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Tlačová správa:

Ďalšia významná výzva z Ministerstva financií SR
rieši elektronizáciu služieb samosprávnych krajov
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) ponúka výraznú pomoc
samosprávnym krajom (okrem Bratislavského, pre ktorý je určený samostatný
operačný program). Ministerstvo financií SR totiţ vyhlásilo výzvu na projekt
Elektronizácia sluţieb Vyšších územných celkov (VÚC). Projekt je zameraný na
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb na regionálnej a
miestnej úrovni. Ministerstvo financií je Sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom pre OPIS.
Základným cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických sluţieb Vyšších
územných celkov a zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti. Elektronické sluţby
VÚC sú vo výzve rozdelené do dvoch častí.
Na základe analýz bola priradená najvyššia priorita pre implementáciu Povinných
elektronických služieb. Ich elektronizácia je povinnou súčasťou projektov pre
kaţdého ţiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Niţšiu prioritu majú Voliteľné
elektronické služby, z ktorých je ţiadateľ v rámci projektu povinný elektronizovať
minimálne 40%, čo zadefinuje v návrhu projektu. V praxi to znamená, ţe celkovo
budú môcť občania vyuţívať 30 povinných sluţieb v kaţdom kraji, pričom kaţdý
VÚC musí navyše sprístupniť spomínaných 40% z voliteľných sluţieb, čiţe
minimálne 17 zo 44 sluţieb.
Povinné elektronické služby (eGovernment sluţieb) VÚC sú určené pre viaceré
úseky správy. Záber je mimoriadne široký, k dispozícii občanom budú časom
elektronické sluţby na mnohých úsekoch: Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a
pomoc v hmotnej núdzi (poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení sociálnej
starostlivosti, poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej sluţby,…),
Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia (schvaľovanie ordinačných hodín
ambulancie, určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi), Školstvo a
školské zariadenia (informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných
školách), Štátna starostlivosť o mládeţ a šport (poskytovanie dotácií na šport,
zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport), či Farmácia (schvaľovanie
prevádzkového času lekárne). Povinné elektronické sluţby však zabezpečia občanom
aj komplexné informácie z ďalších významných úsekov správy: Financie a rozpočet,

Verejné obstarávanie, Kontrola vybavovania petícií a sťaţností, Pozemné
komunikácie, Regionálny rozvoj, Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom,
Všeobecná vnútorná správa, Vydávanie nariadení.
Voliteľné elektronické služby (eGovernment sluţieb) VÚC pomôţu viacerým
úsekom správy, pre ktoré sú určené aj Povinné sluţby: Štátne sociálne dávky, sociálna
pomoc a pomoc v hmotnej núdzi (registrovanie poskytovateľov sociálnej sluţby,
zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb, poskytovanie výpisu z
registra poskytovateľov sociálnych sluţieb,…), či Štátne sociálne dávky, sociálna
pomoc a pomoc v hmotnej núdzi (poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
registrovanie poskytovateľov sociálnej sluţby,…). Voliteľné elektronické sluţby sú
však určené aj pre úseky správy ako Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo
a knihovníctvo (poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok), či
Cestná doprava (schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej
dopravy, licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu).
Podrobnejšie informácie o ďalších povinných i voliteľných elektronických sluţbách
VÚC nájdu záujemcovia v samotnej výzve na projekt, ktorú zverejní ministerstvo
financií na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk.
Oprávnenými ţiadateľmi o príspevok sú Samosprávne kraje –
Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Ţilinský.
Oprávneným miestom realizácie projektu je územie SR, okrem územia Bratislavského
samosprávneho kraja.
Dĺţka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 36 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 31,5 mil. €
(948 969 000 Sk) vrátane DPH. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku
na jednu ţiadosť o NFP v rámci výzvy je 4,5 milióna € (135 567 000 Sk) vrátane
DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy je do 2. septembra 2009. Ako uţ bolo spomenuté,
výzvu na projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach 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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