Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
vydáva

Zmenu č.2
k
Vyzvaniu č. OPII-2017/7/3-NP
na predkladanie žiadostí o NFP pre národný projekt: Informačný systém Obchodného registra SR
Operačný program

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os

7, Informačná spoločnosť

Investičná priorita

2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a
elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ

7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti e-Government služieb pre
podnikateľov
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
občanov
7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme
otvorených dát
7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

Schéma štátnej pomoci

Neuplatňuje sa

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

POSKYTOVATEĽ
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „SO OPII“) konajúci v zastúpení
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „RO
OPII“).

Adresa

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

SO predĺžil lehotu uzavretia Vyzvania č. OPII-2017/7/3-NP v súlade so Systémom riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 z termínu „26.10.2017“ na „15.11.2017“.

Cieľ zmeny a právny základ
Cieľom zmeny č. 2 Vyzvania č. OPII-2017/7/3-NP (ďalej len „Vyzvanie“) je aktualizácia príloh Vyzvania, konkrétne
prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa – Národné projekty verzia 10.0 (ďalej len „príručka“) a prílohy č. 11 Zmluva
o poskytovaní služieb dátového centra štátu.
Touto zmenou SO OPII v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
príspevku z EŠIF“) mení Vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia
príspevku. Znenie žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku nie je zmenou dotknuté.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou Vyzvania sa menia nasledovné dokumenty:
1. Príloha č. 2 Vyzvania – Príručka pre žiadateľa PO7 OPII – Národné projekty vrátane jej prílohy č. 2 –
Príručka oprávnenosti výdavkov PO7 OPII,
2. Príloha č. 11 Vyzvania – Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu.

Zdôvodnenie zmien
Úprava prílohy č. 2 Vyzvania bola vykonaná z dôvodu:
-

doplnenia odmeny (zložka mzdy v zmysle Zákonníka práce) ako oprávneného výdavku v rámci prioritnej
osi 7, v súlade s Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu č. 6 v platnom znení,
zosúladenia jednotlivých odsekov kapitoly 7 s prílohou č. 2 Príručky oprávnenosti výdavkov PO7 OPII,
presunutia tabuľky s limitmi pre osobné výdavky pre odborníka IT z kapitoly 4.5 do prílohy č. 1 Príručky
oprávnenosti výdavkov PO7 OPII,
doplnenia poznámok pod čiarou v prílohe č. 1 a 2 Príručky oprávnenosti výdavkov PO7 OPII, ktoré
detailnejšie vysvetľujú zapojenie partnera (ÚPPVII) pre oblasť riadenia kvality s prepojením na jednotlivé
role v rámci osobných výdavkov s väzbou na nepriame výdavky,
zdôvodnenia oprávnenosti maximálnej hodinovej sadzby vo výške 25 EUR/hod. pre partnera (ÚPPVII) pre
oblasť riadenia kvality, poznámkou pod čiarou v prílohe č. 2 Príručky oprávnenosti výdavkov,
formálnej úpravy Príručky oprávnenosti výdavkov PO7 OPII,
optimalizácie procesu schvaľovania detailne špecifikácie riešenia.

Úprava prílohy č. 11 Vyzvania bola vykonaná z dôvodu:
-

zmeny poskytovateľa IaaS služieb vládneho cloudu z Ministerstva financií SR na Ministerstvo vnútra SR
v zmysle zákona č. 238/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Záverečné ustanovenia
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetného Vyzvania zostávajú nezmenené.
Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme sledovania zmien je zverejnené na webovom sídle
www.informatizacia.sk.

