OP Informatizácia spoločnosti
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Názov projektu
Žiadateľ

Ministerstvo hospodárstva SR

Sektor

verejný

Operačný program

OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

Opatrenie

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni

Kód výzvy

OPIS-2011/1.1/30-NP

Celkové výdavky projektu (EUR)

8 664 000,00

Požadovaná výška NFP (EUR)

8 664 000,00

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu /
integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí
Identifikátor žiadosti o NFP

348171

Kód žiadosti o NFP

Programové obdobie 2007 - 2013

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2011
Odoslaná:

13.12.2011
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1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Ministerstvo hospodárstva SR
Sídlo
PSČ
Obec
82715
Bratislava-Ružinov
Štát
Slovenská republika
IČO
00686832
Internetová stránka
www.mhsr.sk

Ulica
Mierová
Sektor
X verejný
DIČ
2021056818

Číslo
19

Právna forma
súkromný Štátna rozpočtová organizácia
Platca DPH
IČ DPH
áno
X nie

2. Štatutárny orgán žiadateľa
Titul pred menom
PhDr.
Telefón (aj predvoľba)
02/48547003

Meno
Juraj

Priezvisko
Miškov

Titul za menom

E-mail
juraj.miskov@mhsr.sk

3. Profil žiadateľa
Názov SK NACE
8411-Všeobecná verejná správa
Kód SK NACE
8411
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

251-500

Dátum vzniku žiadateľa
01.10.1990
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP
Podvojné

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu
Názov
Sídlo
PSČ

Obec

Ulica

Číslo

Názov SK NACE
Kód SK NACE

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

5. Kontaktná osoba pre projekt
Titul pred menom
Meno
Ing.
Jana
Kontaktná adresa
PSČ
Obec
827 15
Bratislava-Ružinov
Štát
Slovenská republika
Telefón (aj predvoľba)
+421248541125
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Priezvisko
Gocká
Ulica
Mierová
Funkcia

Titul za menom

Číslo
19

E-mail
gocka@mhsr.sk
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6. Partner(i) žiadateľa
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?

áno

X nie

7. Projekt
Názov projektu
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Operačný program
OP Informatizácia spoločnosti
Kód výzvy
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí
OPIS-2011/1.1/30-NP
Číslo prioritnej osi
2111002
Číslo opatrenia
2111012

Názov prioritnej osi
Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
Názov opatrenia
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Podiel prioritnej témy z
celkových výdavkov
projektu v %

Prioritná téma
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické
učenie, elektronické začlenenie atď.)

100,00

Forma financovania
Nenávratná dotácia
Podiel hospodárskej
činnosti z celkových
výdavkov projektu v %

Hospodárska činnosť
Neuplatňuje sa

100,00

Územná oblasť
Mestské
Umiestnenie pomoci
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 Stredné Slovensko
Okres

Obec

Vyšší územný celok (NUTS III)
Banskobystrický kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Košický kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Nitriansky kraj
Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
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8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Vyšší územný celok (NUTS III)
Prešovský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Bratislavský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Trenčiansky kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Žilinský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Trnavský kraj
Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 región Bratislava
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Stredné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

9. Ciele projektu
Cieľ projektu
Väzba na príslušný cieľ opatrenia
Sprístupnenie troch hlavných skupín elektronických efektívna štátna správa
služieb MH SR a zabezpečenie ich všeobecnej
použiteľnosti
Špecifické ciele projektu
Väzba na príslušné aktivity opatrenia
Vybudovanie rezortného centra zdieľaných služieb,
ktoré bude poskytovať vybrané elektronické služby
špecifické pre MH SR
Sprístupnenie vybraných elektronických služieb MH SR
verejnosti a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
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2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni

