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:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Názov projektu:
Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Opis projektu:
a) Východisková situácia
PPA je akreditovaný orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje admin. činnosť pri poskytovaní podpory v
poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve, pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Je
rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR.
V súčasnosti sa žiadosti o podporu podávajú v papierovej forme, čo vyžaduje zložitú prípravu podkladov a
vypĺňanie zo strany žiadateľov i spracovanie zo strany poskytovateľa. Časová náročnosť zaťažuje žiadateľov aj
PPA a jej regionálne pracoviská.
Ďalšie identifikované problémy v poskytovaní služieb PPA:
- budovanie samostatných systémov pre jednotlivé oblasti činnosti PPA, kt. nie sú integrované a nevyužívajú
spoločnú údajovú základňu
- zadávanie informácií predstavuje veľkú bariéru pre potenciálnych uchádzačov
- neexistuje komunikačný kanál na plnohodnotnú elektronickú komunikáciu v procesoch implementovaných PPA
- nie je možné poskytovať komplexné informácie o žiadateľoch o dotáciu
- nie sú vytvorené podmienky pre budovanie komplexných procesov a služieb
Uvedené problémy neumožňujú ďalší efektívny rozvoj služieb a procesov PPA a nevytvárajú priestor pre
komplexnejšiu podporu žiadateľov.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom predkladaného projektu je vybudovanie integrovaného informačného systému PPA. Elektronizácia
komunikačných procesov a integrácia interných systémov umožní dosiahnuť:
- zefektívnenie, zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti procesov poskytovania služieb v rámci agend PPA
- zlepšenie prístupnosti služieb pre čo najviac žiadateľov
- zníženie admin. náročnosti a tým úsporu času na strane žiadateľa i poskytovateľa PPA
- zníženie nákladov
Realizácia projektu nahradí "papierovú" formu komunikácie plnohodnotnou elektronickou komunikáciou a prispeje k
vytváraniu efektívnej verejnej správy. Projekt bude využívať služby poskytované základnými komponentmi
architektúry eGovernmentu podľa NKIVS. Projekt prispeje aj k zvýšeniu PC gramotnosti.
Výstupy projektu
-jednotné rozhranie pre elektronickú komunikáciu - jednotný komunikačný portál
-zjednotenie všetkých komunikačných kanálov
-integrácia interných procesov
-systém registratúry pre riadenie interných procesov
-zjednotenie registrov
-dopracovanie existujúcich systémov
-integrácia do procesov eGovernmentu SR
Na meranie výsledkov a dopadov projektu boli stanovené mer. ukazovatele, kt. hodnoty uvádzame v časti 12
ŽoNFP.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt budeme realizovať 26 mesiacov so začiatkom hlav. aktivít v 01/2014, podporných aktivít v 08/2013
a ukončením v 09/2015.
Predmetom projektu je 5 hlav. aktivít (1.Analýza a dizajn IS, 2.Implementácia IS, 3.Testovanie IS, 4.Nasadenie IS,
5.Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií) a podporné aktivity (Riadenie projektu a Publicita a informovanosť).
Zrealizovaním hlav. aktivít dosiahneme naplnenie stanovených cieľov projektu.
Organiz. zabezpečenie realizácie projektu bude zastrešovať projektový tím s určenými zodpovednosťami. Tím bude

zložený z interných a externých členov. Interných členov tímu sme starostlivo vybrali s dôrazom na ich prax
a skúsenosti za účelom bezproblémovej implementácie projektu, pričom nimi zabezpečované činnosti nie sú
predmetom projektu.
Významnou súčasťou projektového zámeru je proces VO, ktorý prebieha v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. v
platnom znení a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom. Prostredníctvom VO vyberieme
dodávateľov technického riešenia, externého projekt. manažmentu ako aj publicity projektu.
Implementácia projektu a prevádzka vytvoreného riešenia bude realizovaná v súlade s princípmi pre riadenie
projektov IT – PRINCE2.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia predkladaného projektu je pre PPA nevyhnutná na zabezpečenie efektívneho fungovania procesov pri
poskytovaní podpory podľa osobitných predpisov a pre kvalitné a flexibilné poskytovanie služieb občanom a
podnikateľským subjektom, za účelom znižovať ich administratívne zaťaženie. V dôsledku elektronizácie služieb
PPA a zvýšením informovanosti o službách a činnosti PPA sa zvýši dostupnosť týchto služieb pre všetkých klientov
vrátane znevýhodnených skupín, zníži sa administratívna náročnosť služieb na strane používateľov aj
poskytovateľa, čím sa dosiahne lepšie využívanie podporných mechanizmov, zvýši sa nákladová efektívnosť
poskytovaných služieb PPA a z dlhodobého hľadiska dôjde k zníženiu nákladov na prevádzkovanie služieb.
Projekt prispeje k zvýšeniu transparentnosti podporných mechanizmov a kvality kontrolnej činnosti.
Technické riešenie projektu je navrhnuté tak, aby bolo plne kompatibilné s ostatnými riešeniami na úrovni verejnej
správy, čo vytvára základný predpoklad pre naplnenie globálneho cieľa OPIS.
Pri realizácii projektu nepredpokladáme problémy, projekt bude riadený v súlade s princípmi PRINCE2 a s aktívnou
účasťou skúseného externého projekt. manažmentu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z pohľadu všetkých relevantných aspektov:
a) tematická - projekt je v súlade s KRIS MPRV SR a všetkými relevantnými národnými strategickými plánovacími
dokumentmi (NKIVS, SIVS) a platnou legislatívou
b) ŽP - optimalizácia procesov a zvýšenie nákladovej efektívnosti sa premietne aj v zníženej spotrebe papiera,
energií a pod., v dôsledku elektronizácie služieb sa zníži potreba cestovania na úrady pri vybavovaní podpory
c) sociálna - zvýšenie kvality života a zvýšenie dostupnosti služieb aj pre sociálne/telesne znevýhodnené skupiny,
zvýšenie informovanosti o možnosti podpory zo strany PPA
d) personálna - prevádzka výstupov projektu bude zabezpečovaná v zmysle organizačnej štruktúry PPA
(podrobnejšie v rámci prílohy 1 - Opis projektu, časť F Udržateľnosť projektu). V dôsledku realizácie projektu sa
nepredpokladá potreba zvyšovania počtu zamestnancov.
e) ekonomická - z dlhodobého hľadiska dôjde k zvýšeniu nákladovej efektívnosti na poskytovanie služieb PPA a k
zníženiu výdavkov, elektronizácia nepriamo prispeje k rastu ekonomickej aktivity. Financovanie projektu
a prevádzka riešenia počas doby udržateľnosti bude financovaná z rozpočtu PPA.
Výška schválenej pomoci:
15 122 699,52 €
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 9.12.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, 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.

