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Tlačová správa:

Ďalšia dôležitá výzva na národný projekt
vypísaná Ministerstvom financií SR
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) ponúka pomoc aj pri
odhaľovaní záplavových oblastí, či požiarov, pri mapovaní úbytkov a prírastkov
lesného porastu, či pri sledovaní napadnutia lesov škodcami. O zlepšenie situácie by
sa malo postarať dôkladné zmapovanie a analyzovanie územia Slovenska. Aj to je
jeden z cieľov Národného projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB
GIS (základná báza geografického informačného systému), na ktorý vypísalo výzvu
Ministerstvo financií SR. Ministerstvo je Sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti.
Účelom ZB GIS je vytvorenie a aktualizácia digitálneho základu relevantných
informácií o území Slovenska v systéme na ich uchovávanie, aktualizáciu,
manipuláciu, analýzy a zobrazovanie. Obsahom ZB GIS sú priestorové objekty,
atribúty, väzby, ich metainformačný popis a zmeny v časových nadväznostiach. ZB
GIS je v súčasnosti v procese tvorby a spracovania údajov. Ukončenie zberu údajov je
naplánované na obdobie 2009/2010.
Oprávneným žiadateľom o príspevok je Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky. Ten je v zmysle Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy zodpovedný za referenčné zdrojové údaje pre pripravovaný register
priestorových informácií, medzi ktorými je aj ZB GIS.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa
vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 36 mesiacov od
dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená
na túto výzvu predstavuje 9 460 266 € (285 mil. Sk) vrátane DPH.

Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 7. augusta 2009. Výzvu
na národný projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie podrobné informácie.
Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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