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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. septembra 2007, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie
spoločnosti podporované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej 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 prijímateľom 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 6 opatreniach:
Prioritná os

1.
1.1
1.2
2.
2.1
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,
Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie
systémov jeho získavania, spracovania a ochrany
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 v prioritnej osi 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
rozhodnutia2 IDABC3. 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 projekty OPIS
určených 0,993 mld. €. Na základe stanovenej povinnej miery spolufinancovania SR budú tieto finančné

1 OPIS 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 OPIS 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)
3Interoperable 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).4 Finančné alokácie sú
uvedené v stálych cenách roku 2004.
Riadiacim orgánom (ďalej aj RO) pre OPIS je Úrad vlády SR. Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom (ďalej aj SORO) pre prioritnú os (ďalej aj PO) 1 a 3 operačného programu (ďalej aj OP)
plní Ministerstvo financií SR a funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os
2 OP plní Ministerstvo kultúry SR. Do implementácie projektov informatizácie realizovaných mimo OPIS,
v rámci horizontálnej priority(ďalej aj HP) NSRR s názvom Informačná spoločnosť, budú zapojené v rámci
iných operačných programov príslušné riadiace a sprostredkovateľské orgány, ako MH SR, MŠ SR, MZ SR,
MPSVR, MŽP SR, MDPT SR, MP SR, MVRR SR a VÚC. Všetky projekty informatizácie budú realizované
koordinovane 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.

Prioritná os 1:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Východisko

Vytvorenie inkluzívnej
informačnej spoločnosti
ako prostriedku vysoko
výkonnej vedomostnej
Cieľ:
spoločnosti
Typ a Názov ukazovateľa
Počet projektov

Typ

on-line dostupnosť 20 základných
verejných služieb
Časová úspora pre občanov v
dôsledku zavedenia 20 základných
verejných služieb
Podiel obyvateľov s prístupom k
IOM na celkovom počte obyvateľov
Počet vytvorených pracovných
miest
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených mužmi
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených ženami
Počet vybudovaných základných
komponentov ISVS

EÚ15
rok
-

core
Počet zavedených elektronických
služieb dostupných online
Počet organizácií VS
zavádzajúcich systémy
eGovernmentu
Počet sprístupnených IOM

Jednotka

výstup

počet
počet

-

výstup

počet

výstup

počet

výsledok

%

výsledok

hod.

výsledok

%

výsledok/core

počet

výsledok/core

počet

výsledok/core

počet

výsledok/core

počet

SR

-

-

-

-

-

-

-

-

hodnota
73

MF SR,ITMS

709

MF SR,ITMS

-

-

-

zdroj

rok 2015

hodnota rok
hodnota
2007
0
0
2007

-

-

Cieľ

2007

0

1425

MF SR,ITMS

2007

0

1 200

MF SR,ITMS

2005

20

90

eurostat

2007

0

12

MF SR

2007

0

79,4

MF SR

0

1288

MF SR,ITMS

515

MF SR,ITMS

773

MF SR,ITMS

100

MF SR.ITMS

2007
2007
2007

2007

0
0

n.a.

4Stratégia

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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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.opis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
telefón: 02 / 572 95 982
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 1.1
efektívna štátna správa

Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.1
Definícia

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
r. 20075

Cieľová
hodnota
r. 2015

on-line dostupnosť 20 základných
verejných služieb

-

eurostat

%

20

90

Časová úspora pre občanov v dôsledku
zavedenia 20 základných verejných
služieb

-

MF SR

hod

0

12

-

MF SR,ITMS

počet

0

288

-

MF SR,ITMS

počet

0

100

-

MF SR,ITMS

počet

0

188

-

MF SR,ITMS

počet

n. a.

100

-

MF SR,ITMS

počet

0

37

-

MF SR,ITMS

počet

0

498

-

MF SR,ITMS

počet

0

16

Názov ukazovateľa

Ukazovatele Počet vytvorených pracovných miest
výsledku
Počet vytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
Počet vytvorených pracovných miest
obsadených ženami
Počet vybudovaných základných
komponentov ISVS
Počet projektov
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online

Ukazovatele
výstupu
Počet organizácií VS zavádzajúcich
systémy eGovernmentu

5

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, inštalácia a konfiguráciaHW
nákup, vývoj a nasadenie 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 základných komponentov integrovaného
informačného systému verejnej správy, prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW a aplikácií
prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy v súlade s Národnou
koncepciou informatizácie verejnej správy v SR 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 prioritných služieb eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Národnej
koncepcii informatizácie verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi eGovernmentu
a tiež zavádzanie 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 území
neoprávnenom pre čerpanie prostriedkov OPIS. Z tohto dôvodu bude v zmysle nariadenia Rady (ES)
č.1083/2006 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.
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Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné póly

obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi 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 (nepriame) výdavky a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za
podmienok stanovených čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len
„všeobecné nariadenie“) v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 284/2009.
 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) hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu)
2) účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu)
3) 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
uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené pred ich certifikáciou a preplatením
z fondov EÚ (s výnimkou odpisov, režijných (nepriamych) výdavkov a nefinančných príspevkov).
intenzita podpory udelená z programov financovaných z Fondov EÚ nesmie presiahnuť povolenú
intenzitu verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EÚ.

Minimálnu a maximálnu dobu realizácie projektu, ako aj minimálnu a maximálnu výšku NFP na projekt určia
výstupy štúdií uskutočniteľnosti OPIS.
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Oprávnené výdavky6:
610620 Osobné náklady (položky 610 až 629)
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
612 Príplatky
612001 Osobný príplatok
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
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
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 zabezpečenie
628002 Na výsluhový dôchodok
628003 Na úrazové zabezpečenie
628004 Na invalidný výsluhový dôchodok
628005 Na výsluhový príspevok
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské cestovné náhrady
631002 Zahraničné cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
633002 Materiál Výpočtová technika
633003 Materiál Telekomunikačná technika
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Materiál všeobecný
633007 Materiál Špeciálny
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
633018 Licencie
Eko položky 610 – 625, 625001- 625007, 627,628, 628001- 628004, 629 sú v systéme ITMS vedené a nahradené kódom 610620 pre účely
predloženia ŽoNFP
6
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633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Údržba Interiérového vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej techniky
635003 Údržba Telekomunikačnej techniky
635004 Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom Dopravných prostriedkov
636005 Nájom Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
636006 Nájom Výpočtovej techniky
636007 Nájom Softvéru
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
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Nákup softvéru
711004 Nákup licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Nákup interiérového vybavenia
713002 Nákup výpočtovej techniky
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Nákup Osobných automobilov
714005 Nákup Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia
718002 Modernizácia Výpočtovej techniky
718003 Modernizácia Telekomunikačnej techniky
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718006 Modernizácia Softvéru
718007 Modernizácia Komunikačnej infraštruktúry
Pozn.:
V rámci OPIS PO1 sú oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením
realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie
projektu, tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu
vrátane informovania a publicity) nesmú prekročiť 7% s ohľadom na priame náklady projektu (náklady
hlavných aktivít):
a) pri neinvestičných projektoch
b) pri investičných projektoch, ktoré nie sú veľkými projektmi,
c) iba náklady na informovanie a publicitu pri veľkých projektoch.
V individuálnych prípadoch môže RO OPIS upraviť výšku percent oprávnených nepriamych výdavkov.
Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri
činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú
potrebné na uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia
školiacich aktivít potrebných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom
krížového financovania z ESF vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max.
do výšky ceny v mieste obvyklej7 (t.j. výdavky môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených
nákladov projektu8), % bude stanovené vo výzve.
Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (ďalej len
nariadenie o EFRR) , 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 (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie
neoprávnené);
d) odstavenie jadrových elektrární a
V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách
Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb
národných projektov.
7
8
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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,
 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
Prijímatelia9:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1

intenzita pomoci z EFRR

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004
Z. z.
331 Príspevková organizácia, zákon č.523/2004 Z. z.
382 Verejnoprávna inštitúcia

