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I. Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 1/2013 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) k výzve Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, kód:
OPIS 2013/1.2/05 je spresnenie definícií v dokumentoch s ktorými sa odstránili formálne nedostatky v

prílohách, ktoré sú uvedené formou sledovania zmien.

II. Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:
-

Výzva Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ (formou sledovania zmien)

-

Príloha A.1 Elektronické služby miest (formou sledovania zmien)

-

Príloha č. 3.24 Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby (formou sledovania
zmien)

Vo výzve v kapitole 2.2 Definície služieb v zozname elektronických služieb miest sa vypúšťajú
dve voliteľné služby (Prihlasovanie do materskej škôlky; Prihlasovanie do základnej školy, základnej
umeleckej školy). Predmetné dve elektronické služby výzva nepokrýva. S uvedeným je v súlade i
príloha A.1: Elektronické služby miest, ktorá špecifikuje parametre elektronických služieb.
Žiadateľ je pri službách (príloha A.1: Elektronické služby miest), ktoré plánuje realizovať
v rámci projektu OPIS, povinný dodržať všetky atribúty služieb pre eGov služby podľa prílohy A a pre
služby IS podľa prílohy B štúdie uskutočniteľnosti. V prípade atribútu komunikačný kanál je žiadateľ
oprávnený zvoliť si relevantný komunikačný kanál za predpokladu, že bude splnená podmienka podľa
posledného bodu kapitoly 2.4.3. výzvy, a to, aby „projekt sprístupnil minimálne 10 elektronických služieb
prostredníctvom samostatnej mobilnej aplikácie na smartfón/tablet“. To znamená, že žiadateľ musí
sprístupniť všetky služby IS, z ktorých týchto zvolených 10 eGov služieb pozostáva, aj prostredníctvom
komunikačného kanálu „mobilná aplikácia“.
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