri vypracovaní
priebežných, výročných a záverečných správach OP a NSRR, kde zabezpečí, tam kde je to vhodné,
vypracovanie častí, ktoré sa týkajú HP IS. ÚV SR v spolupráci so všetkými gestormi horizontálnych priorít
NSRR a po konzultácii s členmi pracovnej skupiny pre HP IS navrhne jednotný minimálny text za všetky HP
do príručiek pre prijímateľa.
Nosným pilierom sledovania implementácie HP IS sú ukazovatele, zadefinované v rámci Národného
číselníka ukazovateľov. ÚV SR tak bude z ITMS vytvárať výstup plnenia ukazovateľov za HP IS
a vypracovávať podklady a správy pre OP a NSRR.
V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na
ciele NSRR, by mal každý RO podľa možností v rámci svojho OP zabezpečiť podporu tých projektov, ktoré
okrem splnenia štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP význačným spôsobom prispievajú
k rozvoju HP IS.
B. Trvalo udržateľný rozvoj
ÚV SR prostredníctvom zasadaní pracovnej skupiny pre HP TUR, sledovaním napĺňania
ukazovateľov, vypracovávaním podkladov a správ za HP TUR zabezpečuje, aby HP TUR bola efektívne
riadená a implementovaná vo vzťahu ku všetkým OP, ich prioritným osiam a monitoruje a hodnotí napĺňanie
cieľov HP TUR aj na úrovni NSRR.
Rada vlády SR pre TUR je poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky pre uplatňovanie
zásad trvalo udržateľného rozvoja. Spolupracujúcimi a poradnými orgánmi Rady sú odborníci vysokých
škôl, vedeckých ústavov, zástupcov samosprávnych orgánov, odborových a zamestnávateľských zväzov a
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zástupcov orgánov štátnej správy pri posudzovaní riešenia niektorých problémov trvalo udržateľného
rozvoja.
Hlavnou úlohou ÚV SR bude prostredníctvom pracovnej skupiny pre HP TUR koordinovať jednotlivé RO OP
pri plnení cieľov HP TUR. Koordinácia spočíva v tom, že na základe výsledkov monitorovania HP TUR ÚV
SR odporučí/navrhne jednotlivým RO zefektívnenie implementácie HP TUR v rámci svojho OP.
ÚV SR bude spolupracovať s RO a CKO pri priebežných, výročných a záverečných správach OP a NSRR,
kde zabezpečí, tam kde je to vhodné, vypracovanie tých častí, ktoré sa týkajú HP TUR. ÚV SR v spolupráci
so všetkými gestormi horizontálnych priorít NSRR a po konzultácii s členmi pracovnej skupiny pre HP TUR
navrhne jednotný minimálny text za všetky horizontále priority do príručiek pre prijímateľa.
Nosným pilierom sledovania implementácie HP TUR sú ukazovatele, zadefinované v rámci Národného
číselníka ukazovateľov. ÚV SR tak bude z ITMS vytvárať výstup plnenia ukazovateľov za HP TUR
a vypracovávať podklady a správy pre OP a NSRR.
Čo sa týka oblasti energetickej efektívnosti, MH SR, ktoré zabezpečuje koordináciu tejto oblasti následne
poskytne ÚV SR podklady za vyhodnotenú oblasť energetickej efektívnosti, aby ÚV SR mohol zabezpečiť
komplexné vyhodnotenie horizontálnej priority TUR. Zástupca MH SR , ako člen pracovnej skupiny pre HP
TUR zodpovedný za vyhodnocovanie oblasti energetickej efektívnosti.