85%

433 Sociálna a zdravotné poisťovne, zákon č. 581/2004 Z. z., zákon
č. 461/2003 Z. z.
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zákon č. 83/1990
Zb.§ 2, zákon č. 460/2007 Z. z.
118 Neinvestičný fond, zák. 147/1997 Z. z.
119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993 Z .z. , zákon č.
213/1997 Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z §19
ods. 2 písm. d), e), zákon č. 274/2009 Z. z. § 32 ods.1 písm. a)
121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 Zb. (mimo schémy
štátnej pomoci)

85%

85%
85%

85%
85%
85%
85%

Partneri prijímateľa:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.1

intenzita pomoci z EFRR

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z.
z.
331 Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z.
382 Verejnoprávna inštitúcia
433 Sociálna a zdravotné poisťovne, zákon č. 581/2004 Z. z., zákon
č. 461/2003 Z. z.
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zákon č. 83/1990
Zb § 2, zákon č. 460/2007 Z. z.
118 Neinvestičný fond, zákon č. 147/1997 Z. z.
119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993 Z. z., zákon č.
213/1997 Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z §19
ods. 2 písm. d), e), zákon č. 274/2009 Z. z.§ 32 ods.1 písm. a)
121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy
štátnej pomoci)

85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

9Na

základe klasifikácie Právnej formy organizácie.
Zdroj: http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?wnazpls=&lang=sk&wlang=sk&wkodcis=0056&wklasif=
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Schémy štátnej pomoci
V rámci opatrenia sa neplánuje využitie schémy štátnej pomoci. Opatrenie nebude mať priamy vplyv na
kvalitu hospodárskej súťaže.

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.opis.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

Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.2
Definícia

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200710

Cieľová
hodnota
r. 2015

-

Eurostat

%

20

90

-

MF SR

hod

0

12

-

MF SR

%

0

79,4

Počet vytvorených pracovných miest

-

MF SR,ITMS

počet

0

1000

Počet vytvorených pracovných miest
obsadených mužmi

-

MF SR,ITMS

počet

0

400

Názov ukazovateľa
on-line dostupnosť 20 základných
verejných služieb
Časová úspora pre občanov v dôsledku
zavedenia 20 základných verejných
Ukazovatele služieb
výsledku
Podiel obyvateľov s prístupom k IOM na
celkovom počte obyvateľov

10

V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
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Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200710

Cieľová
hodnota
r. 2015

-

MF SR,ITMS

počet

0

600

-

MF SR,ITMS

počet

0

40

MF SR,ITMS

počet

0

211

MF SR,ITMS

počet

0

1409

MF SR,ITMS

počet

0

1200

Definícia
Názov ukazovateľa
Počet vytvorených pracovných miest
obsadených ženami
Počet projektov
Počet zavedených elektronických služieb
Ukazovatele dostupných online
výstupu
Počet organizácií VS zavádzajúcich
systémy eGovernmentu
Počet sprístupnených IOM

-

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, 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

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 konceptom integrovanej architektúry ISVS, 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 elektronizáciou štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností
elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu. a pokrývajú najmä úseky
výkonu správy súvisiace s prioritnými službami eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Národnej
koncepcii informatizácie verejnej správy. Aktivity budú zamerané aj na budovanie a rozvoj integrovaných
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obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby poskytované
verejnou správou na jednom mieste.
Súčasťou realizácie podporovaných typov aktivít budú podporované aktivity v oblasti školení osôb
zapojených do implementácie projektu. Aktivity nebudú podporovať zvyšovanie digitálnej gramotnosti a
zručností koncových používateľov, príjemcov služieb. Aktivity budú orientované na poskytovateľov služieb
a školenia, bez ktorých by nebolo možné aplikácie efektívne a účinne nasadiť11.

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

obce v záujmovom
inovačné
území inovačných
póly
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
610620 Osobné náklady (položky 610 až 629)12:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
612 Príplatky
612001 Osobný príplatok
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
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
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 zabezpečenie
628002 Na výsluhový dôchodok
628003 Na úrazové zabezpečenie
Napr. zaškolenie pracovníkov VÚC na testovanie, pilotnú prevádzku, nového informačného systému, školenie školiteľov používateľov nového
informačného systému a pod.
12 Eko položky 610 – 625, 625001- 625007, 627,628, 628001- 628004, 629 sú v systéme ITMS vedené a nahradené kódom 610620 pre účely
predloženia ŽoNFP
11
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628004 Na invalidný výsluhový dôchodok
628005 Na výsluhový príspevok
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské cestovné náhrady
631002 Zahraničné cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
633002 Materiál Výpočtová technika
633003 Materiál Telekomunikačná technika
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Materiál všeobecný
633007 Materiál Špeciálny
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
633018 Licencie
633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Údržba Interiérového vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej techniky
635003 Údržba Telekomunikačnej techniky
635004 Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom Dopravných prostriedkov
636005 Nájom Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
636006 Nájom Výpočtovej techniky
636007 Nájom Softvéru
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
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637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Nákup softvéru
711004 Nákup licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Nákup interiérového vybavenia
713002 Nákup výpočtovej techniky
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Nákup Osobných automobilov
714005 Nákup Špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia
718002 Modernizácia Výpočtovej techniky
718003 Modernizácia Telekomunikačnej techniky
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718006 Modernizácia Softvéru
718007 Modernizácia Komunikačnej infraštruktúry
Pozn.:
V rámci OPIS PO1 sú oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením
realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie
projektu, tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu
vrátane informovania a publicity) nesmú prekročiť 7% s ohľadom na priame náklady projektu (náklady
hlavných aktivít):
a) pri neinvestičných projektoch
b) pri investičných projektoch, ktoré nie sú veľkými projektmi
c) iba náklady na informovanie a publicitu pri veľkých projektoch.
Oprávnenosť nákladov všetkých aktivít, ktoré zasahujú svojim účinkom celé územie Slovenska, sa znižuje o
11,40 % (vychádzajúc z pomeru počtu obyvateľov Bratislavského kraja k počtu obyvateľov Slovenska).
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Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri
činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú
potrebné na uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia
školiacich aktivít potrebných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom
krížového financovania z ESF vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max.
do výšky ceny v mieste obvyklej13 (t.j. výdavky môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených
nákladov projektu14), % bude stanovené vo výzve.
Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 nariadenia o EFRR 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 (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie
neoprávnené);
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia15:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.2
321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č.
523/2004 Z. z.
331 Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z.
382 Verejnoprávna inštitúcia
801 Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb., zákon SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov
803 Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z. z.
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), zákon č. 83/1990
Zb., zákon č. 460/2007 Z. z
118 Neinvestičný fond, zákon č. 147/1997 Z. z.
119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993, zákon č. 213/1997 Z.
z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z.§19 ods. 2 písm. d),
e), zákon č. 274/2009 Z. z. § 32 ods.1 písm. a)
121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 (mimo schémy štátnej
pomoci)
751 Záujmové združenie právnických osôb, zákon č. 40/1964§ 20 f
Zb., zákon č. 369/1990 Zb. §20b

