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2 CIEĽ USMERNENIA
V rámci realizácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti, financovaného (ďalej len „OPIS“) zo
štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013, sa vyskytujú projekty, ktorých realizácia
prebieha aj po uplynutí záverečného termínu oprávnenosti výdavkov, ktorým je 31.12.2015.
Vzhľadom k uvedenému Usmernenie EK C(2013) 1573 zo dňa 20.03.2013 o schválení usmernení
k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z ERDF, ESF a KF (2007 –
2013), v znení jeho aktualizácie Rozhodnutím Komisie C(2015) 2771 zo dňa 30.04.2015, ktorým sa mení
rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely
využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a
Kohézneho fondu (2007 – 2013), (ďalej len „Usmernenie EK“) umožňuje tzv. fázovanie projektov.
V podmienkach Slovenskej republiky bolo Usmernenie EK transformované do:
 Metodického pokynu CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového
obdobia 2007 – 2013;
 Usmernenia CO č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
pre programové obdobie 2007 - 2013.
Cieľom tohto materiálu je zadefinovať a zosumarizovať postup vedúci k fázovaniu projektov Prioritnej osi
1 OPIS po finančnej a vecnej stránke. Ustanovenia týkajúce sa programového obdobia 2014 – 2020 sú
informatívneho charakteru a prijímateľ fázovaného projektu sa pri príprave a realizácii druhej fázy projektu
v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) riadi:
 zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o príspevku z EŠIF“),
 Systémom riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie
2014 – 2020,
 Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové
obdobie 2014 – 2020
 Príručkou pre žiadateľa – fázované projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť,
 Príručkou pre prijímateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7
Informačná spoločnosť,
 metodickými pokynmi a výkladmi Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), ktorým
je Úrad vlády SR, Certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a pokynmi
a usmerneniami vydanými Riadiacim orgánom (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR) pre OPII alebo Sprostredkovateľským orgánom, ktorým je Ministerstvo financií SR
(ďalej len „SO“) pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII.
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3 VÝKLAD POJMOV
Aktivita - súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými
zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje
pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na
realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na
hlavné aktivity a podporné aktivity.
Fázovanie - postupné zavádzanie projektov v priebehu dvoch programových období, s cieľom obmedziť
riziko nedokončených (a preto neoprávnených) projektov.
Realizácia aktivít projektu - obdobie od začatia realizácie aktivít projektu (deň, kedy došlo k začatiu
fyzickej realizácie aktivity) až do ukončenia všetkých aktivít projektu (deň, kedy došlo k ukončeniu fyzickej
realizácie aktivity).

4 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
CBA
CKO
CO
EK
ERDF
ES
ESF
HP
HW
KF
KRIS
MDVRR SR
MF SR
MV SR
NFP
OP
OPII
OPIS
PO7
RO
SO
SORO
SW
ŠF
TCO
ÚV SR
VO
ŽoNFP

Cost – benefit analýza (analýza nákladov a prínosov)
Centrálny koordinačný orgán, ÚV SR
Certifikačný orgán, MF SR
Európska komisia
European Regional Development Fund (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Európske spoločenstvá
Európsky sociálny fond
Horizontálna priorita
Hardvér
Kohézny fond
Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nenávratný finančný príspevok
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Prioritná os 7
Riadiaci orgán
Sprostredkovateľský orgán (platí pre programové obdobie 2014 – 2020) pre Operačný
program Integrovaná infraštruktúra - Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (platí pre programové obdobie 2007
– 2013) pre Operačný program Informatizácia spoločnosti - Ministerstvo financií SR
Softvér
Štrukturálne fondy
Analýza Total cost of ownership (Analýza celkových nákladov na vlastníctvo)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Verejné obstarávanie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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5 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY A DOKUMENTY
1.

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006“) v platnom znení.

2.

Nariadenie Komisie č. (ES) 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov v
znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“) v platnom
znení.

3.

Rozhodnutie Komisie č. C(2013) 1573 final zo dňa 20.03.2013 o schválení usmernení k ukončeniu
operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), v znení jeho aktualizácie
zo dňa 30.04.2015.

4.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (všeobecné nariadenie);

5.

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o pomoci a podpore“);

6.

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

7.

Metodický pokyn CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia
2007 – 2013, v platnom znení;

8.