služieb

eGovernmentu

na

2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni

služieb

eGovernmentu

na
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10. Stručný popis projektu
a) Východisková situácia
Projekt je zameraný na vybrané služby rezortu hospodárstva pre podnikateľov a občanov. Informačné systémy (IS) sú
prevádzkované v jednotlivých organizačných jednotkách autonómne. Miera elektronizácie a sofistikovanosti týchto
služieb je na nízkej úrovni. Kvalita a stupeň rozvoja existujúcich IS je rôzna. Niektoré služby nie je dnes možné
poskytovať elektronicky z dôvodu legislatívnych obmedzení.
V súčasnosti nemá verejnosť možnosť vykonávať úkony súvisiace so službami rezortu elektronicky. Užívateľská
skúsenosť z portálu MH SR je neuspokojivá. Webové stránky sa zväčša využívajú na získanie informácií alebo
stiahnutie formulárov, ktoré je potrebné vytlačiť. Samotné úkony spojené s podaním žiadostí sa musia riešiť návštevou
úradu. Korešpondencia prebieha klasickou poštou alebo e-mailom. Súčasná IT podpora neposkytuje rozšírenú
funkcionalitu akou je riadenie podaní, systémová integrácia resp. riadenie organizačných procesov.
Realizáciou projektu sa nasadí riešenie v súlade s OPIS, SIVS, NKIVS a Revíziou budovania eGovernmentu.
Integrovaný informačný systém MH SR (IIS MH SR) v súčasnosti ako celok neexistuje a preto je v pláne ho vybudovať.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu bude rezortné centrum zdieľaných služieb, ktoré zabezpečí elektronizáciu vybraných služieb pre
verejnosť a zároveň zefektívni vnútorné procesy rezortu.
Riešenie výrazne zvýši dostupnosť služieb rezortu, pretože podnikateľ/občan, bude mať prístup k službám z
akéhokoľvek zariadenia s internetovým prehliadačom a prístupom do internetovej siete.
Pridaná hodnota riešenia je aj v optimalizácii procesov a pracovných postupov. Procesy bude možné sledovať
prostredníctvom vybraných indikátorov (KPIs), čím sa zabezpečí kontinuálne zlepšovanie pracovných činností s
pozitívnym efektom na trvalú udržateľnosť riešenia a dosahovanie kontinuálnych úspor.
Elektronizácia služieb bude zabezpečená prostredníctvom vybudovaného IIS MH SR. Systém bude prepojený s
dostupnými základnými centrálnymi registrami verejnej správy a s dostupnými funkcionalitami ÚPVS.
Nasadenie riešenia bude mať merateľné výsledkové a dopadové ukazovatele uvedené v tejto žiadosti. Projekt prispeje k
napĺňaniu cieľov relevantných horizontálnych priorít.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít:
Analýza a dizajn IS obsahuje najmä zber požiadaviek, legislatívnu analýzu a návrh legislatívnych zmien, procesnú
analýzu a optimalizáciu, analýzu a návrh dátovej, aplikačnej/funkčnej a infraštruktúrnej časti riešenia. Návrh cieľového
stavu bude v súlade s relevantnými strategickými dokumentmi budovania eGovernmentu v SR.
Implementácia IS sa uskutoční na základe schválenej dokumentácie z predchádzajúcej aktivity (analýza a dizajn),
pričom obsahuje najmä programovanie/vývoj funkcionality a integračných rozhraní vrátane dodávateľských testov
funkcionality jednotlivých komponentov riešenia a prípravu migračných skriptov a procedúr.
Testovanie IS obsahuje najmä funkčné, integračné a užívateľské akceptačné testovanie riešenia.
Nasadenie IS obsahuje najmä školenia, stabilizáciu a nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky.
Celý projekt bude podporovaný riadením projektu v zmysle požiadaviek Systému riadenia ŠF a KF a v súlade s
metodikou PRINCE2. Projekt bude zároveň podporovaný aktivitami v oblasti publicity a informovanosti.
V prípade naplnenia rizík definovaných v TD bude potrebné využiť rezervu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt vybudovaním riešenia IIS MH SR prispeje k neustálemu rastu spokojnosti občanov so službami rezortu
hospodárstva, a to prostredníctvom poskytovania elektronických služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za
súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu.
Hlavné prínosy projektu sú najmä:
-Implementácia navrhovanej architektúry umožní poskytovanie elektronických služieb pre podnikateľov a občanov a
zároveň umožní s minimálnymi dodatočnými nákladmi rozšíriť rozsah poskytovaných služieb o nové služby v budúcnosti,
-Elektronizácia služieb zvýši dostupnosť a kvalitu služieb pre verejnosť, pričom náklady a výkonové parametre pre
poskytovanie služieb budú sledované s možnosťami ich kontinuálnej optimalizácie,
-Dostupnosť elektronických služieb rezortu prispeje k zníženiu zaostávania SR v oblasti eGovernmentu,
-Priradenie služieb k životným situáciám povedie k znižovaniu administratívnej záťaže pre verejnosť a zároveň prispeje k
zlepšeniu podnikateľského prostredia s dopadmi na celú ekonomiku SR.
Projekt zároveň prispeje k napĺňaniu cieľov relevantných horizontálnych priorít.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu bude k dispozícii nevyhnutná technická a administratívna podpora a
zdroje financovania pre budúcu prevádzku riešenia. Vybudované riešenie bude základom rezortného centra zdieľaných
služieb (rezortný cloud), ktoré bude schopné poskytovať elektronické služby príslušným organizáciám v rámci rezortu
hospodárstva. Toto riešenie umožní rozšíriť rozsah služieb v budúcnosti aj pre ostatné organizácie rezortu s
minimálnymi dodatočnými nákladmi.
Technickú a administratívnu podporu zavedeného riešenia zabezpečí OI MH SR, ktorý bude ako správca a
prevádzkovateľ zodpovedný za nový systém.
Projekt zahŕňa pomoc zamestnancom rezortu pochopiť a prijať nové pracovné postupy, ktoré sa stanú neoddeliteľnou
súčasťou modernizovaného prostredia a umožnia im poskytovať služby na zodpovedajúcej úrovni.
Návratnosť investície spočíva najmä v zefektívnení vnútorných procesov rezortu, zavedení moderných informačných
technológií, vo zvýšení efektivity práce a znížení prevádzkových nákladov rezortu a jej dosiahnutie sa predpokladá v
Odoslaná:
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7.roku životnosti projektu. Odzrkadľuje sa takisto v úspore času a nákladov verejnosti pri riešení životných situácií.