intenzita pomoci z
EFRR
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

V zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách
Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb
národných projektov.
15Na základe klasifikácie Právnej formy organizácie.
Zdroj: http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?wnazpls=&lang=sk&wlang=sk&wkodcis=0056&wklasif=
13
14
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Partneri prijímateľa:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.2

intenzita pomoci z
EFRR

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z. z.
331 Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z.
382 Verejnoprávna inštitúcia
801 Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb., zákon SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov
803 Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z. z.

85%
85%
85%
85%

701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), zákon č. 83/1990
Zb., zákon č. 460/2007 Z. z
118 Neinvestičný fond, zákon č. 147/1997 Z. z.
119 Nezisková organizácia, zákon č. 308/1993 Z. z., zákon č. 213/97
Z. z., zákon č. 13/2002 Z. z., zákon č. 596/2003 Z. z., zákon č.
274/2009 § 32 ods.1 písm. a)Z. z.
121 Akciová spoločnosť, zákon č. 513/1991 (mimo schémy štátnej
pomoci)
751 Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/1964 Zb.§ 20f,
zákon č. 369/1990 Zb. §20b
741 Stavovská organizácia – profesná komora, zákon č. 323/1992 Zb.

85%
85%
85%
85%
85%
85%
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 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry
Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho
archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.1
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.opis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 00421/02/ 572 95 982
Fax: 00421/02/ 544 34 730
e-mail: opis@vlada.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Ministerstvo kultúry SR
http://www.opis.culture.gov.sk
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Telefón: 0421/02/ 20482 709
Fax: 00421/02/ 20482 371
e-mail: sork@culture.gov.sk

Cieľ opatrenia 2.1
Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu
pamäťových a fondových inštitúcií, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových
inštitúcií na národnej úrovni
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Ukazovatele na úrovni opatrenia 2.1

Názov ukazovateľa

Definícia

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Podiel zverejneného
Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFI, pričom celkový obsah
Ukazovatele zdigitalizovaného obsahu PFI z
PFI v kontexte Prioritnej osi 2 OPIS predstavuje celkový počet zdigitalizovaných objektov ako sú MK SR
výsledku celkového digitalizovaného obsahu
vykázané v rámci indikátora Počet zdigitalizovaných objektov.
PFI
Počet nových pracovných pozícií vytvorených v inštitúcii prijímateľa / partnerov realizáciou
Počet vytvorených pracovných
MK
projektov, ktoré sú priamym výsledkom ich ukončenia.*
miest
SR,ITMS
,
Počet vytvorených pracovných
Počet nových pracovných pozícií vytvorených v inštitúcii prijímateľa / partnerov realizáciou
MK
miest obsadených mužmi
projektov, ktoré sú priamym výsledkom ich ukončenia a sú obsadené mužmi.,
SR,ITMS
Počet vytvorených pracovných
miest obsadených ženami

Počet nových pracovných pozícií vytvorených v inštitúcii prijímateľa / partnerov realizáciou
MK
projektov, ktoré sú priamym výsledkom ich ukončenia a sú obsadené ženami.
SR,ITMS

Východisková Cieľová
hodnota
hodnota
r. 2006

r. 2015

%

0

30

počet

0

173

počet

0

83

počet

0

90

0

22,5

0

5

0
142,3
0

16
3 090,15
5

Podiel používateľov elektronických
Podiel osôb, ktoré za sledované obdobie použili elektronické služby v kultúre, ktoré sú výsledkom
MK
služieb v kultúre na celkovom
%
projektov, na celkovom počte internetovej populácie
SR,ITMS
počte internetovej populácie
Počet on-line dostupných služieb v kultúre, t.j. služieb prístupných alebo doručovaných
prostredníctvom platforiem používajúcich najmä webové služby prístupné cez počítačové siete. Vo
Ukazovatele Počet on-line dostupných služieb vzťahu k digitalizácii ide o služby, ktoré napomáhajú sprístupňovať digitálne objekty, ďalej sú to MK SR
počet
elektronické služby umožňujúce nad digitálnym obsahom vykonávať ďalšie operácie a všetky
výstupu v kultúre
služby, ktoré kultúrne inštitúcie vykonávajú zo svojej podstaty a sú prevedené do elektronického
prostredia
MK
Počet projektov
Počet úspešne zrealizovaných projektov
počet
Počet zdigitalizovaných objektov Počet objektov kultúrneho dedičstva (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne SR,ITMS
MK
počet
(obrazy,
textové dokumenty,
záznamy,
3D objekty), ktoré
sú výsledkom
procesuvytvorených
digitalizácie.
SR,ITMS
v tis.
Počet vytvorených
MK SR,
Počet špecializovaných
digitalizačných
pracovísk
počas realizácie projektov
počet
zvukové
záznamy,
audiovizuálne
špecializovaných digitalizačných
ITMS
záznamy, 3D objekty)
pracovísk
V súlade s usmernením Európskej komisie by sa vytvorené pracovné miesta mali vykazovať ako ekvivalent plného pracovného úväzku, pričom sa berú do úvahy len:
-nové pracovné pozície, ktoré neexistovali pred realizáciou projektov a sú priamym výsledkom ich ukončenia,
-pracovné pozície, ktoré sú obsadené a celkový počet pracovných miest sa vytvorením pozície zvyšuje,
-čiastočné úväzky (a sezónne práce) sú vyjadrované v ekvivalente plného pracovného úväzku s využitím metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO),
-vytvorené miesta by mali byť permanentné, t.j. udržateľné dobu primeranú charakteru pracovného miesta (sezónne pozície sa neberú do úvahy).
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Skupiny oprávnených aktivít
-

-

-

-

-

-

podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
podpora manažmentu digitálneho 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
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
realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií
v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou
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
vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice/siete špecializovaných digitalizačných pracovísk
pamäťových a fondových inštitúcií
záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving
systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane
digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/
digitálna rekonštrukcia filmových materiálov
digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov
systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami
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Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

obce v záujmovom
inovačné
území inovačných
póly
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových
a fondových inštitúcií, jeho archivovanie,
sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené 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 2010
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 (nepriame)
výdavky a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za podmienok stanovených čl. 56 všeobecného
nariadenia v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 284/2009.
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) hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu)
2) účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu)
3) 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 uhradené prijímateľom
a ich uhradenie musí byť doložené pred ich certifikáciou a preplatením z fondov EÚ (s výnimkou odpisov,
režijných (nepriamych) výdavkov a nefinančných príspevkov).
intenzita podpory udelená z programov financovaných z Fondov EÚ nesmie presiahnuť povolenú intenzitu
verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EÚ.