Usmernenie CO č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre
programové obdobie 2007 – 2013, v platnom znení.

6 PODMIENKY FÁZOVANIA
6.1

PODMIENKY FÁZOVANIA NA ÚROVNI EK

1.

Usmernenie EK definuje princíp fázovania projektov najmä pre veľké projekty avšak v článku 3.4
Usmernenie EK definuje, že princíp tzv. fázovania projektov sa môže uplatniť aj na menšie projekty
(s výnimkou projektov v rámci nástrojov finančného inžinierstva).

2.

Na fázovanie iných ako veľkých projektov musia byť splnené nasledovné podmienky:
a) vybraný projekt nebol financovaný v rámci programového obdobia 2004 - 2006,
b) celkové náklady fázovaného projektu dosahujú minimálne 5 miliónov EUR,
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c) projekt pozostáva z dvoch jasne identifikovateľných fáz, pokiaľ ide o jeho materiálne a finančné
ciele. Rozsah materiálnych cieľov každej fázy a korešpondujúcej finančnej alokácie má byť
riadne popísaný a tento popis má byť súčasťou príslušného audit trailu. Finančná alokácia
každej fázy má byť jednoznačne stanovená s odkazom na materiálnu súčasť každej fázy s
cieľom predchádzať dvojitému financovaniu,
d) druhá fáza projektu je oprávnená na prijatie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných
fondov v období rokov 2014 – 2020.
3.

6.2
1.

Druhá fáza projektu musí byť v súlade so všetkými platnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na obdobie
rokov 2014 – 2020 a v súlade s podmienkami Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014
– 2020.

PODMIENKY FÁZOVANIA NA ÚROVNI PROJEKTOV PRIORITNEJ OSI 1 OPIS
Podmienky fázovania z vecného a finančného hľadiska sú nasledovné:
a) Celkové náklady projektu (súčet prvej a druhej fázy projektu) sú vo výške minimálne 5 miliónov
EUR;
b) Projekt je možné jednoznačne rozdeliť z vecného a finančného hľadiska. Fázovanie projektu
prebieha na úrovni aktivít. To znamená, že projekt musí mať ukončenú minimálne jednu aktivitu
s jasne vymedzeným finančným rámcom. Fázovaním projektu nie je možné rozdeliť jednu
aktivitu projektu na dve časti;
c) Výdavky na podporné aktivity je potrebné rozdeliť v súlade so skutočne
uskutočnenými/plánovanými činnosťami v rámci jednotlivých fáz, t. z. výdavky na podporné
aktivity musia zodpovedať reálne uskutočneným prácam (napr. počet vypracovaných ŽoP, MS,
prípadne mesačná odplata za riadenie projektu), pričom však platí, že výdavky na realizáciu
podporných aktivít projektu (riadenie projektu a publicitu a informovanosť) v rámci jednej fázy
nesmú prekročiť % z priamych nákladov predmetnej fázy (náklady hlavných aktivít) stanovené
v písomnom vyzvaní pre projekt. Činnosti spoločné pre prvú aj druhú fázu ako je napr.
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy sú v plnej výške oprávnené v rámci prvej
fázy projektu;
d) Odporúčané spôsoby fázovania projektu1 OPIS sú uvedené vo vzorových príkladoch:
Príklad 1

Aktivita
Analýza a dizajn
Nákup HW a krabicového
SW
Implementácia
Testovanie
Nasadenie

Fáza I Programové obdobie 2007 Fáza II Programové obdobie
– 2013 (OPIS)
2014 – 2020 (OPII)

V zmysle rokovania RO OPIS a SORO s EK zo dňa 28.01.2015. V prípade projektov, ktoré nemajú takto označené aktivity (aktivity majú iný názov a/alebo
v rámci projektu je realizovaných viacero aktivít) platí uvedené pravidlo fázovania v príkladoch rovnako.
1
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Príklad 2
Aktivita
Analýza a dizajn
Nákup HW a krabicového
SW
Implementácia
Testovanie
Nasadenie

Fáza I Programové obdobie 2007
– 2013 (OPIS)

Fáza II Programové obdobie
2014 – 2020 (OPII)

2.

O schválenie rozdelenia projektu na fázy je prijímateľ povinný požiadať SORO najneskôr do
30.11.2015 spôsobom uvedeným v kapitole 7 tohto usmernenia.

3.

