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Úvod
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „výzva“) je vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.7. Predmetom tejto správy je
vyhodnotenie výzvy s kódom OPIS-2013/1.2/05, ktorá bola vyhlásená Sprostredkovateľským
orgánom pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre prioritnú os č. 1 (ďalej len „PO1)
Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) dňa 18.04.2013 pod
názvom Elektronizácia služieb miest - "eMestá".
Minimálna a maximálna výška pomoci:
 Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP bola
10 000 EUR.
 Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP bola
4 500 000 EUR.
Miesto realizácie projektov:
Oprávneným miestom realizácie projektov bolo územie SR, okrem územia Bratislavského
samosprávneho kraja, teda celé územie cieľa Konvergencie.
Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste bolo rozhodujúce miesto
realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa.
Časová oprávnenosť realizácie projektov:
Dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu bude stanovený v zmluve o NFP.
Začiatok realizácie projektu nesmie nastať pred 01. januárom 2011.
Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2015 v súlade s čl. 88
ods. 1 všeobecného nariadenia Rady č. 1083/2006.
Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých
nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných opatrení na ich elimináciu.
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Základné informácie o výzve
Dňa 18.04.2013 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP na realizáciu dopytovo
– orientovaných projektov v rámci PO1, Opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni (ďalej len „Opatrenie 1.2“)
s indikatívnou výškou finančných prostriedkov v hodnote 50 mil. EUR. Dátum uzávierky
výzvy bol stanovený na 18.07.2013. Dňa 21.05.2013 vydalo SORO usmernenie k výzve.
Cieľom usmernenia bola špecifikácia definícií v dokumentoch, ktorými sa odstránili formálne
nedostatky v prílohách. SORO dňa 06.06.2013 vydalo druhé usmernenie. Usmernenie
špecifikovalo definície v súvislosti s tvorbou Koncepcie rozvoja informačných systémov a
upravilo prílohy k žiadosti o NFP definovaných výzvou. Uvedené zmeny boli vykonané za
účelom zníženia administratívnej náročnosti spracovania žiadostí o NFP. Do výzvy boli
zároveň doplnené tri nové prílohy, z dôvodu transparentnosti a zjednotenia spôsobu
vykazovaných údajov. Termín uzávierky výzvy bol zároveň posunutý na 05.08.2013. Dňa
01.08.2013 vydalo SORO usmernenie k výzve s poradovým číslom 3. Cieľom usmernenia
bola špecifikácia definícií v dokumente, ktorými sa odstránili formálne nedostatky v prílohe.
Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola predĺžená 21.08.2013.

Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP
Zoznam predložených žiadostí o NFP:
Kód ITMS

Žiadosť o NFP

Žiadateľ

Dátum prijatia ŽoNFP

NFP21110220017

Elektronizácia služieb mesta Zvolen

Mesto Zvolen

14.8.2013

NFP21110220018

Elektronizácia služieb mesta Levice

Mesto Levice

15.8.2013

NFP21110220019

Elektronizácia služieb mesta Senica

Mesto Senica

16.8.2013

NFP21110220020

eMesto Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský
Mikuláš

19.8.2013

Mesto Čadca

20.8.2013

NFP21110220021
NFP21110220022
NFP21110220023
NFP21110220024
NFP21110220025
NFP21110220026
NFP21110220027
NFP21110220028
NFP21110220029
NFP21110220030
NFP21110220031

"eMesto" ČADCA - elektronizácia
služieb mesta Čadca
Elektronizácia služieb mesta
Michalovce
Elektronizácia služieb mesta
Partizánske
Elektronické služby mesta Považská
Bystrica
Elektronizácia služieb mesta
Topoľčany
Elektronizácia služieb mesta Šaľa

mesto
Michalovce
Mesto
Partizánske
Mesto Považská
Bystrica
Mesto
Topoľčany

20.8.2013
21.8.2013
21.8.2013
21.8.2013

Mesto Šaľa

21.8.2013

Mesto Komárno

21.8.2013

Mesto Dunajská
Streda

21.8.2013

Elektronizácia služieb mesta Nitra

Mesto Nitra

21.8.2013

Elektronizácia služieb mesta Banská
Bystrica
Elektronizácia služieb samosprávy
Ružomberok

Mesto Banská
Bystrica
Mesto
Ružomberok

Elektronizácia služieb Mestského
úradu v Komárne
Elektronizácia služieb Mesta
Dunajská Streda