V rámci pracovnej skupiny pre HP TUR MH SR navrhne maximálne 3 indikátory, ktoré sa budú sledovať v
rámci horizontálnych priorít na úrovni schválených projektov podporovaných z fondu ERDF v rámci NSRR
SR na roky 2007-2013. Tieto indikátory budú súčasťou Žiadosti o poskytnutie NFP. V rámci ITMS budú tieto
indikátory vyhodnocované v spolupráci s UV SR. Každý riadiaci orgán využívajúci prostriedky z fondu ERDF
bude povinný zapracovať do žiadosti o NFP spoločne schválené indikátory, ktoré budú príslušné SORO/RO
aj vyhodnocovať.
V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na
ciele NSRR, by mal každý RO, podľa možností v rámci svojho OP, zabezpečiť podporu tých projektov, ktoré
okrem splnenia štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP význačným spôsobom prispievajú
k rozvoju HP TUR.
Informovanie verejnosti
ÚV SR ako koordinátor HP IS a HP TUR sa bude podieľať na zabezpečení oblasti informovania a publicity
nasledovne:
• informovaním o úlohách ÚV SR a jeho relevantných partnerov,
• vypracovaním, koordináciou a realizáciou vlastného plánu informovania a publicity pre HP IS a HP TUR
v súlade s metodikou CKO,
• zabezpečením všeobecnej informovanosti o cieľoch, obsahu, monitorovaní a hodnotení HP IS a HP
TUR a o pokroku dosiahnutom pri napĺňaní cieľov týchto horizontálnych priorít,
• zabezpečením odborných seminárov a workshopov o HP IS a HP TUR pre širšiu odbornú verejnosť,
• pripravovaním podkladov o aktivitách ÚV SR a ostatných zainteresovaných orgánov v oblasti
informovania a publicity pre výročné správy a záverečnú správu za jednotlivé OP a NSRR,
• priebežným hodnotením efektívnosti komunikačných aktivít ÚV SR v rámci hodnotiacich správ,
• menovaním kontaktnej osoby pre HP IS a HP TUR, ktorá bude členom pracovnej skupiny pre publicitu
a spoluprácou s kontaktnými osobami regionálnych informačných centier,
• prípravou a aktualizáciou informácií zverejnených na internetovej stránke ÚV SR www.vlada.gov.sk.
Monitorovanie
Monitorovacie výbory jednotlivých RO predstavujú najvyšší rozhodujúci orgán a sú založené na princípe
partnerstva. Zástupca ÚV SR sa bude zúčastňovať zasadnutí monitorovacích výborov ako ich riadny člen.
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Monitorovanie horizontálnych priorít prostredníctvom súboru ukazovateľov a vypracovanie podkladov pre príslušné
RO vykonávajú všetci koordinátori ÚV SR v závislosti od toho, aký OP im bol pridelený.
Monitorovanie HP IS a HP TUR prostredníctvom súboru ukazovateľov
Hlavným cieľom monitorovania je pravidelné sledovanie realizácie cieľov NSRR, OP a projektov s využitím
ukazovateľov.
Výstupy z monitorovania zabezpečujú pre ÚV SR vstupy pre rozhodovanie pre účely zlepšenia
implementácie OP z pohľadu implementácie HP IS a HP TUR, podklady pre RO pre vypracovávanie
priebežných správ, výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní pomoci a podklady pre rozhodovanie
monitorovacích výborov.
Úlohy ÚV SR ako koordinátora pre HP IS a HP TUR:
•
•
•
•