Schválenie rozdelenia projektu na fázy v programovom období 2007 – 2013 neznamená automatické
schválenie ŽoNFP pre druhú fázu projektu v programovom období 2014 – 2020. V prípade, že
v rámci procesu schvaľovania a výberu druhej fázy projektu, projekt nesplní podmienky oprávnenosti
a/alebo je vylúčený v rámci odborného hodnotenia a nie je možná úprava projektu a jeho opätovné
predloženie bez porušenia platných pravidiel pre programové obdobie 2014 – 2020 (napr. bez
potreby navýšenia NFP, bez zásadnej zmeny v projekte, ktorá má vplyv na merateľné ukazovatele)
považuje sa projekt ako celok za nefungujúci a prijímateľ je povinný zabezpečiť sfunkčnenie
nefungujúceho projektu (teda prvej aj druhej fázy) najneskôr do 31. júla 2016 a predložiť riadiacemu
orgánu OPIS informáciu o jeho sfunkčnení v štruktúre stanovenej týmto riadiacim orgánom najneskôr
do 31. augusta 2016. Výdavky druhej fázy projektu je prijímateľ povinný dofinancovať z vlastných
zdrojov.

4.

Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt ako celok (t. j. jeho prvú a druhú fázu), zabezpečiť
jeho funkčnosť a uviesť ho do prevádzky v rámci oprávneného obdobia OPII, prijímateľ bude povinný
vrátiť poskytovateľovi celý vyplatený NFP, poskytnutý v rámci oboch fáz projektu.

5.

Nezrovnalosti zistené v rámci druhej fázy projektu môžu mať vplyv na prvú fázu projektu a môžu
viesť k finančným korekciám v rámci oboch fáz projektu.

6.

Podmienky fázovania z hľadiska vysporiadavania individuálnych finančných opráv pri ktorých bola
uplatnená percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu sú nasledovné:
a) Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, resp. so zákonom č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov; vykonáva sa vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa
nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 28 zákona č.
528/2008 Z. z. , resp. § 42 zákona č. 292/2014 Z. z.,
b) Finančné opravy v rámci programového obdobia 2007 – 2013 sa vzťahujú na tú časť pôvodného
NFP, ktorá má byť uhradená v rámci prvej fázy projektu.
c) V rámci programového obdobia 2014 - 2020 bude finančná oprava uplatnená automaticky,
pričom sa aplikuje rovnaká percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu ako v rámci prvej fázy
projektu, pričom sa bude vzťahovať na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy
projektu. RO OPII môže rozhodnúť o navýšení percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak
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následnou kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov a postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré
mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
7.

Podmienky fázovania v prípade uplatnenia plošných finančných opráv, pri ktorých bola uplatnená
percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu sú nasledovné:
a) Vzhľadom k tomu, že plošné finančné opravy v rámci OPIS sa týkajú výlučne výdavkov do
31.12.2013, t. j. do termínu začiatku obdobia oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie
2014 – 2020, bude VO pri fázovaných projektoch dotknutých plošnou korekciou opätovne
overené zo strany RO OPII.
b) V prípade zistenia porušenia zákona o verejnom obstarávaní bude prijímateľ, RO OPII a SO
postupovať v súlade s legislatívou platnou pre programové obdobie 2014 – 2020 t. z. budú
uplatnené individuálne finančné opravy.

6.3

VYBRANÉ PODMIENKY FÁZOVANIA TÝKAJÚCE SA OP II

1.

Podrobné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia NFP, procesu vypracovania a
predkladania ŽoNFP, procesu hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP, procesov súvisiacich s
realizáciou verejného obstarávania pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, prípravou a podpisom
zmluvy o poskytnutí NFP v prípade tzv. fázovaných projektov popisuje Príručka pre žiadateľa fázované projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná
spoločnosť. Vybrané podmienky implementácie druhej fázy projektu v rámci OP II, sú za účelom
informovania prijímateľa už v rámci prípravy na fázovanie projektu uvedené nižšie.

2.

Druhá fáza projektu musí byť v súlade s minimálne jedným špecifickým cieľom prioritnej osi 7 OPII
(preukazuje sa prostredníctvom prílohy č. 1 k usmerneniu).

3.