21.8.2013
21.8.2013
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NFP21110220032
NFP21110220033
NFP21110220034

Elektronizácia samosprávy Mesta
Bardejov – služba občanovi
Elektronizácia služieb Mesta
Trebišov
Zavedenie a rozvoj eGovernmentu
mesta Trnava

Mesto Bardejov

21.8.2013

Mesto Trebišov

21.8.2013

Mesto Trnava

21.8.2013

NFP21110220035

Elektronizácia služieb mesta Brezno

Mesto Brezno

21.8.2013

NFP21110220036

Elektronizácia služieb mesta Lučenec

Mesto Lučenec

22.8.2013

Mesto Žilina

23.8.2013

Mesto Vranov
nad Topľou

23.8.2013

NFP21110220037
NFP21110220038

Elektronizácia služieb Mestského
úradu v Žiline
Elektronizácia verejnej správy a
rozvoj elektronických služieb v
meste Vranov nad Topľou

NFP21110220039

Elektronizácia služieb Mesta Snina

Mesto Snina

22.8.2013

NFP21110220040

Elektronizácia služieb Mesta Nové
Zámky

Mesto Nové
Zámky

21.8.2013

NFP21110220041

„e - Mesto Piešťany“

Mesto Piešťany

22.8.2013

NFP21110220042

Elektronizácia služieb Mesta Spišská
Nová Ves

NFP21110220043

Elektronizácia služieb Mesta Nové
Mesto nad Váhom

Mesto Spišská
Nová Ves
Mesto Nové
Mesto nad
Váhom

NFP21110220044

eMesto Humenné

Mesto Humenné

23.8.2013

NFP21110220045

Elektronizácia služieb Mesta Trenčín

Mesto Trenčín

22.8.2013

NFP21110220046

Elektronizácia služieb Mesta Prešov

Mesto Prešov

22.8.2013

NFP21110220047

Elektronizácia služieb Mesta
Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica
nad Váhom

22.8.2013

NFP21110220048

Elektronizácia služieb mesta Košice

Mesto Košice

26.8.2013

22.8.2013
22.8.2013

Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky
NFP (EUR):
Počet prijatých žiadostí o NFP

Celkové oprávnené výdavky

Požadovaná výška NFP

32

39 619 598,73 EUR

37 638 618,81 EUR

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu:
VÚC

Bratisla
va

Banská
Bystrica

Košice

Prešov

Žilina

Trenčín

Trnava

Nitra

Miesta
realizácie
v rámci
prijatých
žiadostí o
NFP

0

4

4

5

4

5

4

6

Spolu

32

5

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa:
Sídlo

VÚC
Bratisla
va

VÚC
Banská
Bystrica

VÚC
Košice

VÚC
Prešov

VÚC
Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

Počet
prijatých
žiadostí o
NFP

0

4

4

5

4

5

4

6

Spolu

32

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa:
Právna forma

Obec, mesto

Počet prijatých
žiadostí o NFP

32

Spolu

32

Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostiach
o NFP
Kontrola formálnej správnosti
Proces kontroly formálnej správnosti prebiehal od 15.08.2013 do 08.10.2013. V rámci
kontroly formálnej správnosti bolo zaslaných 24 výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí
z dôvodu chýbajúcich, resp. neúplných príloh žiadostí o NFP. Žiadatelia doručili chýbajúce
náležitosti v stanovenej lehote a všetkých 32 žiadostí bolo postúpených na odborné
hodnotenie.
Odborné hodnotenie
Žrebovanie odborných hodnotiteľov sa uskutočnilo dňa 30.09.2013 za účasti generálneho
riaditeľa RO OPIS a generálneho riaditeľa SORO OPIS. Proces odborného hodnotenia
následne začal dňa 01.10.2013, dňom školenia odborných hodnotiteľov. Hodnotitelia na záver
absolvovaného školenia vyplnili Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti
informácií a vylúčení zaujatosti. Každá žiadosť o NFP bola hodnotená dvomi hodnotiteľmi.
Hodnotitelia posudzovali projekty v zmysle kritérií schválených Monitorovacím výborom pre
vedomostnú ekonomiku. Hodnotiace kritériá sú kombináciou povinných a bodovaných
kritérií.
Odborné kritériá pozostávali z 5 skupín: (počet bodov)
1. vhodnosť a účelnosť projektu
2. spôsob realizácie projektu
3. rozpočet a nákladová efektívnosť
4. administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
5. udržateľnosť projektu