11. Časový rámec realizácie projektu
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity
Analýza a dizajn IS
Implementácia IS
Nasadenie IS
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Rezerva
Testovanie IS
Podporné aktivity
Publicita a informovanosť
Riadenie projektu

35
Začiatok
Ukončenie
realizácie aktivity realizácie aktivity
(MM/RRRR)
(MM/RRRR)
03/2012
05/2012
09/2012
06/2012
06/2012
07/2012

08/2012
09/2013
02/2014
02/2014
02/2014
12/2013

03/2012
04/2011

02/2014
02/2014

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ

Názov

výsledok

Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online
Počet podaní zrealizovaných
elektronicky

dopad

Odoslaná:
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Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0,0000 2011

38,0000 2014

počet

0,0000 2011

249 927,0000 2019
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13. Rozpočet projektu (v EUR)
Názov skupiny výdavkov

Oprávnené
výdavky
(v EUR )

Neoprávnené
výdavky
(v EUR )

637001 Školenia, kurzy, semináre, pora
80 000,00
637003 Propagácia, reklama a inzerci
43 000,00
637004 Všeobecné služby
4 700,00
637005 Špeciálne služby
482 492,00
637011 Štúdie, expertízy, posudky
23 808,00
711003 Nákup softvéru
7 159 000,00
713002 Nákup výpočtovej techniky
467 000,00
713003 Nákup telekomunikačnej techn
226 000,00
920 – Rezerva na nepredvídané výdavk
178 000,00
Iné neoprávnené výdavky
0,00
Spolu
8 664 000,00
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS)
pred predložením žiadosti o NFP