Oprávnené výdavky žiadateľa/partnera:
610620 Osobné náklady (položky 610 až 629)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
612 Príplatky
612001 Osobný príplatok
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
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
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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 zabezpečenie
628002 Na výsluhový dôchodok
628003 Na úrazové zabezpečenie
628004 Na invalidný výsluhový dôchodok
628005 Na výsluhový príspevok
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské cestovné náhrady
631002 Zahraničné cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
632001 Energie
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
632004 Komunikačná infraštruktúra
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
633002 Materiál Výpočtová technika
633003 Materiál Telekomunikačná technika
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Materiál Všeobecný
633007 Materiál Špeciálny
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
633016 Materiál Reprezentačné
633018 Licencie
633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Údržba Interiérového vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej techniky
635003 Údržba Telekomunikačnej techniky
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635004 Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom Dopravných prostriedkov
636005 Nájom Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637007 Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637014 Stravovanie
637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla
637016 Prídel do sociálneho fondu
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637034 Zdravotníckym zariadeniam
640 Bežné transfery
641 Transfery v rámci verejnej správy
641001 Transfery príspevkovej organizácii
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
642015 Transfery na nemocenské dávky
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711003 Nákup softvéru
711004 Nákup licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Nákup interiérového vybavenia
713002 Nákup výpočtovej techniky
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 19
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Nákup osobných automobilov
714005 Nákup špeciálnych automobilov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
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717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia
718002 Modernizácia výpočtovej techniky
718003 Modernizácia telekomunikačnej techniky
718004 Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718006 Modernizácia softvéru
718007 Modernizácia komunikačnej infraštruktúry
721 Transfery v rámci verejnej správy 20
721001 Príspevkovej organizácii
Pozn.:
V rámci OPIS PO2 sú oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia
projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie projektu, tovary a služby, ktoré
súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity) nesmú
prekročiť s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných aktivít):
a) 3% pri neinvestičných projektoch
b) 3% pri investičných projektoch, ktoré nie sú veľkými projektmi
c) iba náklady na informovanie a publicitu pri veľkých projektoch.
V individuálnych prípadoch môže RO OPIS upraviť výšku percent oprávnených nepriamych výdavkov.
Žiadateľ za týmto účelom navrhne najvhodnejší spôsob realizácie aktivít a výdavkov s tým súvisiacich. Mechanizmy
naplnenia cieľov aktivít projektu prostredníctvom partnerov budú špecifikované v partnerskej zmluve uzavretej medzi
žiadateľom a partnerom.
Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri
činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú potrebné na
uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti pre prioritnú os 2 je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia školiacich aktivít
potrebných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom krížového financovania z ESF vo
výške maximálne 10% celkových oprávnených nákladov projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej16 (t.j. výdavky
môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených nákladov projektu17), % bude stanovené vo výzve.

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 nariadenia o EFRR 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 (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie neoprávnené);
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách
Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb
národných projektov.
16
17
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Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia18:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

intenzita pomoci z EFRR

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
331 Príspevková organizácia, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
382 Verejnoprávna inštitúcia
801 Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, združenia obcí, zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
803 Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov

85%
85%
85%
85%
85%

Partneri prijímateľa:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 2.1

intenzita pomoci z EFRR

321 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zákon č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
331 Príspevková organizácia,zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
382 Verejnoprávna inštitúcia
801 Obec, mesto, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, združenia obcí, zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
803 Samosprávny kraj, zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov

85%
85%
85%
85%
85%

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

18 Na základe klasifikácie Právnej formy organizácie.

Zdroj: http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?wnazpls=&lang=sk&wlang=sk&wkodcis=0056&wklasif=
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Prioritná os 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Opatrenie 3.1 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.opis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
telefón: 02 / 572 95 982
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
Vytvorenie inžinierskych projektov pre širokopásmové optické siete, ktoré prispejú k zvýšeniu penetrácie
širokopásmového internetu

Ukazovatele na úrovni opatrenia 3.1

Cieľ:

Vytvorenie
inžinierskych
projektov pre
širokopásmové
optické siete, ktoré
prispejú k zvýšeniu
penetrácie
širokopásmového
internetu

Východisko

Typ

Jednotka




Zdroj

2013
SR

Typ a Názov ukazovateľa
Počet schválených
prípravných PID
Počet potenciálne
pripojiteľných obcí ,
zdokumentovaných v rámci
PID
Počet potenciálne
pripojiteľných obyvateľov
obcí zdokumentovaných v
rámci PID

Cieľ

rok

hodnota

hodnota

výstup

Počet

2007

0

190

MF SR, ITMS

výsledok

Počet

2007

0

667

MF SR, ITMS

výsledok

Počet

2007

0

276 151

MF SR, ITMS

Počet schválených prípravných PID – definujúci počet schválených prípravných projektovoinžinierskych dokumentácií pre investičnú výstavbu infraštruktúry širokopásmového internetu
(Cieľ 2013 = 190 zodpovedajúci počtu klastrov obcí, na základe Projektového výstupu č.1).
Počet potenciálne pripojiteľných obcí , zdokumentovaných v rámci PID – definujúci počet obcí
(bielych miest) potenciálne pripojiteľných, zdokumentovaných v rámci prípravných projektovoinžinierskych dokumentácií pre investičnú výstavbu infraštruktúry širokopásmového internetu
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(Cieľ 2013 = 667, zodpovedajúci počtu obcí zaradených do klastrov, na základe Štúdie
realizovateľnosti -Projektového výstupu č.1).
Počet potenciálne pripojiteľných obyvateľov obcí, zdokumentovaných v rámci PID–
definujúci počet potenciálne pripojiteľných obyvateľov obcí (bielych miest), zdokumentovaných v
rámci prípravných projektovo-inžinierskych dokumentácií pre investičnú výstavbu infraštruktúry
širokopásmového internetu.