(Max. 28 b., Min. 26 b.)
(Max. 12 b., Min. 4 b.)
(Max. 32 b., Min. 16 b.)
(Max. 12 b., Min. 4 b.)
(Max. 12 b., Min. 4 b)
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Na záver hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok z odborného hodnotenia,
ktorý verifikoval príslušný projektový manažér po formálnej stránke. Obsah hodnotiacich
hárkoch zapracovali jednotliví projektoví manažéri do Spoločných odborných hodnotiacich
posudkoch. Proces odborného hodnotenia skončil dňa 22.11.2013, dňom podpísania Súhrnnej
správy z odborného hodnotenia.
Všetky predložené žiadostí o NFP v odbornom hodnotení vyhoveli, nakoľko splnili
hodnotiace kritériá potrebné na ich schválenie. Odborní hodnotitelia sa zhodli u všetkých
žiadostiach o NFP a nebolo potrebné opakovať hodnotiaci proces z dôvodu 30% odchýlky
medzi jednotlivými hodnoteniami oboch hodnotiteľov.
Výber žiadostí o NFP
Dňa 03.12.2013 sa na Ministerstve financií SR v zmysle Systému riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 uskutočnil výber žiadostí o
NFP pre PO1, Opatrenie 1.2. Výber sa uskutočnil na základe objektívne overiteľných kritérií,
t. j. výberová komisia sa nezvolávala. V prípade, ak je k žiadosti možné priradiť bodové
hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií, výber žiadosti o NFP vykonávajú
poverení pracovníci SORO pri zachovaní pravidla štyroch očí. Výber posúdil žiadostí o NFP
na základe splnenia podmienok kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia.
Celková výška finančných prostriedkov pridelená žiadateľom o NFP je 37 628 871,29 EUR,
s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške 39 609 338,20 EUR, pri
zabezpečení spolufinancovania vo výške 1 980 466,91 EUR zo strany žiadateľov.
Schválené žiadosti o NFP:
VÚC

VÚC
Bratisla
va

VÚC
Banská
Bystrica

VÚC
Košice

VÚC
Prešov

VÚC
Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

Počet
schválený
ch žiadostí
o NFP

0

4

4

5

4

5

4

6

Spolu

32

Schválená výška NFP (v EUR):
VÚC

VÚC
Bratisla
va

Schválená
výška NFP

0

Spolu

VÚC
Banská
Bystrica
5 049
076,70

VÚC
Košice

VÚC
Prešov

VÚC
Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

6 391
824,57

5 953
902,61

5 240
035,18

3 962
933,09

4 534
747,56

6 496
351,59

37 628 871,29
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Identifikácia najčastejších problémom a nedostatkov podľa jednotlivých
fáz schvaľovacieho procesu
Kontrola formálnej správnosti
V rámci kontroly formálnej správnosti zamestnanci SORO identifikovali nesledujúce
nedostatky:
 chýbajúce povinné prílohy
 formálny nesúlad časového harmonogramu navrhovaných aktivít
Odborné hodnotenie
Najčastejšie zistené nedostatky v projektoch a odporúčania odborných hodnotiteľov k ich
úprave do zmlúv o nenávratný finančný príspevok:
 plánované hodnoty výsledkových ukazovateľov: nedôsledné vykazovanie rozlišovania
IS a eGov služieb (28 žiadostí)
 formálne chyby: rovnaký stupeň úrovne elektronizácie niektorých služieb v súčasnom
a budúcom stave, odborní hodnotitelia následne pristúpili k porovnaniu s KRIS, kde
boli identifikované všetky služby ako plánované, t.j. ešte len budú zavedené alebo
budú inovované (11 žiadostí)
 úpravy rozpočtov:
 z dôvodu prekročenia 7% limitu na podporné aktivity (2 žiadosti)
 z dôvodu identifikácie neoprávnených nákladov (1 žiadosť)
Výber ŽoNFP
V rámci výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy alebo nedostatky.

Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných
nedostatkov
V programovom období 2014 – 2020 v súvislosti s dopytovo orientovanými výzvami bude
SORO v rámci konzultácií s potenciálnymi žiadateľmi, resp. workshopov klásť dôraz na
elimináciu nedostatkov, ktoré boli identifikované počas kontroly formálnej správnosti
a odborného hodnotenia.
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