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Tlačová správa:

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronické
služby
centrálneho
elektronického
priečinka
(CEP).
Ministerstvo
je
sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Koncept CEP vychádza zo základných dokumentov prijatých na
úrovni Európskej únie. Za kľúčový dokument pre vytvorenie Informačného systému
CEP v podmienkach SR je možné považovať Koncepciu „Centrálneho elektronického
priečinka pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy“, ktorá bola schválená
uznesením vlády SR v januári 2008. Informačný systém CEP umožňuje zaslanie
unifikovaného elektronického dokumentu od vývozcu, dovozcu, či prepravcu na
jediné miesto v štátnej správe na úplné vybavenie administrácie, povolení a štatistiky
medzinárodnej obchodnej transakcie, v súlade s medzinárodne aj národne
akceptovanými štandardmi v tejto oblasti.
Cieľmi projektu sú teda elektronizácia a automatizácia procesov
medzinárodného obchodu a zavedenie elektronických služieb pre centrálnu správu
a riadenie medzinárodných obchodných transakcií, ďalej vytvorenie plne
integrovaného informačného prostredia pre podporu medzinárodného obchodu,
a cieľom je aj zabezpečenie poskytovania informácií relevantných pre medzinárodný
obchod.
Hlavným prínosom a výhodou zavedenia centrálneho elektronického priečinka
na strane štátu je lepší manažment rizík, zlepšená úroveň bezpečnosti a zvýšené
príjmy. Obchodné komunity na druhej strane získavajú výhody z transparentnej a
predvídateľnej interpretácie a aplikácie pravidiel a lepšej alokácie ľudských a
finančných zdrojov, čo vyúsťuje do ziskov v produktivite a konkurenčnej schopnosti.
Medzi ďalšie prínosy patrí aj včasné poskytovanie informácií zo strany obchodných
komunít kontrolným úradom, zrýchlené spracovanie informácií orgánmi štátnej
správy, či podstatná redukcia počtu obchodných dokumentov na národnej úrovni.

Znížia sa tiež náklady vďaka zníženiu omeškaní, tovar sa rýchlejšie vybaví a prepustí.
Zlepší sa dostupnosť a spracovanie informácií, zvýši sa bezpečnosť, integrita
a transparentnosť, zdroje sa môžu alokovať hospodárnejšie. Tiež sa urýchlia
a zjednodušia informačné toky medzi obchodným sektorom a štátom.
Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo financií 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 36 mesiacov od
dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená
na túto výzvu predstavuje 17,017 mil. € (512 654 142 Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 30. novembra 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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