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 zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Názov projektu:
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Opis projektu:
a) Východisková situácia
MZVaEZ SR poskytuje služby občanom a podnikateľom v oblastiach podpory exportných zámerov podnikateľských
subjektov Slovenskej republiky, poskytovanie informácií o situácii v jednotlivých krajinách, ktoré sú využívané
občanmi pre cestovanie a podnikateľmi pre podporu ich činnosti. V rámci toho rieši pomoc občanom v zahraničí v
prípade vzniku krízových situácií, s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR. Ďalej vykonáva konzulárnu
činnosť a sprostredkováva služby iných IVS.
Služby sú prevažne poskytované v papierovej podobe, čo vplýva na čas a kvalitu ich poskytovania. Technické
riešenie nie je prepojené s inými ISVS, ktoré by poskytovali podporu pri výkone služieb.
Existujúci stav vytvára problémy pre žiadateľov o služby ako aj riziká vyplývajúce z obmedzených možností kontroly
a dostupnosti potrebných informácií pre poskytovateľa služby.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Navrhované riešenie spočíva vo vybudovaní IS MZVaEZ SR, ktorý bude poskytovať elektronické služby pre
občanov, podnikateľov ako aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach podpory podnikateľov, riešenia krízových
situácií, konzulárnych služieb ako aj sprostredkovania služieb iných IVS. Komplexné riešenie bude pokrývať
kľúčové oblasti poskytovania služieb, prispeje k budovaniu jednotného digitálneho trhu v EÚ a umožní vzájomné
využívanie údajov v rámci rezortu ako aj napojenie na centrálne registre a ISVS príslušných úradov. Riešenie bude
súčasťou IISVS a bude rešpektovať stanovené princípy interoperability.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Úvodnou hlavnou aktivitou je „Analýza a
dizajn“, ktorá sa zameria na analyzovanie existujúceho prostredia a návrh budúceho stavu. Poskytne vstupy pre
špecifikáciu potrebného HW a SW vybavenia pre vybudovanie riešenia. Následne v rámci aktivity „Implementácia“
bude vytvorené navrhnuté riešenie. Aktivity „Testovanie“ a „Nasadenie“ budú zamerané na overenie správnosti
vytvoreného riešenia a jeho uvedenie do rutinnej prevádzky.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2.
Podporné aktivity budú zamerané na „Riadenie projektu“ a „Publicitu a informovanosť” prostredníctvom ktorej bude
zabezpečené informovanie verejnosti o obsahu a význame projektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Navrhované riešenie vytvorí predpoklady pre efektívnejšiu podporu slovenských podnikateľov pri ich uplatnení v
zahraničí, čo zvýši exportný potenciál SR. Zlepšená informovanosť a dostupnosť údajov o pobyte v zahraničí
umožní adresnejšie poskytovania pomoci občanom a podnikateľom v krízovej situácii. Elektronizácia procesov
významne skráti čas potrebný pre poskytnutie služby žiadateľom a zvýši komfort ich poskytovania. Zároveň
obmedzí niektoré riziká spojené s poskytovaním služieb v súčasnosti.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany pracovníkov MZVaEZ SR. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej
kapitoly MZVaEZ SR. Návratnosť investície (finančne vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je
založená najmä na nepriamych prínosoch, ktoré riešenie prinesie. Tými sú najmä ušetrenie času potrebného na
vybavenie služby ako na strane žiadateľov o služby tak aj na strane MZVaEZ SR. Ďalšie výrazné prínosy vyplývajú
z výrazného skrátenia doby na poskytnutie služby (rýchlejšieho poskytnutia výsledku žiadateľovi) ako aj obmedzení
rizík spojených s poskytovaním služieb. Úplne samostatnou kategóriou sú prínosy podnikateľom pri ich činnostiach.

Výška schválenej pomoci:
10 000 000,00 €
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 19.03.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Patrik Kratochvíl (zastupoval Mojmíra Kollára), Norbert Molnár, Kornélia
Čajková
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.

