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Tlačová správa:

Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy
pre národné projekty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti (OPIS),
vyhlásilo ďalšie dve výzvy pre národné projekty. Sú zamerané na elektronizáciu
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb centrálnej úrovne v rámci prioritnej
osi 1. Ciele týchto projektov majú prispieť k dosiahnutiu globálneho cieľa OPIS,
ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj
vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Projekty zabezpečia aj začlenenie oboch
informačných systémov do celkovej architektúry e Governmentu a použiteľnosť
elektronických služieb oboch informačných systémov pre služby eGovernmentu na
úrovni EÚ.
Národný projekt Informačný systém Registra fyzických osôb (IS RFO) má
vytvoriť tento IS ako jednotný zdroj údajov o všetkých fyzických osobách, ktoré
prichádzajú do styku s verejnou správou a zabezpečiť jeho uvedenie do prevádzky.
Ide o základný register integrovaného informačného systému verejnej správy. RFO
vznikne rozšírením súčasného registra obyvateľov o fyzické osoby, ktoré sa v ňom v
súčasnosti nenachádzajú, ale prichádzajú do styku s verejnou správou. Služby RFO by
mali byť dostupné priamo verejnej správe a informačným systémom verejnej správy a
sprostredkovane občanom, podnikateľom, takým spôsobom, aby občan nemusel
uvádzať všetky dnes požadované osobné údaje pri riešení každej životnej situácie, ale
uviedol by ich iba raz (tzv. princíp jeden krát a dosť) a následne budú zanesené do
RFO.
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 21 576 048 EUR (650
miliónov Sk) vrátane DPH.
Národný projekt Informačný systém Identifikátora fyzických osôb (IS IFO)
zabezpečí vytvorenie tohto IS a jeho uvedenie do prevádzky. IFO je základným
identifikátorom, ktorý bude jednoznačne identifikovať fyzickú osobu. Riešenie
jednoznačného identifikátora fyzických osôb nie je v SR v súčasnosti
implementované, používa sa viacero typov identifikátorov fyzickej osoby (založený
na dátume narodenia, čísle sociálneho zabezpečenia a podobne, prípadne bez
používania jediného univerzálneho identifikátora občana).

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 12 613 689 EUR (380
miliónov Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky národných projektov je do 30. apríla 2009. Národné projekty
zverejnilo ministerstvo financií na stránke www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk
a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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