Skupiny oprávnených aktivít


Podpora aktivít a činností zameraných na prípravu zavádzania, rozvoj a prevádzku moderných
sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom
pre rozvoj eGovernmentu



Podpora aktivít a činností zameraných na prípravu rozvoja lokálnych širokopásmových sietí
v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov
o rozvoj metalických a bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí
o rozvoj metropolitných optických sietí
o rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

obce v záujmovom
inovačné
území inovačných
póly
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného
využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

Oprávneným územím pre poskytnutie NFP celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského
samosprávneho kraja.
Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610620 Osobné náklady (položky 610 až 629)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
612 Príplatky
612001 Osobný príplatok
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
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
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
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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 zabezpečenie
628002 Na výsluhový dôchodok
628003 Na úrazové zabezpečenie
628004 Na invalidný výsluhový dôchodok
628005 Na výsluhový príspevok
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
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
633002 Materiál Výpočtová technika
633003 Materiál Telekomunikačná technika
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Materiál Všeobecný materiál
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
633016 Materiál Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Údržba Interiérového vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej techniky
635003 Údržba Telekomunikačnej techniky
635004 Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí
636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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636003 Nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom dopravných prostriedkov
636005 Nájom 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
637012 Poplatky a odvody
637014 Stravovanie
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
642029 Na náhradu
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711001 Nákup Pozemkov
711003 Nákup Softvéru
711004 Nákup Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Nákup Budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Nákup Interiérového vybavenia
713002 Nákup Výpočtovej techniky
713003 Nákup Telekomunikačnej techniky
713004 Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Nákup Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 19
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Nákup Osobných automobilov
714005 Nákup 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
718002 Modernizácia Výpočtovej techniky
718003 Modernizácia Telekomunikačnej techniky
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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Pozn.:
V rámci OPIS PO3 oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie
riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie projektu, tovary a
služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane
informovania a publicity) nesmú prekročiť 6% s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných
aktivít):
a) pri neinvestičných projektoch,
b) pri investičných projektoch, ktoré nie sú veľkými projektmi.
Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri
činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú
potrebné na uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia
školiacich aktivít potrebných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom
krížového financovania z ERDF vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max.
do výšky ceny v mieste obvyklej19 (t.j. výdavky môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených
nákladov projektu20), % bude stanovené vo výzve.
Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 nariadenia o EFRR 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 (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie
neoprávnené);
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
p.č.

Skupiny prijímateľov

intenzita pomoci z EFRR

1.

801 Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák.
369/1990 Zb.

85%

2.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES so
sídlom v Trnave (región NUTS II Západné Slovensko), príspevková
organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z.

85%

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

V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách
Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb
národných projektov.
19
20
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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.opis.gov.sk/
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
telefón: 02 / 572 95 982
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

Informačný Merná
zdroj
jednotka

Východisková
hodnota
r. 200721

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

17

17

Skupiny oprávnených aktivít22










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
Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, analýz súvisiacich s implementáciou projektov OPIS
Hodnotiace správy, audity, prieskumy, analýzy pre potreby OPIS
IT podpora procesom v rámci RO OPIS
Publicita a informovanie verejnosti

V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
Rovnako platí i pre všetky aktivity priamo súvisiace s prípravou programovej a riadiacej dokumentácie na
programové obdobie 2014 – 2020 a ďalšie činnosti, ktoré sú nevyhnutné na prípravu nového programového obdobia
2014 – 2020.
21
22
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Definovanie oprávneného územia
opatrenie

obce v záujmovom
inovačné
území inovačných
póly
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 4.1 Technická pomoc pre RO OPIS

Oprávnené a neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:
610620 Osobné náklady (položky 610 až 629)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad,
612 Príplatky
612001 Osobný príplatok
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
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
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
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské zabezpečenie
628002 Na výsluhový dôchodok
628003 Na úrazové zabezpečenie
628004 Na invalidný výsluhový dôchodok
628005 Na výsluhový príspevok
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
632 Energie, voda a komunikácie
632001 Energie
632002 Vodné,stočné
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
633002 Materiál Výpočtová technika
633003 Materiál Telekomunikačná technika
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
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633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Materiál Všeobecný materiál
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
633016 Materiál Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Údržba Interiérového vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej techniky
635003 Údržba Telekomunikačnej techniky
635004 Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom Dopravných prostriedkov
636005 Nájom 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
637007 Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom
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 Nákup Softvéru
711004 Nákup Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Nákup Budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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713001 Nákup Interiérového vybavenia
713002 Nákup Výpočtovej techniky
713003 Nákup Telekomunikačnej techniky
713004 Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Nákup Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Nákup Osobných automobilov
714005 Nákup 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 Modernizácia Výpočtovej techniky
718003 Modernizácia Telekomunikačnej techniky
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Pozn.:
Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri
činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú potrebné na
uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia školiacich aktivít potrebných
k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom krížového financovania z ERDF vo výške
maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej23 (t.j. výdavky môžu
byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených nákladov projektu24), % bude stanovené vo výzve.

Neoprávnené výdavky:
V zmysle článku 7 nariadenia o EFRR 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 (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie neoprávnené) ;
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách
Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb
národných projektov.
23
24
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Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia:
p.č.
1.

Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.1
Úrad vlády SR

intenzita pomoci z EFRR
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 a PJ OPIS
Riadiaci orgán pre opatrenie 4.2
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
http://www.opis.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 4.2
Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie a implementáciu OPIS

Ukazovatele na úrovni opatrenia 4.2

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

Východisková
hodnota
r. 200725

r. 2013

r. 2015

%

0

12

12

počet

0

100

100

počet

0

55

55

počet

0

24

24

počet

0

31

31

počet

0

18

18

Informačný Merná
zdroj
jednotka
MF, MK
SR,ITMS
MF, MK
SR,ITMS
MF, MK
SR,ITMS
MF, MK
SR,ITMS
MF, MK
SR,ITMS
MF, MK
SR,ITMS

Cieľová hodnota

Skupiny oprávnených aktivít26









Zabezpečenie administratívnych kapacít SORO OPIS a PJ 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 a PJ 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 a PJ OPIS

V prípade, že údaj za rok 2007 nie je k dispozícii, uvedie sa posledný dostupný údaj.
Rovnako platí i pre všetky aktivity priamo súvisiace s prípravou programovej a riadiacej dokumentácie na
programové obdobie 2014 – 2020 a ďalšie činnosti, ktoré sú nevyhnutné na prípravu nového programového obdobia
2014 – 2020.
25
26
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Publicita a informovanie verejnosti

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

obce v záujmovom
inovačné
území inovačných
póly
pólov rastu

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 4.2 Technická pomoc pre SORO OPIS a PJ
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, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad,
612 Príplatky
612001 Osobný príplatok
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
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
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
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské zabezpečenie
628002 Na výsluhový dôchodok
628003 Na úrazové zabezpečenie
628004 Na invalidný výsluhový dôchodok
628005 Na výsluhový príspevok
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
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
633002 Materiál Výpočtová technika
633003 Materiál Telekomunikačná technika
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
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633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Materiál Všeobecný materiál
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633013 Softvér
633016 Materiál Reprezentačné
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Údržba Interiérového vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej techniky
635003 Údržba Telekomunikačnej techniky
635004 Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Údržba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom Dopravných prostriedkov
636005 Nájom 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
637007 Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom
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 Nákup Softvéru
711004 Nákup Licencií
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Nákup Budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
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713001 Nákup Interiérového vybavenia
713002 Nákup Výpočtovej techniky
713003 Nákup Telekomunikačnej techniky
713004 Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Nákup Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Nákup Osobných automobilov
714005 Nákup 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 Modernizácia Výpočtovej techniky
718003 Modernizácia Telekomunikačnej techniky
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Pozn.:
Financovanie z ERDF a ESF sa môže dopĺňať do výšky 10% každej prioritnej osi operačného programu, pri
činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že tieto činnosti sú potrebné na
uspokojivú realizáciu operácie/projektu a sú s ňou priamo spojené. V rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti je oprávneným výdavkom v rámci krížového financovania realizácia školiacich aktivít potrebných
k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom krížového financovania z ERDF vo výške
maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej27 (t.j. výdavky môžu
byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených nákladov projektu28), % bude stanovené vo výzve.