Prijímateľ je v rámci druhej fázy oprávnený žiadať len o tú časť NFP o ktorú bol ponížený pôvodný
rozpočet projektu pri jeho fázovaní v rámci OP IS, t.z. nie je prípustné navýšenie pôvodného NFP
schváleného v rámci OP IS.

4.

Projekt musí spĺňať pravidlá oprávnenosti prioritnej osi 7 OPII. V prípade, že ceny za dodávku
tovarov a služieb v rámci druhej fázy projektu presahujú limity stanovené v Príručke oprávnenosti
výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
oprávnené sú len náklady v súlade so stanovenými limitmi. Týmto nie je dotknutá možnosť, že
odplata za tovary a služby dohodnutá medzi dodávateľom a prijímateľom je vyššia ako maximálna
hodnota určená SO v Príručke oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom rozdiel medzi dohodnutou odplatou
a maximálnou hodnotou je určený ako neoprávnený výdavok.

5.

V prípade fázovaných projektov bola KRIS verejnej správy schválená v rámci prvej fázy projektu
implementovanej v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Z uvedeného dôvodu
sa povinnosť predloženia KRIS na fázované projekty nevzťahuje a podmienka sa považuje za
splnenú na základe preukázania oprávnenosti žiadateľa a povolenia fázovania projektov medzi
dvoma programovými obdobiami.

6.

V prípade fázovaných projektov sa vypracováva CBA analýza v súlade so vzormi definovanými
v prílohe Príručky pre žiadateľa - fázované projekty Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, len v prípade ak prijímateľ identifikuje, že
došlo k významnej zmene vstupných dát a/alebo podmienok (okrem časového hľadiska), ktoré
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majú vplyv na výpočet CBA predloženej ako podklad k pôvodne schválenému projektu. Ak došlo
k významnej zmene vstupných dát/a alebo podmienok, prijímateľ v rámci predkladania ŽoNFP
priloží modifikovanú CBA, v ktorej budú zohľadnené významné zmeny. CBA sa v takom prípade
vypracováva za projekt ako celok (prvú a druhú fázu).
7.

V prípade fázovaných projektov sa vypracováva TCO analýza v súlade so vzormi definovanými
v prílohe Príručky pre žiadateľa - fázované projekty Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. TCO sa v takom prípade vypracováva za
projekt ako celok (prvú a druhú fázu).

8.

Povinnosťou žiadateľa je preukázanie splnenia podmienky týkajúcej sa kvalifikácie
administratívnych kapacít, preukázanie, či žiadateľ disponuje dostatočnými internými alebo
externými kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou. Doklady potrebné na preukázanie
potrebnej kvalifikácie budú predložené v ŽoNFP na základe vyzvania:
a) Odborná spôsobilosť v prípade IT projektového manažéra je splnená v prípade ak spĺňa
nasledujúce podmienky: certifikát Prince 2 (akákoľvek úroveň) alebo ekvivalent + 3 ročná prax.
b) Odborná spôsobilosť v prípade IT architekta je splnená v prípade ak spĺňa nasledujúce
podmienky: certifikát TOGAF alebo ekvivalent, certifikát na modelovací jazyk napr. Archimate
alebo ekvivalent + 3 ročná prax s riadením architektúry.

9.

V prípade, že v rámci prvej fázy projektu bol obstaraný HW, v rámci druhej fázy projektu nie je
možný opätovný nákup HW z prostriedkov OPII.
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7 PROCES FÁZOVANIA PROJEKTU
7.1

PRÍPRAVA NA FÁZOVANIE A ZMENOVÉ KONANIE

1.

Vyplnenie formuláru pre fázovanie projektov:
a) Prijímateľ je povinný vykonať analýzu súčasného stavu implementácie projektu a vyplniť
Formulár č. 1 Analýza pre fázovanie projektu, vrátane jeho tabuľkovej prílohy, ktoré tvoria
prílohu tohto usmernenia,
b) SORO posúdi údaje uvedené vo Formulári č. 1 a v prípade potreby vyzve prijímateľa na
doplnenie Formuláru č. 1. SORO stanoví prijímateľovi lehotu na doplnenie Formuláru č. 1
minimálne 5 pracovných dní,
c) V prípade, že projekt spĺňa podmienky pre fázovanie, SORO informuje prijímateľa (a v kópii RO
OPIS a RO OPII) listom o pristúpení k fázovaniu projektu.

2.

