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Tlačová správa: Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na
projekt informatizácie
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronizácia
služieb Ministerstva hospodárstva SR“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu
spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR prinesie elektronizáciu
procesov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom
prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.
Cieľom tohto projektu je sprístupnenie troch hlavných skupín elektronických služieb
Ministerstva hospodárstva SR a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.
Informačné služby – ide o služby, v rámci ktorých rezort hospodárstva zabezpečuje
poskytovanie požadovaných informácií verejnosti elektronickým spôsobom. Do tejto skupiny patria
služby z tematického bloku Informovanie.
Transakčné služby – ide o služby charakteristické obojstrannou elektronickou komunikáciou
a výmenou vstupných a výstupných podkladov medzi rezortom hospodárstva a verejnosťou. Do tejto
skupiny patria služby z tematických blokov Riadenie nehnuteľností, Prijímanie hlásení, Osvedčovanie,
Licencovanie a osvedčovanie a Dotácie.
Služby proaktívneho poradenstva - ide o personalizované poskytovanie služieb rezortom
hospodárstva, ktoré je šité na mieru konkrétneho klienta. Takéto služby sa prioritne poskytujú
proaktívne, čo vyžaduje znalosť klienta a jeho potrieb. Do tejto skupiny patria služby z tematických
blokov Podpora investícií, Podpora exportu a Podpora podnikateľov.
Oprávneným žiadateľom resp. prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) je
Ministerstvo Hospodárstva SR, ktoré vybuduje rezortné centrum zdieľaných služieb (rezortný cloud).
Rezortný cloud zabezpečí elektronizáciu služieb MH SR, SARIO a NARMSP. Po skončení projektu
bude možné služby s minimálnymi nákladmi rozšíriť aj na ďalšie organizácie rezortu.
SARIO a NARMSP budú spolupracovať počas realizačného projektu ako implementační
partneri. MH SR však bude jediným prijímateľom NFP. SARIO bude v rámci samotnej implementácie
projektu pilotovať jednotlivé projektové aktivity a čiastkové plnenia, ktoré sa budú následne rolovať a
nasadzovať na MH SR a NARMSP.
Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného
opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 9 900 000 € vrátane DPH.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 05.12.2011. Písomné vyzvanie
na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach

www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia
spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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