Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Trnavský samosprávny kraj
Názov projektu:
Elektronizácia služieb VÚC Trnava
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Projekt je zameraný na služby, ktoré regionálna samospráva poskytuje verejnosti. Cieľovú skupinu používateľov
tvoria fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem, resp. potrebu využívať tieto služby.
Informačné systémy (IS), ktoré sú implementované na úrade VÚC sú prevádzkované na jednotlivých odboroch
autonómne, bez vzájomného zdieľania spoločných údajov. Najrozvinutejšími sú systémy vnútornej správy,
implementované v rámci balíka programov pre evidenciu majetku a účtovníctvo. Ďalšie implementované systémy sú
GIS, DMS, registratúra, mzdy a portál.
Aplikácie zabezpečujú výkon eGovernment služieb len čiastočne. Väčšinou ide o informačné služby verejnosti
prostredníctvom internetového portálu, ktorý poskytuje len základné funkcie uverejňovania informácií, súborov (ako
sú formuláre) a správ. Neposkytuje rozšírenú funkcionalitu resp. integráciu na systém správy obsahu alebo systémy
štruktúrovanej správy dokumentov.
Realizáciou projektu sa implementuje riešenie pre elektronizáciu služieb v súlade so stratégiou budovania
eGovernmentu na Slovensku a v súlade s dokumentmi SIVS, NKIVS a OPIS.
Výsledky projektu budú merateľné, a ich rozpis a hodnoty sú uvedené v časti 12 žiadosti.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Riešenie výrazne zvýši dostupnosť služieb verejnosti poskytovaných regionálnou samosprávou, pretože občan,
respektíve podnikateľ, bude môcť pristupovať k jednotlivým službám z akéhokoľvek zariadenia, ktoré obsahuje
internetový prehliadač a umožňuje prístup do internetovej siete.
Pridaná hodnota riešenia spočíva aj v optimalizácii procesov a pracovných postupov VÚC. Elektronizácia služieb
bude zabezpečená Integrovaným informačným systémom VÚC (IIS VÚC). Systém bude prepojený so základnými
centrálnymi registrami verejnej správy (napr. Register fyzických osôb, Register právnických osôb a pod.). Systém
bude taktiež prepojený s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS). Verejnosť bude môcť pristupovať k
elektronickým službám prostredníctvom ÚPVS, ako aj portálu VÚC. IIS VÚC bude poskytovať funkcionalitu:
- pre výkon služieb v rámci vzťahu VÚC a verejnosti,
- pre podporu rozhodovania pracovníkov VÚC pri spracovaní požiadaviek verejnosti.
Nasadenie riešenia bude mať merateľné dopady a výsledky, ktoré sú uvedené v tabuľke 12 tejto žiadosti.
Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov jednotlivých horizontálnych priorít (viď časť 15 žiadosti).
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom aktivít (viď časť 11 žiadosti), ktoré budú prebiehať počas niekoľkých fáz
projektu.
Analýza súčasného stavu zahŕňa:
- analýzu legislatívneho prostredia, ako predpokladu na uskutočnenie zmien,
- vypracovanie detailnej analýzy procesov, potrebných IS, organizačnej štruktúry apod.
Nasleduje návrh riešenia, vrátane jeho procesných, funkčných a technických aspektov, vypracovaný s prihliadnutím
na plánované zmeny legislatívneho rámca. Riešenie bude v súlade so Štúdiou uskutočniteľnosti, ako aj v súlade so
strategickými dokumentmi súvisiacimi s oblasťou budovania eGovernment na Slovensku (SIVS, NKIVS, OPIS).
Implementácia a testovanie jednotlivých komponentov IIS VÚC (budovanie HW a SW riešenia systému) prebehne
na základe technického návrhu, ktorý predpokladá integráciu na spoločné moduly ÚPVS a základné registre.
Spustenie a počiatočná podpora budú predmetom aktivity Rollout, Migrácia a Stabilizácia.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením v súlade s metodikou PRINCE2. Projekt bude podporovaný
aktivitami publikovania výsledkov a informovania verejnosti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Projekt prispeje k neustálemu zvyšovaniu spokojnosti občanov s regionálnou samosprávou prostredníctvom
poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti,
spokojnosti občanov a znižovania nákladov na samosprávu. Realizácia eGovernment projektu neovplyvní len
procesy poskytovania služieb a IKT základňu VÚC, ale bude mať čiastočný dopad aj na organizačnú štruktúru a
pracovné postupy VÚC.
Hlavné prínosy projektu sú nasledovné:
- Elektronizácia služieb bude podnetom na analýzu a optimalizáciu procesov
- Implementácia navrhovanej architektúry bude zabezpečovať elektronické poskytovanie služieb a zároveň
zabezpečí aj podporný systém pre výkon kompetencií úradu samosprávy
- Elimináciou potreby fyzickej návštevy úradu sa zníži čas na vykonanie administratívnych úkonov verejnosti voči
VÚC
- Zefektívnenie spôsobu poskytovania služieb verejnosti (sprístupnenie informácií, skrátenie času a zníženie
nákladov)
- Prispievanie k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít
Projekt umožní samospráve stať sa konkurencieschopnejšou, neustále zvyšovať kvalitu služieb pre verejnosť a
zároveň sústavne zdokonaľovať procesy poskytovania služieb.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu je potrebné zabezpečiť technickú a administratívnu podporu a
zdroje financovania na budúcu prevádzku riešenia. Podstatné je, aby výsledky projektu (nový spôsob poskytovania
služieb, zavedenie nových technológií a optimalizované procesy) boli akceptované zo strany zamestnancov úradu,
ako aj verejnosti.
Technickú a administratívnu podporu zavedeného riešenia zabezpečí Oddelenie informatiky VÚC, ktoré bude
správcom nového systému. Bude jasne a jednoznačne definovaná zodpovednosť za jednotlivé komponenty
riešenia VÚC.
Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtu VÚC.
Projekt zahŕňa pomoc zamestnancom VÚC pochopiť a prijať nové riešenie a pracovné postupy (riadenie zmeny),
aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernizovaného prostredia a nadobudli schopnosť poskytovať služby na
zodpovedajúcej úrovni.
Návratnosť investície spočíva najmä vo zvýšení efektivity práce a znížení prevádzkových nákladov VÚC a
predpokladá sa v 9. roku projektu (viď príloha 10 žiadosti o NFP). Odzrkadľuje sa takisto v úspore času
pracovníkov VÚC, ako aj verejnosti pri riešení ich životných situácií.
Výška schválenej pomoci:
4 499 542,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 11.12.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