Prijímateľ podáva na SORO Žiadosť o povolenie zmeny v projekte (zverejnená na
www.informatizacia.sk), ktorá sa týka:
a) harmonogramu aktivít projektu, v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 6.2 a na základe
Formulára č. 1 (príloha č. 1),
b) rozpočtu projektu, v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 6.2 a na základe Formulára
č. 1 (príloha č. 1),
c) merateľných ukazovateľov projektu. Merateľné ukazovatele vyberie prijímateľ zo zoznamu
merateľných ukazovateľov projektu pre fázované projekty, ktorý je súčasťou Príručky pre
žiadateľa/prijímateľa OPIS. Pre každú z aktivít projektu je stanovený set ukazovateľov2.
Prijímateľ je povinný pre každú z aktivít, ktoré zrealizuje v rámci prvej fázy vybrať minimálne
jeden ukazovateľ z nasledovných ukazovateľov:
Aktivita

Názov ukazovateľa

Typ
Merná
ukazovateľa
jednotka
Ukazovateľ
Počet
výsledku

Analýza a dizajn

Počet elektronických služieb zanalyzovaných
a nadizajnovaných v rámci aktivity

Nákup HW a SW

Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu3

Ukazovateľ
výsledku

Počet

Implementácia

Počet implementovaných elektronických služieb4

Ukazovateľ
výsledku

Počet

Testovanie

Počet otestovaných elektronických služieb5

Ukazovateľ
výsledku

Počet

Nasadenie

Počet nasadených elektronických služieb6

Ukazovateľ
výsledku

Počet

V prípade, že prijímateľ implementuje iné aktivity, ako sú uvedené, po konzultácii so SORO vyberie vždy ukazovateľ, ktorý najviac zodpovedá charakteru
a činnostiam v rámci príslušnej aktivity.
3 Plánovaná hodnota tohto ukazovateľa je vždy „1“
4 Celkový počet elektronických služieb, pre ktoré bola ukončená fáza ich vývoja a sú pripravené na testovanie
5 Celkový počet elektornických služieb, pre ktoré bola ukončená fáza ich testovania a sú pripravené na nasadenie do produkčnej prevádzky
6 Tento ukazovateľ je možné použiť vo výnimočnej situácii, kedy sú služby nasadené v produkčnej prevádzke napr. na infraštruktúre poskytovateľa
cloudových služieb, ale v rámci druhej fázy je nevyhnutné zabezpečiť HW vybavenie, ktoré poskytovateľ cloudovej infraštruktúry nie je schopný poskytnúť
2
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Podanie Žiadosti o povolenie zmeny, zmenové konanie a uzatvorenie Dodatku k zmluve o poskytnutí
NFP sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre
žiadateľa/prijímateľa OPIS, prioritná os 1, pričom zmeny v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory sa realizujú nasledovne:
a) V bode 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ako termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedie
dátum ukončenia poslednej aktivity projektu realizovanej v rámci prvej fázy.
b) V bode 3.1, písm. b) a 3.1, písm. c) sa uvedie výška celkových oprávnených výdavkov, resp.
NFP, ktorá bude prijímateľovi poskytnutá v rámci prvej fázy projektu, t.z. pôvodné oprávnené
výdavky/NFP projektu ponížené o výdavky, ktoré budú realizované v rámci druhej fázy projektu.
c) Bod 1 Všeobecné informácie o Projekte, bod 2 Miesto realizácie Projektu, bod 3 Ciele Projektu
sa nemenia.
d) Bod 4 Merateľné ukazovatele Projektu sa upravuje v zmysle Formuláru č.1 Analýza pre fázovanie
projektu, pričom ukazovatele dopadu sa nemenia a pri ukazovateľoch HP sa plánovaná hodnota uvedie
„0“. Čo sa týka ukazovateľov výsledku, plánovaná hodnota pôvodných ukazovateľov výsledku sa upraví
na „0“ a doplnia sa nové ukazovatele v zmysle bodu 2 tejto kapitoly. Príklad úpravy je nasledovný:
Typ

Výsledok

3.

