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:
Mesto Bardejov
Názov projektu:
Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Bardejov je okresným, administratívnym a spoločenským centrom regiónu. Počet obyvateľov mesta Bardejov
je 33696. Mesto Bardejov poskytuje pre svojich občanov rôzne služby. Verejné služby predstavujú pre každého
človeka, kategóriu, s ktorou sa pravidelne stretáva. Občan môže požiadať o službu na úrade osobne alebo
písomne. Projekt je zameraný na služby, ktoré mesto poskytuje verejnosti. Cieľovú skupinu používateľov tvoria
fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem, resp. potrebu využívať tieto služby. Poskytovanie služieb mestom v
súčasnosti, kde 76% slovenskej populácie má prístup k internetu, nie je veľmi efektívny ani pre občana a ani pre
mesto. V súčasnosti aplikácie zabezpečujú výkon eGov služieb len čiastočné. Väčšinou ide o informačné služby
verejnosti prostredníctvom internetového portálu, ktorý poskytuje len základné funkcie uverejňovania informácií,
súborov. Nakoľko sa vláda SR sa zaviazala v programovom vyhlásení modernizovať verejnú správu jej
ekonomizáciou a informatizáciou, zámerom mesta Bardejov je vybudovanie efektívnejšej verejnej správy, s ktorou
budú občania spokojní a mesto bude svoje úlohy uskutočňovať jednoduchšie, prístupnejšou formou a efektívne.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po ukončení projektu sa zavedením elektronizácie procesov poskytovania služieb podstatne zlepší dostupnosť
služieb poskytovaných mestom Bardejov. Projekt bude prínosom pre štátnu správu i samosprávu, pre občanov i
podnikateľov, pretože zníži čas strávený osobným vybavovaním na úradoch, odstráni duplicitnú realizáciu
rovnakých úkonov zminimalizuje chybovosť úradníkov. Mestu Bardejov sa zavedením informačných a
komunikačných technológií v kombinácií s organizačnými zmenami ako napr. zmenou vnútorných procesov, zníži
administratívna záťaž a zvýši efektivita poskytovaných služieb a v neposlednom rade zvýši spokojnosť občanov.
Občan i podnikateľ vybavia úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie,
prostredníctvom svojho počítača a mobilného telefónu s pripojením na internet. Samospráva bude efektívnejšia a
transparentnejšia, bez zbytočnej byrokracie a papierovania a to vďaka prechodu k plne elektronickej forme
spracovania dokumentov.
c) Spôsob realizácie projektu
Obdobie realizácie aktivít projektu je špecificky definované v projekte prostredníctvom harmonogramu.
Všetky výdavky vzniknú v súvislosti s realizáciou projektu a budú uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti
výdavkov. Oprávnené aktivity sa členia na hlavné a podporné aktivity. Realizáciou hlavných aktivít bude
zabezpečené zavedenie elektronizovaných služieb vrátane potrebného HW a SW vybavenia.
Hlavné aktivity:
- Analýza a dizajn IS
- Implementácia IS
- Nasadenie IS
- Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
- Testovanie IS
Realizáciou podporných aktivít bude zabezpečený plynulý priebeh realizácie projektu a publicita projektu.
Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita a informovanosť
- Prípravná a projektová dokumentácia
Položky budú obstarávané v zmysle zákona 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní. Výsledkom projektu bude 139
elektronizovaných služieb. ( 33 povinných a 106 voliteľných ).
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Informatizácia miestnej samosprávy je vládou SR vnímaná ako jedna z prioritných oblastí v rámci procesu

informatizácie spoločnosti. Elektronizovať služby miesta Bardejov je v súlade s Národnou koncepciou
informatizácie verejnej správy (ďalej len "NKIVS") z čoho vyplynula potreba zosúladiť projekty miest s národným
projektom Dátové centrum obcí a miest. Projekt popisuje aktuálny stav a rámcovo a koncepčne navrhuje budúce
riešenie v oblasti budovania systému elektronických služieb mesta Bardejov. Realizáciou navrhovanej architektúry
IS, bude zabezpečené poskytovanie elektronických služieb mestom Bardejov, čím sa zníži nutnosť osobných
návštev občanov a papierových podaní. Dosiahne sa zefektívnenie činnosti úradu a úspora nákladov samosprávy
na vykonávanie admin. úkonov. Na strane občanov a podnikateľských subjektov sa minimalizuje potreba osobných
návštev a papierových podaní, a taktiež sa znížia náklady na cestovné, poštovné, čas a pod. Projektom mesto
Bardejov výrazne prispeje k lepšej komunikácii a spokojnosti občanov a subjektov využívajúcich predmetné služby.
Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov HP- RP, TUR, IKT, MRK. Mesto Bardejov má bohaté skúsenosti s realizáciou
projektov z rôznych operačných programov.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Uznesením mestského zastupiteľstva mesto Bardejov deklaruje pripravenosť realizovať projekt v plnom rozsahu a
taktiež zabezpečenie kofinancovania a ďalšieho financovania prevádzky navrhovaného systému a udržateľnosti
výstupov projektu. Mesto Bardejov ako správca systému zabezpečí technickú a administratívnu podporu
navrhovaného riešenia pomocou zamestnancov úradu. Návratnosť investície spočíva najmä vo zvýšení efektivity
práce a znížení prevádzkových nákladov mesta Bardejov. Dosiahnutá úspora času pracovníkov mesta Bardejov,
ako aj citeľné zníženie nákladov na prevádzku dáva možnosť realokovať dosiahnuté úspory do ďalšieho vývoja a
skvalitňovania systému. Mesto inovatívne pristupuje k budovaniu siete elektronických služieb. Tento prístup má
priniesť samospráve zníženie administratívnych nákladov a občanom kvalitnejšie verejné služby pri riešení ich
životných situácií. Dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania
služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a
znižovania nákladov na verejnú správu.
Výška schválenej pomoci:
1 333 959,84 €
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:
Nakoľko bolo k uvedenej žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií,
výberová komisia nebola zriadená.
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO
OPIS), Prioritná 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 poverených pracovníkov SORO OPIS, ktorí aplikovali výberové
kritérium pre predmetnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe odporúčaní odborných hodnotiteľov
k uvedenému projektu.

