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Tlačová správa: Výsledky zasadnutia Výberovej komisie pre Prioritnú os č. 1 OPIS
Dňa 30. júla 2012 sa na Ministerstve financií SR uskutočnilo zasadnutie Výberovej komisie pre Prioritnú os
č. 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Predmetom zasadnutia výberovej komisie bolo
prijatie rozhodnutia týkajúceho sa dvoch predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Procesu
schvaľovania týchto žiadostí o NFP zo strany výberovej komisie predchádzala kontrola formálnej správnosti
a odborné hodnotenie žiadostí.
Predkladanými žiadosťami o nenávratný finančný príspevok boli:
- Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX), kde žiadateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR
- Dátové centrum obcí a miest, kde žiadateľom je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska.
Hlavným cieľom projektu Elektronická zbierka zákonov je autorizácia textov právnych predpisov
v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú, a to prostredníctvom eLegislatívy.
Projekt adresátom práva (občanom, podnikateľom, úradníkom, študentom, neziskovým organizáciám atď.)
prinesie záväzné a aktuálne právne informácie v jasnej, uchopiteľnej forme, a to bezplatne.
Cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest je sprístupnenie elektronických služieb obciam tak, aby
jednotlivé obce mali možnosť postupne poskytovať minimálne 138 služieb samosprávy občanom a podnikateľom
využijúc pritom spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Obyvatelia obcí a miest budú mať
týmto zabezpečený prístup k službám samosprávy elektronickým spôsobom, čím bude výrazne znížená časová,
administratívna a finančná náročnosť na vybavenie si životných situácií.
Obe žiadosti boli prítomnými členmi výberovej komisie odporučené na schválenie, keďže splnili všetky
povinné kritériá a odsúhlasená bola aj požadovaná čiastka nenávratného finančného príspevku. V prípade
Elektronickej zbierky zákonov bola odsúhlasená čiastka 9 499 980,14 Eur a v prípade Dátového centra obcí
a miest čiastka 47 214 976,35 Eur.
Po schválení predmetných žiadostí o NFP ministrom financií, bude so žiadateľmi týchto projektov
uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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