Názov indikátora
Počet zavedených elektronických
služieb dostupných online
Počet nových alebo inovovaných
služieb verejnej správy
poskytovaných verejnej správe
(G2G)
Počet elektronických služieb
zanalyzovaných v rámci aktivity
Fyzická infraštruktúra
vybudovaná v rámci projektu
Počet implementovaných
elektronických služieb

Merná
jednotka
Počet

Východisková
hodnota

2013

Plánovaná
hodnota
0

0

2015

Počet

0

2013

0

2015

Počet

0

2013

20

2015

Počet

0

2013

1

2015

Počet

0

2013

20

2015

Rok

Rok

e) Bod 5 Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu sa upravuje v zmysle Formuláru č.1
Analýza pre fázovanie projektu, pričom okrem doplnenia nových ukazovateľov sa ponechá väzba aj na
pôvodné ukazovatele ale uvedie sa počet jednotiek „0“, Príklad úpravy je nasledovný:
Názov aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1
Aktivita Analýza a dizajn
2

Aktivita Analýza a dizajn

3

Aktivita Analýza a dizajn

4

Aktivita Analýza a dizajn

5

Aktivita Nákup HW a SW

6

Aktivita Nákup HW a SW

Väzba na merateľný ukazovateľ
výsledku (názov merateľného
ukazovateľa výsledku))
Počet zavedených elektronických
služieb dostupných online
Počet nových alebo inovovaných
služieb verejnej správy
poskytovaných verejnej správe
(G2G)
Počet elektronických služieb
zanalyzovaných v rámci aktivity
Počet implementovaných
elektronických služieb
Počet zavedených elektronických
služieb dostupných online
Počet nových alebo inovovaných
služieb verejnej správy
poskytovaných verejnej správe
(G2G)

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Počet

0

Počet

0

Počet

20

Počet

20

Počet

0

Počet

0
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7

Aktivita Nákup HW a SW

8

Aktivita Implementácia

9

Aktivita Implementácia

10

Aktivita Implementácia

Fyzická infraštruktúra vybudovaná v
rámci projektu
Počet zavedených elektronických
služieb dostupných online
Počet nových alebo inovovaných
služieb verejnej správy
poskytovaných verejnej správe
(G2G)
Počet implementovaných
elektronických služieb

Počet

1

Počet

0

Počet

0

Počet

20

f) Bod 6 Časový rámec realizácie aktivít Projektu sa upravuje v zmysle Formuláru č. 1 Analýza pre
fázovanie projektu, pričom v harmonograme ostanú všetky Aktivity tak ako boli uvedené v rámci
schválenej žiadosti o NFP, pri fázovaných aktivitách sa uvedie nový plánovaný dátum ukončenia realizácie
aktivity, napr. nasledovne
Názov aktivity
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)
Aktivita Analýza a dizajn
Aktivita Nákup HW a SW
Aktivita Implementácia
Aktivita Testovanie
Aktivita Nasadenie
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity
(MM/RRRR)

10/2013
10/2014
06/2014
02/2015
04/2015

06/2014
06/2015
11/2015
05/2016
10/2016

01/2013
01/2013

11/2015
11/2015

pričom do poznámky pod čiarou sa uvedie, ktoré aktivity projektu budú súčasťou druhej fázy
projektu, v modelom prípade aktivita Testovania a aktivita Nasadenie.
g) Bod 7 Rozpočet projektu sa upravuje v zmysle tabuľkovej prílohy Formuláru č. 1 Analýza pre
fázovanie projektu, pričom výdavky druhej fázy projektu sa uvedú do stĺpca „Neoprávnené
výdavky“, napr. nasledovne:

Skupina výdavkov 1

Oprávnené
výdavky
(v EUR)
100

Skupina výdavkov 2

100

100

Skupina výdavkov 3

100

100

Skupina výdavkov

Skupina výdavkov 4
Skupina výdavkov 5
Skupina výdavkov 6
CELKOVO

Neoprávnené
výdavky
(v EUR)

Názov aktivity

100

100
100
14
214

21
321

Celkové výdavky
projektu (v EUR)

Aktivita Analýza a
dizajn
Aktivita Nákup HW
a SW
Aktivita
Implementácia
Aktivita Testovanie
Aktivita Nasadenie
Podporné aktivity

100
100
35
535

h) Bod 8 Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít sa upravuje v zmysle tabuľkovej prílohy Formuláru
č. 1 Analýza pre fázovanie projektu, pričom výdavky druhej fázy projektu sa uvedú do stĺpca
„Neoprávnené výdavky“, napr. nasledovne:
Aktivita
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1 Aktivita Analýza a dizajn

Oprávnené výdavky
100

Neoprávnené
výdavky

Výdavky celkovo
100

12

2 Aktivita Nákup HW a SW
3 Aktivita Implementácia
4 Aktivita Testovanie
5 Aktivita Nasadenie
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
CELKOVO

7.2

100
100

18
3

100
100

100
100
100
100

12
2
214

30
5
535

IMPLEMENTÁCIA A UKONČOVANIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU V PROGRAMOVOM OBDOBÍ
2007 – 2013

1.

