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Tlačová správa:

Ministerstvo financií vyhlásilo ďalšie dva národné projekty
Po výzve na projekt „Elektronizácia služieb matriky“ pribudnú do stroja
s názvom informatizácia spoločnosti ďalšie dôležité súčiastky. Ministerstvo financií
SR totiž vyhlásilo ďalšie dve výzvy pre národné projekty. Aj tieto sú zamerané na
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb centrálnej úrovne.
Ministerstvo financií je Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre
Operačný program Informatizácie spoločnosti (OPIS).
Výzva pre národný projekt s názvom „Elektronické služby Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky,
sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi“ bude riešiť sprístupnenie elektronických
služieb tohto rezortu a zabezpečí ich všeobecnú použiteľnosť. Primárnym cieľom
projektu je zjednodušiť občanom proces žiadania o sociálne dávky. Znížia sa
administratívne požiadavky na občana, odstráni sa viacnásobné poskytovanie tých
istých informácií na rôzne účely (napr. opakované predkladanie rodného listu dieťaťa
alebo príjmových dokladov). Zároveň sa zlepšia a rozšíria služby poskytované
prostredníctvom elektronických distribučných kanálov. Občanovi to umožní podávať
žiadosti bez potreby osobnej návštevy príslušných inštitúcií a zároveň sledovať stav
vybavovania žiadosti. Ušetrí aj samotné ministerstvo, vďaka zníženiu počtu
neoprávnených výplat toho istého typu dávky jednému príjemcovi v rôznych
okresoch, a zároveň sa znížia náklady na vymáhanie preplatkov. Taktiež sa znížia
personálne náklady súvisiace so zamestnávaním pracovníkov, ako aj náklady určené
na papierovú (listovú) komunikáciu. Navrhované riešenie by teda malo mať efekt aj
na zníženie výdavkov štátneho rozpočtu. Samozrejme, projekt počíta s dobudovaním
prostredia elektronickej komunikácie, aby rezort a jeho organizácie mohli
komunikovať s občanmi, komerčnými subjektmi i ostatnými inštitúciami plne
elektronicky. Dôležitou súčasťou bude aj informačné a poradenské centrum, ktoré
bude vystupovať ako centrálny bod pre klientov, kde vybavia svoje požiadavky cez
informačnú samoobsluhu a prostredníctvom operátora.
Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 1 miliardu Sk vrátane DPH
(33 193 920 EUR).

Národný projekt „Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne“ (SP) bude riešiť
sprístupnenie elektronických služieb tejto poisťovne a zabezpečenie ich všeobecnej
použiteľnosti. Projekt zabezpečí výber poistného v prostredí elektronickej
komunikácie s klientom, vyrieši aj centralizáciu a harmonizáciu registrov SP.
Dôležitou súčasťou projektu je aj elektronické spracovanie požiadaviek klientov SP
vrátane automatickej výplaty sociálnych dávok.
Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 1 miliardu Sk vrátane DPH
(33 193 920 EUR).
Dátum uzávierky oboch výziev na národné projekty je do 23. marca 2009.
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