Celkové
výdavky
(v EUR )

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Podiel
oprávnených
výdavkov
z celkových
výdavkov
projektu (v %)

80 000,00
43 000,00
4 700,00
482 492,00
23 808,00
7 159 000,00
467 000,00
226 000,00
178 000,00
0,00
8 664 000,00
X áno

0,92
0,50
0,05
5,57
0,27
82,63
5,39
2,61
2,05
0,00
100,00
nie
35 808,00

Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR)

14. Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR )
Celkové oprávnené výdavky (v EUR )
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR )
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR )
Intenzita pomoci (v %)
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR )
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR )
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR )

8 664 000,00
8 664 000,00
0,00
8 664 000,00
100,00
0,00
0,00
8 664 000,00

15. Súlad s horizontálnymi prioritami
A / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno,
špecifikujte ako.

X áno

nie

Projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR prispieva k hlavnému cieľu horizontálnej priority Informačná
spoločnosť, a to podporou vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku
zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Prínos projektu k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť bude prispievať
najmä k jednému zo základných cieľov uvedenej priority: efektívna elektronizácia verejnej správy a taktiež k nasledovným
špecifickým a čiastkovým cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť:
-Zvýši sa spokojnosť verejnosti v súvislosti so zavedením elektronických služieb,
-Uskutoční sa optimalizácia a elektronizácia procesov vybraných služieb rezortu hospodárstva,
-Zefektívni a zvýši sa výkonnosť verejnej správy,
-Zvýši sa kompetentnosť verejnej správy,
-Zvýši sa miera transparentnosti podnikateľského prostredia.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online

počet

0,0000 2011

B / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno,
špecifikujte ako.

Odoslaná:
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38,0000 2014

áno

X nie
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Typ

Názov

Merná Východisková
jednotka hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

C / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske
komunity? Ak áno, špecifikujte ako.
Typ

Názov

Merná Východisková
jednotka hodnota

Rok

Rok

áno
Plánovaná
hodnota

D / Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno,
špecifikujte ako.

X nie
Rok

X áno

nie

Projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR sprístupní služby rezortu za rovnakých podmienok a
štandardným spôsobom, čím eliminuje možnosť výskytu diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu,
náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. V súvislosti s cieľmi horizontálnej
priority Rovnosť príležitosti, projekt bude mať kladný dopad najmä na nasledovné ciele:
-Automatizovaný a štandardný spôsob poskytovania služieb pre všetkých bez rozdielu,
-Zvýšenie dostupnosti služieb rezortu hospodárstva pre občanov s obmedzenou mobilitou a orientáciou,
-Predmetom elektronizácie budú také služby, ktoré majú za cieľ podporiť konkurencieschopnosť podnikateľského
prostredia, s kladným vplyvom na prilákanie nových a udržanie existujúcich investorov, čo je priamo spojené s
vytvorením nových a udržaním starých pracovných miest.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online
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počet

0,0000 2011

38,0000 2014
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16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov prílohy
Podrobný opis projektu
Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov
Elektronická verzia žiadosti o NFP, podrobného opisu projektu (vrátane rozpočtu projektu v zmysle prílohy č.
3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov) a nákladovo-výnosovej analýzy projektu na elektronickom
nosiči.
Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS
Návrh nového štandardu (ak relevantné)
Vyhlásenie o zhode s použitými štandardami
Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu)
Nákladovo-výnosová analýza
Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu
podpísané štatutárom žiadateľa s uvedenou sumou (vyčlenenou na prevádzku) a účelom použitia

Odoslaná:

13.12.2011
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17. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal
nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a
skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného
operačného programu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):
PhDr.
Juraj
Miškov
Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

Miesto podpisu:
Dátum podpisu:

Odoslaná:

Bratislava
13.12.2011

13.12.2011
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18. Špecifické polia
Skupina polí
Názov pola

Odoslaná:

13.12.2011

Hodnota pola
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