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Vyhlásili národný projekt Elektronické služby
Štatistického úradu SR
Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre
Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásilo výzvu na Národný projekt
Elektronické služby Štatistického úradu SR. Umožní tým zásadnú transformáciu morálne
zastaraných prevádzkovaných informačných systémov, ktoré pochádzajú z 90. rokov a
nezodpovedajú súčasným trendom a potrebám v oblasti agend štátnej štatistiky.
Cieľmi tohto projektu je zavedenie kvalitných, na zákazníka orientovaných
elektronických služieb, ďalej vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného
prostredia Štatistického úradu SR v kontexte informačných systémov verejnej správy a tiež
podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi.
Zvýši sa informačná hodnota, dostupnosť a prehľadnosť štatistických údajov a informácií
pomocou produktovo orientovaného prístupu. Projekt pomôže znížiť administratívne
zaťaženie spravodajských jednotiek pomocou plnej elektronizácie zberu údajov pre všetky
formy štatistických zisťovaní. Zelektronizujú sa procesy pre zadávanie výsledkov hlasovania
pri voľbách a referendách, zabezpečí sa geografická prezentácia štatistických údajov. Medzi
cieľmi je tiež vytvorenie prehľadného internetového portálu statistics.sk, ktorý umožní
jednotnú prezentáciu štatistických údajov zo všetkých verejných zdrojov a bude prepojený
s Ústredným portálom verejnej správy a medzinárodnými zdrojmi údajov.
Oprávneným žiadateľom o príspevok je Štatistický úrad Slovenskej republiky.
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 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie
projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 22,6
mil. € (680,8 mil. Sk) vrátane DPH.

Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 30. septembra 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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