postupuje v súlade s usmernením CKO č. 8/2007 k monitorovaniu a hodnoteniu,
monitoruje HP IS a TUR prostredníctvom súboru ukazovateľov, ktorý je súčasťou Národného číselníka
ukazovateľov a OP,
v prípade potreby predkladá CKO návrhy na zmeny, resp. doplnenie národného číselníka ukazovateľov za
oblasť HP IS a HP TUR po dohode s RO,
spracováva podklady monitorovania realizácie HP IS a HP TUR do priebežných správ, výročných
a záverečnej správy OP a NSRR.

Úlohy RO v procese monitorovania HP IS a HP TUR:
•

RO zašlú ÚV SR ukazovatele OP, prioritných osí príp. opatrení, z ktorých bude identifikovaný súbor
ukazovateľov za HP IS a HP TUR v rámci každého OP, ktorými sa bude sledovať implementácia HP
TUR a HP IS prostredníctvom ITMS.
Hodnotenie

Pri hodnotení HP IS a HP TUR bude zabezpečená spolupráca s externými hodnotiteľmi, nezávislými
odborníkmi, prípadne zástupcami ďalších orgánov, s ktorými bude mať oblasť hodnotenia súvislosť.
Úlohy koordinátorov HP IS a HP TUR v rámci hodnotenia:
• vypracovanie plánu monitorovania a hodnotenia na r. 2007-2013 v spolupráci s RO, jeho aktualizácia,
realizácia a vyhodnocovanie,
• zabezpečenie priebežného hodnotenia HP IS a HP TUR,
• postupuje v súlade s Usmernením CKO č.8/2007 k monitorovaniu a hodnoteniu.
Výsledky hodnotenia sú podkladom pre rozhodnutia RO a ich monitorovacích výborov pri riadení realizácie
programov za účelom dosiahnuť žiaduci pokrok smerom k dosiahnutiu hlavných ekonomických, sociálnych
a environmentálnych cieľov.
Hodnotenie HP IS a HP TUR je vykonávané na základe plnenia ukazovateľov, podkladov a správ pre HP IS
a HP TUR. Predmetom hodnotenia je porovnanie dosiahnutého pokroku v plnení ukazovateľov HP IS a HP
TUR na úrovni relevantných OP a na úrovni NSRR.
Hodnotenie bude vykonané podľa potreby vo forme hodnotiacej správy a bude zamerané na úspešnosť
a efektívnosť zvoleného spôsobu implementácie HP IS a HP TUR. Hodnotiaca správa za HP IS a HP TUR
bude slúžiť ako podklad pre RO a CKO pri vyhodnocovaní OP a NSRR.
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Celkom

Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.2

Opatrenie 3.1
Prioritná os 4

Prioritná os 3

Opatrenie 2.2

Opatrenie 2.1

Prioritná os 2

Opatrenie 1.2

Opatrenie 1.1

Prioritná os 1

31 083 886
12 643 153
18 440 733
993 095 405

36 569 278
14 874 299

36 569 278
14 874 299

21 694 979
21 694 979
1 168 347 536 1 168 347 536

96 201152
96 201152

81 770 979

81 770 979

163 541 958

351 134 204

351 134 204

702 268 409

c=d+e+f

celkom

113 177 826
113 177 826

96 201 152

96 201 152

192 402 304

413 099 064

413 099 064

826 198 128

b=c+g

celkom

EÚ

113 177 826
113 177 826

96 201 152

96 201 152

192 402 304

413 099 064

413 099 064

826 198 128

a=b+l

celkom

verejné zdroje

d

18 440 733
993 095 405

31 083 886
12 643 153

96 201152
96 201152

81 770 979

81 770 979

163 541 958

351 134 204

351 134 204

702 268 409

ERDF
e

f

h

ŠR

5 485 392
2 231 144

16 976 674
16 976 674

14 430 173

14 430 173

28 860 346

61 964 859

61 964 859

3 254 247
3 254 247
175 252 131 175 252 131

5 485 392
2 231 144

16 976 674
16 976 674

14 430 173

14 430 173

28 860 346

61 964 859

61 964 859

123 929 719 123 929 719

g=h+i+j+k

ESF KF celkom

národné
regio
miestne iné
nálne
i
j
k
l

m=(c/a)*100

85
85

85
85

85
85

85

85

85

85

85

85

n
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o

53 152 701

0

0

0

53 152 701

miera
súkromn
EIB príspevok iné zdroje
spolufinancova
é zdroje
(informatívne) (informatívne)
nia z EÚ

Tabuľka č. 1 Finančný plán Programového manuálu Operačného programu Informatizácia spoločnosti na roky 2007 - 2013 podľa opatrení a zdrojov financovania

(v EUR, v bežných cenách)

Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa opatrení a zdrojov financovania

3.

