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1 Cieľ aktualizácie č. 1 usmernenia
Cieľom aktualizácie č. 1 Usmernenia č. 5/2013 Sprostredkovateľského orgánu pod
Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len
„SORO“) je zosúladiť používanie Aplikačného systému programového riadenia (ďalej
len „ASPR“) s postupmi fungovania Programovej kancelárie OPIS a definovať
povinnosť prijímateľa NFP (ďalej len „prijímateľ“) generovať mesačnú monitorovaciu
správu projektu z ASPR.

2 Oblasti zadávania a aktualizácie projektových údajov v ASPR
Projekt je v ASPR založený projektovým manažérom SORO najneskôr v piaty
kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len
„zmluva o NFP“) v Centrálnom registri zmlúv. Po jeho vytvorení je projekt
sprístupnený určenej osobe za stranu prijímateľa, ktorá je od tohto okamihu
zodpovedná za aktuálnosť údajov v ASPR. Povinnosť aktualizovať údaje o projekte
vyplýva prijímateľovi zo zmluvy o NFP.
Prijímateľ je povinný v ASPR aktualizovať projektové údaje priebežne, vždy v
momente zistenia nových skutočností (napr. identifikácia rizika, podpísanie dodatku,
posun míľnika, dokončenie projektového výstupu a pod.), avšak najneskôr v 15. a v
posledný deň v konkrétnom kalendárnom mesiaci.
Prijímateľ pri zadávaní a aktualizácii údajov v ASPR postupuje podľa Užívateľskej
príručky Prijímateľa pre Aplikačný systém programového riadenia, zverejnenej
na www.informatizacia.sk, pričom najmä:















Dopĺňa všeobecné údaje o projekte, ktoré neboli vyplnené pri jeho založení
v ASPR;
Aktualizuje zmluvné dátumy projektu;
Vytvára a aktualizuje harmonogramy projektu;
Vytvára mapovaciu tabuľku medzi výstupmi dodávateľskej zmluvy a aktivitami
zmluvy o NFP;
Vytvára referenčný plán;
Vytvára plán čerpania prostriedkov NFP;
Aktualizuje a vypĺňa polia v časti „Správa o stave“;
Vedie evidenciu rizík projektu a otvorených otázok projektu;
Zaznamenáva stav aktivít projektu NFP harmonogramu a percento ich
realizácie;
Vedie v ASPR projektovú dokumentáciu;
Eviduje dodatky k zmluve o NFP;
Eviduje dodávateľskú zmluvu a jej dodatky;
Zaznamenáva čerpanie prostriedkov NFP;
Generuje povinný report projektu (Mesačná monitorovacia správa)

Poznámka: Prijímateľ na základe zadávania a aktualizácie vyššie uvedených údajov
najneskôr v piaty kalendárny deň nasledujúci po monitorovanom období generuje
mesačnú monitorovaciu správu projektu z ASPR.
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