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Operačný program 
Informatizácia spoločnosti 

Elektronizácia služieb miest - eMestá 
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Podmienky Výzvy  

Maximálna výška pomoci: 4 500 000 € 

Minimálna výška pomoci: 10 000 € 

Podiel pomoci z ERDF a ŠR: 95% 

Spolufinancovanie prijímateľa: 5% 
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• Mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 presiahol 
hranicu 20 000 Oprávnený žiadateľ 

• SR (okrem Bratislavského kraja) 
 

Oprávnené miesto 
realizácie 

• Vypracovaná KRIS (Koncepcia rozvoja informačných systémov) 
• Spolufinancovanie 5% + náklady na prevádzku 
• Elektronické služby: povinné a voliteľné 
• Začiatok realizácie projektu nesmie nastať pred 01. januárom 2011 
• Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2015 

Podmienky poskytnutia 
pomoci, dôležité 

informácie: 
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Oprávnené aktivity (súvisiace so zavádzaním eSlužieb) 

Inštalácia HW a SW, 

Prevádzka a správa IT súvisiaca so zavádzaním eSlužieb, 

Vývoj, rozvoj, integrácia a úpravy IS a IT, 

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, 

Nákup IKT 
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Max. 7% na podporné aktivity 

Riadenie 
projektu 

• oblasť riadenia, v zmysle systému riadenia ŠF a KF.  
• aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo 

verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle 
Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. 
z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, 

Publicita a 
informovanosť 

• výdavky na zabezpečenie aktivít informovania a publicity 
definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu  
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Hodnotiace kritériá 

počet priemerných ročných výdavkov na IKT za posledné 3 roky 

cena projektu na obyvateľa 

cena jedného bodu eGov služby 

pomer nákladov na aktivity súvisiace s dobudovaním/prebudovaním 
existujúcich back-office na SOA štandard voči cene projektu 

predpokladané prevádzkové náklady na obyvateľa mesta 
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•05.08.2013 
Termín 

uzávierky 
výzvy 
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Ďakujem za pozornosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Rusznyák 
Odbor implementácie OPIS 
Ministerstvo financií SR 
www.informatizacia.sk 
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