Neoprávnené výdavky:

V zmysle článku 7 nariadenia o EFRR 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 (v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sú akékoľvek výdavky na bývanie neoprávnené);
d) odstavenie jadrových elektrární a
e) vratná daň z pridanej hodnoty.

Oprávnení prijímatelia
Prijímatelia:
p.č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 4.2
1.
2,

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR

intenzita pomoci z EFRR
85%
85 %

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

V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách
Percento krížového spolufinancovania pri národných projektov bude stanovené na základe zamerania a potrieb
národných projektov.
27
28
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2. Horizontálne priority
Na základe očakávaného pôsobenia príspevkov na rozvoj územia, ako aj jednotlivých odvetví
ekonomických činností stratégia NSRR definuje horizontálne priority (HP), ktoré komplementárnym
spôsobom vplývajú na ciele NSRR v štyroch oblastiach:
- informačná spoločnosť,
- marginalizované rómske komunity,
- rovnosť príležitostí,
- a trvalo udržateľný rozvoj.
Každá z týchto horizontálnych priorít je svojim charakterom odlišná a v procese implementácie
vyžaduje osobitný prístup. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu
definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len
prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré
špecifické priority, respektíve projekty.
Všetky horizontálne priority sú premietnuté v operačných programoch a centrálne koordinované
prostredníctvom gestorov horizontálnych priorít.
Tabuľka: Horizontálne priority NSRR, ich ciele a spôsob uplatnenia

Horizontálna priorita
A. informačná spoločnosť
B. marginalizované rómske komunity
C. rovnosť príležitostí
D. trvalo udržateľný rozvoj

Cieľ horizontálnej priority
podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality
implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a
využívania prostriedkov IKT
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov
MRK a zlepšenie ich životných podmienok
zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie
všetkým formám diskriminácie
Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej
udržateľnosti ekonomického rastu

HORIZONTÁLNA PRIORITA INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
Koordinátor zodpovedný za riadenie a implementáciu HP IS v spolupráci s riadiacimi orgánmi jednotlivých
operačných programov a Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad vlády SR odbor prierezových priorít,
ktorý vypracoval dokument Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná
spoločnosť na roky 2007 – 2013. Dokument je zverejnený na stránke http://www.hpisahptur.gov.sk/.
Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít
NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Uvedený cieľ je možné napĺňať
prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:
- informačná gramotnosť,
- efektívna elektronizácia verejnej správy,
- široká dostupnosť internetu.
Oblasť budovania informačnej spoločnosti bude v NSRR podporovaná dvoma spôsobmi; v rámci OPIS ale
aj prostredníctvom projektov informatizácie v ostatných operačných programoch. V tomto kontexte si
realizácia horizontálnej priority informačná spoločnosť vyžaduje integrovaný prístup k realizácii projektov
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v oblasti informatizácie v operačných programoch mimo OPIS založený na úzkej spolupráci riadiacich
a sprostredkovateľských orgánov týchto programov s riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom
OPIS. Je potrebné zvýrazniť, že všetky schválené projekty v rámci OPIS podporujú naplnenie cieľov HP IS.
Špecifické a čiastkové ciele HP IS
1. Informačná gramotnosť: (ovládanie hardware, ovládanie software, práca s informáciami, schopnosť
komunikácie prostredníctvom IKT)
- vychovávať flexibilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu schopnú uplatniť sa v podmienkach
informačnej spoločnosti (modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT),
- zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí IKT učiteľov a žiakov,
- poskytovať vzdelanie umožňujúce obyvateľom využívať výhody, ktoré informatizácia prináša,
- zvyšovať úroveň slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami vzdelávania bolo
konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ,
- zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním.
2. Efektívna elektronizácia verejnej správy:
- zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
- zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy,
- zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy,
- zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.
3. Široká dostupnosť internetu:
- modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware
a software),
- podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,
- podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu,
- podporovať školské multimediálne učebne.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP IS je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP IS
Prioritná os

Identifikované ciele
HP IS

Operačný program Informatizácia spoločnosti
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

2
1,2,3
3

Nosným pilierom sledovania implementácie HP IS a procesu monitorovania a hodnotenia sú ukazovatele,
zadefinované na úrovni OPIS v Súbore merateľných ukazovateľov za HP IS, ktoré sú prílohou č. 2 Systému
koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013 v súlade s číselníkom projektových ukazovateľov.
Súbor merateľných ukazovateľov za HP IS v rámci OPIS
Prioritná os

Názov indikátora

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Poč.
hodn.

Cieľová
hodnota

Zdroj

1. Elektronizácia verejnej
správy

Počet zavedených elektronických služieb
dostupných on-line

Výstup

počet

0

709

MF SR,
ITMS

1. Elektronizácia verejnej
správy

Počet organizácií verejnej správy
zavádzajúcich systémy eGovernmentu

Výstup

počet

0

1425

MF SR,
ITMS
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Prioritná os

Názov indikátora

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Poč.
hodn.

Cieľová
hodnota

Zdroj

1. Elektronizácia verejnej
správy

Počet sprístupnených integrovaných
obslužných miest

Výstup

počet

0

1200

MF SR,
ITMS

1. Elektronizácia verejnej
správy

Počet obyvateľov s prístupom
k integrovaným obslužným miestam

Výstup

počet

0

N/A

MF SR,
ITMS

1. Elektronizácia verejnej
správy

Počet zamestnancov využívajúcich IKT

Výsledok

počet

0

N/A

MF SR,
ITMS

2. Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej
infraštruktúry
2. Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej
infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému
internetu
3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému
internetu

Počet on-line dostupných služieb v kultúre

Výstup

počet

0

5

MK SR,
ITMS

Počet zdigitalizovaných objektov

Výstup

počet v tis.

142,3

3090,15

MK SR,
ITMS

Počet schválených prípravných PID

Výstup

počet

0

190

MF SR,
ITMS

Počet potenciálne pripojiteľných obcí
zdokumentovaných v rámci PID

Výsledok

počet

0

667

MF SR,
ITMS

Koordinátor HP IS monitoruje a sumarizuje vo vzťahu k NSRR agregované údaje na úrovni programu, ktoré
mu poskytne RO pre OPIS ako výstup monitorovania projektov v rámci Informácie o príspevku OPIS k HP
IS. Táto informácia je aj súčasťou výročnej správy o vykonávaní OPIS. Koordinátor HP IS zabezpečí
vypracovanie výročnej správy HP IS za obdobie od 1. januára do 31. decembra hodnoteného roka
vo vzťahu k NSRR.
Zapojenie koordinátora HP IS vo fáze hodnotiaceho procesu je realizované formou definovania hodnotiacich
kritérií používaných pri odbornom hodnotení žiadostí o NFP vo väzbe na posúdenie príspevku k HP IS
vrátane vypracovania relevantnej časti postupov pre hodnotenie HP IS v inštrukcii k aplikovaniu
hodnotiacich kritérií. V etape prípravy písomného vyzvania/výzvy sa koordinátor HP IS z pohľadu svojich
kompetencií vyjadruje k jeho/jej návrhu.
RO pre OPIS predkladá informácie/hodnotiace správy z priebežného a záverečného hodnotenia HP IS na
úrovni operačného programu koordinátorovi HP IS v rámci Výročnej správy OPIS. Hodnotenie HP IS je
vykonávané na základe plánu hodnotení HP IS.

