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:
Ministerstvo hospodárstva SR
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Projekt je zameraný na vybrané služby rezortu hospodárstva pre podnikateľov a občanov. Informačné systémy (IS)
sú prevádzkované v jednotlivých organizačných jednotkách autonómne. Miera elektronizácie a sofistikovanosti
týchto služieb je na nízkej úrovni. Kvalita a stupeň rozvoja existujúcich IS je rôzna. Niektoré služby nie je dnes
možné poskytovať elektronicky z dôvodu legislatívnych obmedzení.
V súčasnosti nemá verejnosť možnosť vykonávať úkony súvisiace so službami rezortu elektronicky. Užívateľská
skúsenosť z portálu MH SR je neuspokojivá. Webové stránky sa zväčša využívajú na získanie informácií alebo
stiahnutie formulárov, ktoré je potrebné vytlačiť. Samotné úkony spojené s podaním žiadostí sa musia riešiť
návštevou úradu. Korešpondencia prebieha klasickou poštou alebo e-mailom. Súčasná IT podpora neposkytuje
rozšírenú funkcionalitu akou je riadenie podaní, systémová integrácia resp. riadenie organizačných procesov.
Realizáciou projektu sa nasadí riešenie v súlade s OPIS, SIVS, NKIVS a Revíziou budovania eGovernmentu.
Integrovaný informačný systém MH SR (IIS MH SR) v súčasnosti ako celok neexistuje a preto je v pláne ho
vybudovať.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu bude rezortné centrum zdieľaných služieb, ktoré zabezpečí elektronizáciu vybraných služieb
pre verejnosť a zároveň zefektívni vnútorné procesy rezortu.
Riešenie výrazne zvýši dostupnosť služieb rezortu, pretože podnikateľ/občan, bude mať prístup k službám z
akéhokoľvek zariadenia s internetovým prehliadačom a prístupom do internetovej siete.
Pridaná hodnota riešenia je aj v optimalizácii procesov a pracovných postupov. Procesy bude možné sledovať
prostredníctvom vybraných indikátorov (KPIs), čím sa zabezpečí kontinuálne zlepšovanie pracovných činností s
pozitívnym efektom na trvalú udržateľnosť riešenia a dosahovanie kontinuálnych úspor.
Elektronizácia služieb bude zabezpečená prostredníctvom vybudovaného IIS MH SR. Systém bude prepojený s
dostupnými základnými centrálnymi registrami verejnej správy a s dostupnými funkcionalitami ÚPVS.
Nasadenie riešenia bude mať merateľné výsledkové a dopadové ukazovatele uvedené v tejto žiadosti. Projekt
prispeje k napĺňaniu cieľov relevantných horizontálnych priorít.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít:
Analýza a dizajn IS obsahuje najmä zber požiadaviek, legislatívnu analýzu a návrh legislatívnych zmien, procesnú
analýzu a optimalizáciu, analýzu a návrh dátovej, aplikačnej/funkčnej a infraštruktúrnej časti riešenia. Návrh
cieľového stavu bude v súlade s relevantnými strategickými dokumentmi budovania eGovernmentu v SR.
Implementácia IS sa uskutoční na základe schválenej dokumentácie z predchádzajúcej aktivity (analýza a dizajn),
pričom obsahuje najmä programovanie/vývoj funkcionality a integračných rozhraní vrátane dodávateľských testov
funkcionality jednotlivých komponentov riešenia a prípravu migračných skriptov a procedúr.
Testovanie IS obsahuje najmä funkčné, integračné a užívateľské akceptačné testovanie riešenia.
Nasadenie IS obsahuje najmä školenia, stabilizáciu a nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky.
Celý projekt bude podporovaný riadením projektu v zmysle požiadaviek Systému riadenia ŠF a KF a v súlade s
metodikou PRINCE2. Projekt bude zároveň podporovaný aktivitami v oblasti publicity a informovanosti.
V prípade naplnenia rizík definovaných v TD bude potrebné využiť rezervu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt vybudovaním riešenia IIS MH SR prispeje k neustálemu rastu spokojnosti občanov so službami rezortu
hospodárstva, a to prostredníctvom poskytovania elektronických služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za
súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu. Hlavné prínosy
projektu sú najmä:

- Implementácia navrhovanej architektúry umožní poskytovanie elektronických služieb pre podnikateľov a občanov
a zároveň umožní s minimálnymi dodatočnými nákladmi rozšíriť rozsah poskytovaných služieb o nové služby v
budúcnosti,
- Elektronizácia služieb zvýši dostupnosť a kvalitu služieb pre verejnosť, pričom náklady a výkonové parametre pre
poskytovanie služieb budú sledované s možnosťami ich kontinuálnej optimalizácie, -Dostupnosť elektronických
služieb rezortu prispeje k zníženiu zaostávania SR v oblasti eGovernmentu, -Priradenie služieb k životným
situáciám povedie k znižovaniu administratívnej záťaže pre verejnosť a zároveň prispeje k zlepšeniu
podnikateľského prostredia s dopadmi na celú ekonomiku SR.
Projekt zároveň prispeje k napĺňaniu cieľov relevantných horizontálnych priorít.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu bude k dispozícii nevyhnutná technická a administratívna
podpora a zdroje financovania pre budúcu prevádzku riešenia. Vybudované riešenie bude základom rezortného
centra zdieľaných služieb (rezortný cloud), ktoré bude schopné poskytovať elektronické služby príslušným
organizáciám v rámci rezortu hospodárstva. Toto riešenie umožní rozšíriť rozsah služieb v budúcnosti aj pre
ostatné organizácie rezortu s minimálnymi dodatočnými nákladmi.
Technickú a administratívnu podporu zavedeného riešenia zabezpečí OI MH SR, ktorý bude ako správca a
prevádzkovateľ zodpovedný za nový systém.
Projekt zahŕňa pomoc zamestnancom rezortu pochopiť a prijať nové pracovné postupy, ktoré sa stanú
neoddeliteľnou súčasťou modernizovaného prostredia a umožnia im poskytovať služby na zodpovedajúcej úrovni.
Návratnosť investície spočíva najmä v zefektívnení vnútorných procesov rezortu, zavedení moderných
informačných technológií, vo zvýšení efektivity práce a znížení prevádzkových nákladov rezortu a jej dosiahnutie
sa predpokladá v 7. roku životnosti projektu. Odzrkadľuje sa takisto v úspore času a nákladov verejnosti pri riešení
životných situácií.
Výška schválenej pomoci:
8 664 000,00 €

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 1.3.2012
V. Tvaroška, M. Molnár, M. Ivantyšyn, G. Rusznyák, E. Dohnáliková
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.