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti

246 340 594
90 179 123
111 952 378

202 131 501
140 925 525
112 870 789

253 796 314

702 268 409

NUTS 2 SS
Košický kraj
Prešovský kraj

NUTS 2 Východné Slovensko

Spolu cieľ Konvergencia

PO1
71 647 314
78 327 187
96 366 093

NUTS 2 ZS
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj

Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj

Región

21. 1. 2008

163 541 958

60 542 433

54 606 098
33 617 408
26 925 025

48 393 427
24 362 012
30 244 086

96 201 152

39 672 829

28 568 544
22 004 152
17 668 677

27 959 779
12 745 595
15 822 949

31 083 886

-

-

-

993 095 405

354 011 576

285 306 143
196 547 085
157 419 491

322 693 800
127 286 730
158 019 413

Príspevok z fondov EÚ na roky 2007 – 2013
PO2
PO3
PO4
Spolu OP
14 075 062
8 132 005
93 854 381
15 387 318
8 890 174
102 604 679
18 931 048 10 937 599
126 234 740

Tabuľka č. 2: Indikatívne regionálne alokácie EÚ na roky 2007 - 2013 (EUR, bežné ceny)

Indikatívne regionálne alokácie EÚ na roky 2007 – 2013

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti
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67 047 293

284 086 911

11

13

Opatrenie 1.2

284 086 912

13

Opatrenie 1.1

67 047 293

11

Indikatívna suma

Opatrenie 1.1

kód

Príloha II. tab. 1.
Nariadenia Komisie č.
1828/2006
(MAXIMÁLNE 1 kód, t. j.
1 riadok)

A: Prioritná téma

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

Lisabonská
kategória*

áno

21. 1. 2008

01

01

kód

351 134 205

351 134 205

Indikatívna suma

Príloha II., tab. 2.
Nariadenia Komisie č.
1828/2006
(počet riadkov podľa
potreby počtu kódov)
Klasifikácia
finančných
príspevkov
podľa MF SR
(počet riadkov
podľa potreby
počtu kódov)

B: Forma financovania

Dimenzie
C: Typ územia

05

01

01

01

221 018 894

130 115 310

284 086 912

67 047 293

Indikatívna suma

Príloha II., tab. 3.
Nariadenia Komisie č.
1828/2006
(počet riadkov podľa
potreby počtu kódov)
kód

Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013

Kategorizácia pomoci na úrovni opatrení

Opatrenie, resp.
skupina aktivít

4.

Programový manuál OP Informatizácia spoločnosti

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa

Príloha II.,
tab. 4.
Nariadenia
Komisie č.
1828/2006
(maximáln
e 1 kód, t.
j. 1 riadok)
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75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

OKEČ
(max. 1 kód, t.j. 1
riadok

D: Hospodárska činnosť

áno

15 541 943

85,
86

Opatrenie 4.2

áno

15 541 943

85,
86

áno

20 466 207

11

Opatrenie 4.1

áno

75 734 945

nie

nie

nie

nie

nie

áno

10

nie

áno

Opatrenie 3.1

81 770 979

nie

áno

11

nie

áno

Opatrenie 2.2

81 770 979

11

Opatrenie 2.1
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01

15 541 943

15 541 943

35 000 000

03
01

15 000 000

46 201 152

81 770 979

81 770 979

02

01

01

01

01

01

05

01

01

01

21. 1. 2008

15 541 943

15 541 943

48 647 887

47 553 265

81 770 979

81 770 979

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa

10 Pošta a
telekomuni
kácie

10 Pošta a
telekomuni
kácie

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa

17 Verejná
správa
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75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

92 Rekreačné,
kultúrne
a
športové činnosti

92 Rekreačné,
kultúrne
a
športové činnosti

92 Rekreačné,
kultúrne
a
športové činnosti

92 Rekreačné,
kultúrne
a
športové činnosti