HORIZONTÁLNA PRIORITA MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY
Koordinátor zodpovedný za riadenie a implementáciu HP MRK v spolupráci s riadiacimi orgánmi
jednotlivých operačných programov a Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity, ktorý vypracoval dokument Systém koordinácie a implementácie horizontálnej
priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 – 2013.
Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie
ich životných podmienok. Zámerom HP MRK je posilniť spoluprácu, zefektívniť koordináciu činností
a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít na Slovensku. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri
prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy:
chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Schválené projekty v rámci OPIS podporujú naplnenie cieľov HP
MRK po dohode s koordinátorom HP MRK len nepriamo. Na úrovni projektu žiadatelia o NFP môžu využitím
ukazovateľa dopadu „Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu“ deklarovať nepriamy
vplyv na MRK.
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V rámci prioritnej osi 1 OPIS prostredníctvom budovania integrovaných obslužných miest v rámci
OPIS bude poskytovaný pružnejší prístup k službám verejnej správy pre všetky skupiny obyvateľstva.
V rámci prioritnej osi 2 OPIS bude implementovaný špecifický projekt (buď ako samostatný projekt alebo
v rámci aktivít iného projektu) s pozitívnym vplyvom na postavenie príslušníkov rómskych komunít - 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. Táto aktivita
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.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP MRK je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP MRK
Prioritná os

Identifikované ciele
HP MRK

Operačný program Informatizácia spoločnosti
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

sú nepriamo podporované
sú nepriamo podporované
sú nepriamo podporované

Aktivity, ktorých sa problematika HP MRK dotýka, budú monitorované prostredníctvom súboru merateľných
ukazovateľov.
Súbor merateľných ukazovateľov za HP MRK v rámci OPIS
Prioritná os

Názov indikátora

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Poč.
hodn.

Cieľová
hodnota

Zdroj

Všetky prioritné osi OPIS

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré
využívajú výsledky projektu

Výsledok

počet

0

1575

ITMS

HORIZONTÁLNA PRIORITA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
Koordinátor zodpovedný za riadenie a implementáciu HP RP v spolupráci s riadiacimi orgánmi jednotlivých
operačných programov a Centrálnym koordinačným orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, ktoré vypracovalo dokument Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť
príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013.
HP RP predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní ktorého sa zameriavame na vytváranie takých
podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia
(napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej
dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii
a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých
sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna
orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom HP RP je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na
základe týchto znakov.
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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.
Špecifické a čiastkové ciele HP RP
Ciele 1.1.:
-

zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu
zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

Ciele 1.2.:
- zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného
a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých,
multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života)
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi
Ciele 2.2.:
- zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej,
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov
- zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám
Ciele 3.1.:
- zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie)
- zvýšenie mieri zamestnanosti žien senioriek
- zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní
OPIS bude podporovať sociálnu inklúziu: 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.
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, alebo 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
o štandardoch pre ISVS č. 312/2010, ktorý sa nachádza na http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s,
§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.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP RP je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka: Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP RP
Prioritná os OPIS

Identifikované ciele
HP RP

Operačný program Informatizácia spoločnosti
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

1.1., 1.2., 2.2., 3.1.
1.1., 2.2., 3.1.
1.1., 1.2., 2.2.,

Aktivity, ktorých sa problematika HP RP dotýka, budú monitorované prostredníctvom súboru merateľných
ukazovateľov.
Súbor merateľných ukazovateľov za HP RP v rámci OPIS
Prioritná os

Názov indikátora

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Poč.
hodn.

Cieľová
hodnota

Zdroj

Všetky prioritné osi OPIS

Počet projektov s príspevkom k rovnosti
príležitostí

Výstup

počet

0

97

MPSVR SR,
ITMS

Všetky prioritné osi OPIS

Počet zavedených elektronických služieb
pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet vytvorených pracovných miest
obsadených mužmi

Výstup

počet

0

714

MPSVR SR,
ITMS

Výsledok

počet

0

697

MPSVR SR,
ITMS

Počet vytvorených pracovných miest
obsadených ženami

Výsledok

počet

0

1025

MPSVR SR,
ITMS

Všetky prioritné osi OPIS
Všetky prioritné osi OPIS

HORIZONTÁLNA PRIORITA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
Koordinátorom zodpovedným za riadenie a implementáciu HP TUR v spolupráci s riadiacimi orgánmi
jednotlivých operačných programov a Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad vlády SR, odbor
prierezových priorít, ktorý vypracoval dokument Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority
Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013.
Dokument je zverejnený na stránke http://www.hpisahptur.gov.sk/ .
Hlavným cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci
NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej,
ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ.
Špecifické a čiastkové ciele HP TUR
1.Zvýšenie ekonomickej prosperity:
-

Posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska
Zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania
Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie

2.Zvýšenie kvality životného prostredia:
-

Racionálne využívanie prírodných zdrojov
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Zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
Zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia
Ochrana prírody a biologickej diverzity

3.Sociálna solidarita a inklúzia:
-

Zníženie miery nezamestnanosti
Posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva
Zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva

4.Vyrovnaný regionálny rozvoj:
-

Posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov
Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
Skvalitnenie informačnej infraštruktúry

Vzhľadom k tomu, že intervencie do uvedených troch zložiek sa realizujú prostredníctvom viacerých OP,
monitorovanie a hodnotenie dosiahnutia cieľa tejto HP bude realizované v rámci relevantných OP a NSRR,
a to prostredníctvom vyhodnocovania strategického cieľa NSRR, ktorý obsahuje princíp TUR.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP TUR je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Relevancia prioritných osí OPIS k cieľom HP TUR
Prioritná os

Identifikované ciele
HP TUR

Operačný program Informatizácia spoločnosti
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

4
4
4

Nosným pilierom sledovania implementácie HP TUR a procesu monitorovania a hodnotenia sú ukazovatele,
zadefinované na úrovni OPIS v Súbore merateľných ukazovateľov za HP TUR, ktoré sú prílohou č. 2
Systému koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007-2013 v súlade s číselníkom projektových
ukazovateľov.
Súbor merateľných ukazovateľov za HP TUR v rámci OPIS
Prioritná os

Názov indikátora

Typ
indikátora

Merná
jednotka

Poč.
hodn.

