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 Trenčín
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mesta Trenčín
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Trenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia a zároveň je významným centrom
obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. V rámci svojich kompetencií zabezpečuje mesto Trenčín správu ISVS.
Súčasné aplikácie a IS prevádzkované mestom však zabezpečujú výkon eGovernment služieb len čiastočne a
v obmedzenej miere. Prevažná väčšina služieb má informatívny charakter resp. úroveň jednosmernej interakcie. Z
dôvodu základného stupňa elektronizácie služieb občanom je nevyhnutné inovovať súčasné IS prevádzkované
mestom tak, aby boli v súlade s požiadavkami na interoperabilitu a integrovateľnosť s inými ISVS
(internými/externými), spĺňali princípy SOA (Service Oriented Architecture) a napĺňali potreby cieľovej skupiny:
občanov, podnikateľov a inštitúcií verejnej správy.
Pre zabezpečenie eGovernment služieb je potrebné inovovať resp. dobudovať komponenty na jednotlivých
úrovniach, konkrétne na úrovni Front Office, Mid Office a Back Office, vybudovať integračné rozhranie na aplikačnej
úrovni medzi jednotlivými blokmi referenčnej architektúry (ESB) a zabezpečiť integráciu týchto komponentov s
externými ISVS. Uvedené sa dosiahne realizáciou projektu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Úspešnou realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zabezpečenie elektronizácie služieb mesta Trenčín a
všeobecné sprístupnenie elektronických služieb, ktoré mesto poskytuje verejnosti v rámci originálnych kompetencií
vymedzených zákonom. Zároveň sa vybudovaním integrovaného informačného systému mesta Trenčín zefektívni
výkon samosprávy a zlepší sa dostupnosť služieb poskytovaných mestom občanom, podnikateľom a organizáciám
verejnej správy. Realizáciou projektu sa dosiahne vybudovanie tzv. Integrovaného informačného systému mesta
(pre poskytovanie eGov služieb). Architektúra a infraštruktúra IS bude plne v súlade s požiadavkami na ISVS
definovanými v NKIVS a výnosom MF SR o štandardoch pre ISVS; bude podporovať využívanie centrálnych a
spoločných modulov a bude vystavaná hlavne na princípoch SOA. Zároveň bude projektom zabezpečená
interoperabilita vybudovaného informačného systému mesta s ďalšími internými a externými informačnými
systémami na lokálnej i centrálnej úrovni verejnej správy. Projekt prinesie elektronizáciu 75 eGovernment služieb, z
toho 74 transakčných, ktoré budú dostupné online. Projekt je v súlade s globálnym cieľom OPIS a cieľom opatrenia
1.2.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude prebiehať počas 31 mesiacov (do začiatku realizácie sa započítava aj obdobie prípravy
ŽoNFP) prostredníctvom 5 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Hlavné aktivity sú:
Analýza a dizajn IS
Implementácia IS
Testovanie IS
Nasadenie IS
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Technické zabezpečenie realizácie projektu bude zabezpečené pomocou externého dodávateľa tovarov a služieb,
ktorý bude mať na starosti realizáciu hlavných aktivít projektu. Pri implementácii budú využité medzinárodné
uznávané metodiky projektového riadenia typu PRINCE 2 a ďalšie, ktoré zabezpečia efektívne riadenie projektu v
každej etape jeho životného cyklu. Riadenie projektu bude zabezpečené jednak interne (vlastní zamestnanci) a
jednak externe (externý dodávateľ služieb). Všetci dodávatelia budú vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.
Publicita bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu (predpokladá sa zakúpenie
informačných tabúľ, letákov, brožúr, inzercia do lokálnych médií, úprava web stránky).

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt je navrhnutý v súlade s potrebami mesta Trenčín v oblasti elektronizácie služieb poskytovaných mestom s
dôrazom na potreby obyvateľov a podnikateľov ako používateľov služieb mesta, a zároveň v súlade so súčasnými
trendmi v oblasti budovania efektívnej samosprávy na národnej, európskej úrovni. Realizáciou projektu dôjde
k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy v gescii mesta a vytvorí sa komplexný
integrovaný informačný systém, ktorý bude kompatibilný s informačnými systémami mesta a ďalších organizácií
verejnej správy na lokálnej i národnej úrovni v súvislosti s poskytovaním eGovernment služieb. Priamym dôsledkom
bude zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia
občanov a podnikateľov.
Občania a podnikatelia nebudú nútení osobne navštíviť úrad v prípade potreby vybavenia životnej situácie alebo
konkrétnej agendy, čím nepriamo príde k skráteniu času stráveného vybavovaním agendy. Elektronizácia procesov
súvisiacich s riešením životných situácií a agend na strane mesta prinesie aj skrátenie času potrebného na
vybavenie jednotlivých životných situácií.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená technickou a administratívnou podporou zo strany správcu a
prevádzkovateľa IIS mesta po skončení realizácie projektu. Okrem toho projekt počas celej doby realizácie ako aj
po nej predpokladá aj požiadavku na udržanie výstupov projektu prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu
v Trenčíne na rôznych pozíciách v rámci organizačnej štruktúry mestského úradu. Počas následného
monitorovacieho obdobia sa predpokladá zachovanie funkcie finančného a monitorovacieho manažéra v súlade s
pravidlami čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Investičné výdavky súvisiace s realizáciou
projektu a následnou prevádzkou systému bude hradiť mesto Trenčín z rozpočtových zdrojov mesta. Návratnosť
investície v zmysle Analýzy nákladov a prínosov sa predpokladá v 6. Roku projektu. Návratnosť sa prejaví najmä vo
zvýšení efektivity práce, znížení prevádzkových nákladov a v úspore času ako na strane zamestnancov úradu tak
na strane žiadateľov služieb.
Výška schválenej pomoci:
1 167 083,21 €
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.