Po schválení Žiadosti o povolenie zmeny v projekte SORO, prijímateľ implementuje projekt v zmysle
dodatku k zmluve o NFP.

2.

Ukončovanie prvej fázy projektu sa riadi Usmernením č. 11/2014 SORO OPIS k ukončovaniu
projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 – 2013, pričom ustanovenia Usmernenia
č. 11/2014 sa pre prijímateľa uplatnia primerane na základe pokynov SORO. Ukončovanie prvej fázy
projektu sa ďalej riadi podmienkami programového obdobia 2007 – 2013 stanovenými najmä
v Zmluve o poskytnutí NFP, Príručke pre žiadateľa/prijímateľa NFP, Systéme riadenia ŠF a KF pre
programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie
2007 – 2013.

3.

Skutočne zrealizované výdavky prvej fázy projektu musia byť vynaložené a uhradené v oprávnenom
období, t.j. do 31.12.2015. Akékoľvek výdavky realizované po stanovenom období budú považované
za neoprávnené.

4.

Realizácia prvej fázy projektu môže byť vo výnimočných prípadoch (v prípade nepredvídateľných
skutočností ako napr. zásah vyššej moci) ukončená aj po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov
pre programové obdobie 2007 – 2013 (t.j. po 31.12.2015), avšak výdavky prijímateľa realizované po
tomto termíne nemôžu byť považované za oprávnené ani z prostriedkov OPIS ani z prostriedkov
OPII. V takomto prípade je nevyhnutný súhlas SORO a RO OP IS a realizácia prvej fázy projektu
podľa naplánovaných aktivít a činností musí byť ukončená z vlastných zdrojov prijímateľa v čo
najskoršom termíne, najneskôr však do 31.07.2016.

5.

Prípadné neukončenie prvej fázy projektu alebo zistenie nezrovnalostí pri implementácii prvej fázy
projektu môže mať vplyv aj na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu a RO OPII v takomto
prípade uplatní korekciu na NFP v rámci druhej fázy projektu alebo jeho časť, v zmysle platných
právnych predpisov a metodických dokumentov.

7.3

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA DRUHEJ FÁZY PROJEKTU

1.

Žiadateľ predkladá ŽoNFP pre druhú fázu projektu na základe vyzvania na predkladanie ŽoNFP
určeného pre fázované projekty.

2.

ŽoNFP musí spĺňať pravidlá oprávnenosti programového obdobia 2014 – 2020 stanovené v OPII,
vo vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a v ďalších riadiacich dokumentoch SO OPII ako napr. v Príručke
pre žiadateľa – fázované projekty, Príručke k oprávnenosti výdavkov PO 7 OPII, resp. v Systéme
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 a
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Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a
rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, Stratégii financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020.
3.

Pri príprave a predkladaní ŽoNFP postupuje žiadateľ podľa postupov a pravidiel stanovených SO
OPII pre programové obdobie 2014 – 2020, v Príručke pre žiadateľa – fázované projekty, resp.
v ďalších riadiacich dokumentoch, na ktoré sa táto príručka odvoláva.

4.

Okrem informácií uvedených v Príručke pre žiadateľa – fázované projekty, žiadateľ ako povinnú
prílohu ŽoNFP uvedie Formulár č.1 Analýza pre fázovanie projektu (príloha č. 1).

5.

Druhá fáza musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu (v prípade informačných
systémov znamená nasadená do produkčnej prevádzky) v rámci programového obdobia 2014 –
2020, t.j. do 31.12.2023.

6.

Neukončenie druhej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci druhej fázy projektu
môže mať vplyv aj na oprávnenosť výdavkov prvej fázy projektu. SO OP II resp. RO OPII (v závislosti
na type nezrovnalosti) v takých prípadoch informuje RO OPIS, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

8 PRÍLOHY
1.

Formulár č. 1 Analýza pre fázovanie projektu
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