Cieľová
hodnota

Zdroj

1. Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj
elektronických služieb
1. Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj
elektronických služieb
2. Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej
infraštruktúry
2. Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej
infraštruktúry

Počet vytvorených pracovných miest

Výsledok

počet

0

1288

MF SR a
ITMS

Počet zavedených elektronických služieb
dostupných on-line

Výstup

počet

0

709

MF SR
ITMS

Počet vytvorených pracovných miest

Výsledok

počet

0

173

MK SR a
ITMS

Počet zavedených elektronických služieb
dostupných on-line

Výstup

počet

0

5

MK SR,
ITMS
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3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému
internetu
3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému
internetu

24.04.2013

Počet schválených prípravných PID

Výstup

počet

0

190

MF SR,
ITMS

Počet potenciálne pripojiteľných obcí
zdokumentovaných v rámci PID

Výsledok

počet

0

667

MF SR,
ITMS

Koordinátor HP TUR monitoruje a sumarizuje vo vzťahu k NSRR agregované údaje na úrovni programu,
ktoré mu poskytne RO pre OPIS ako výstup monitorovania projektov v rámci Informácie o príspevku OPIS
k HP TUR. Táto informácia je aj súčasťou výročnej správy o vykonávaní OPIS. Koordinátor HP TUR
zabezpečí vypracovanie výročnej správy HP TUR za obdobie od 1. januára do 31. decembra hodnoteného
roka vo vzťahu k NSRR.
Zapojenie koordinátora HP TUR vo fáze hodnotiaceho procesu je realizované formou definovania
hodnotiacich kritérií používaných pri odbornom hodnotení žiadostí o NFP vo väzbe na posúdenie príspevku
k HP TUR vrátane vypracovania relevantnej časti postupov pre hodnotenie HP TUR v inštrukcii
k aplikovaniu hodnotiacich kritérií. V etape prípravy písomného vyzvania/výzvy sa koordinátor HP TUR z
pohľadu svojich kompetencií vyjadruje k jeho/jej návrhu.
RO pre OPIS predkladá informácie/hodnotiace správy z priebežného a záverečného hodnotenia HP TUR na
úrovni operačného programu koordinátorovi HP TUR v rámci Výročnej správy OPIS. Hodnotenie HP TUR je
vykonávané na základe plánu hodnotení HP TUR.
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3. Finančný plán
Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa opatrení a zdrojov financovania
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)

verejné zdroje
celkom

a=b+l

EÚ
celkom
b=c+g

Celkom

ERDF

c=d+e+f

d

národné
ES
KF Celkom
F
e

Prioritná os 1

770 315 776 770 315 776 654 768 409 654 768 409

Opatrenie 1.1

602 055 721 602 055 721 511 747 363 511 747 363

Opatrenie 1.2

f

g=h+i+j+k

ŠR

regionálne

lokálne

iné

h

i

j

k

115 547 367 108 061 364 1 497 200 5 988 803

miera EIB
súkro spolufin príspev
iné zdroje
mné ancova ok
(informatívne)
zdroje nia z (inform
EÚ
atívne)
m=(c/a)
l
n
o
*100
85

77 465 410

90 308 358 90 308 358

85

77 465 410

168 260 055 168 260 055 143 021 046 143 021 046

38 582 506 17 753 006 1 497 200 5 988 803

85

Prioritná os 2

172 402 304 172 402 304 146 541 958 146 541 958

25 860 346 25 802 133

19 404

19 404 19 405

85

22 182 690

Opatrenie 2.1

172 402 304 172 402 304 146 541 958 146 541 958

28 860 346 25 802 133

19 404

19 404 19 405

85

22 182 690
0

Prioritná os 3

13 177 826

13 177 826

11 201 152

11 201 152

1 976 674

1 976 674

85

Opatrenie 3.1

13 177 826

13 177 826

11 201 152

11 201 152

1 976 674

1 976 674

85

Prioritná os 4

36 569 279

36 569 279

31 083 886

31 083 886

5 485 393

5 485 393

85

Opatrenie 4.1

14 874 298

14 874 298

12 643 153

12 643 153

2 231 145

2 231 145

85

21 694 981

18 440 733

18 440 733

3 254 8248 3 254 8248

992 465 185 843 595 405 843 595 405

148 869 780 141 325 563

Opatrenie 4.2
Celkom

21 694 981
992 465 185

0

85
1 516 604 6 008 207 19 405

85

99 648 100
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Indikatívne regionálne alokácie EÚ na roky 2007 – 2013
Tabuľka č. 2: Indikatívne regionálne alokácie EÚ na roky 2007 - 2013 (EUR, v bežných cenách)
Región

Príspevok z fondov EÚ na roky 2007 – 2013
PO1

PO2

PO3

PO4

Spolu OP

Trnavský kraj

73 511 254

12 611 975

-

-

87 070 077

Nitriansky kraj

94 276 710

13 787 824

-

-

109 099 659

Trenčiansky kraj

79 160 785

16 963 187

-

-

97 397 489

NUTS II Západné Slovensko

246 984 749

43 362 985

-

-

293 567 223

Banskobystrický kraj

94 140 808

21 829 609

-

-

117 454 447

Žilinský kraj

91 644 704

27 100 248

-

-

120 587 292

NUTS II Stredné Slovensko

185 785 512

48 929 856

-

-

238 041 738

Košický kraj

105 267 637

30 122 917

-

-

137 952 601

Prešovský kraj

116 766 510

24 126 199

-

-

142 949 957

NUTS II Východné Slovensko

222 034 147

54 249 116

-

-

280 902 557

Spolu cieľ Konvergencia

654 768 409

146 541 958

11 201 152

31 083 886

843 595 405
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4. Kategorizácia pomoci na úrovni opatrení
Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013
Dimenzie
A: Prioritná téma

Opatrenie, resp.
skupina aktivít

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

Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.2

B: Forma financovania

Lisabonská
kategória*

Príloha II., tab. 2.
Nariadenia Komisie č.
1828/2006
(počet riadkov podľa
potreby počtu kódov)
kód

Indikatívna suma

Indikatívna suma

Klasifikácia
finančných
príspevkov
podľa MF SR
(počet riadkov
podľa potreby
počtu kódov)

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

Indikatívna suma

D: Hospodárska činnosť
Príloha II.,
tab. 4.
Nariadenia
Komisie č.
1828/2006
(maximáln
e 1 kód, t.
j. 1 riadok)

OKEČ
(max. 1 kód, t.j. 1
riadok

11

97 899 928

áno

nie

01

97 899 928

01

97 899 928

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

13

413 847 435

áno

nie

01

413 847 435

01

413 847 435

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

11

27 317 020

áno

nie

01

27 317 020

01

27 317 020

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

13

115 704 026

áno

nie

01

115 704 026

01

115 704 026

17 Verejná

75

Verejná
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správa

správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

Opatrenie 2.1

11

146 541 958

áno

nie

01

146 541 958

01

146 541 958

17 Verejná
správa

92 Rekreačné,
kultúrne
a
športové činnosti

Opatrenie 3.1

10

11 201 152

áno

nie

01

11 201 152

01

11 201 152

10 Pošta a
telekomuni
kácie

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

Opatrenie 4.1

85,

8 035 184

áno

nie

01

8 035 184

00

8 035 184

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

86

4 607 969

áno

nie

01

4 607 969

00

4 607 969

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

85,

9 688 804

áno

nie

01

9 688 804

00

9 688 804

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

86

8 751 929

áno

nie

01

8 751 929

00

8 751 929

17 Verejná
správa

75
Verejná
správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie

Opatrenie 4.2
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