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Horizontálna priorita – ÚV SR
Garant: Úrad vlády SR, podpredseda vlády Dušan Čaplovič

Vznik Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (pre 3 OP):

Informatizácia spoločnosti,
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
a Výskum a vývoj.

Ďalšie hlavné väzby: OP Zdravotníctvo a OP Vzdelávanie.

OP Informatizácia spoločnosti
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

IT projekty a typ príjemcov**

Úrad vlády SR
(RO)

993

elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb:
a) na centrálnej úrovni,
b) na regionálnej a miestnej úrovni
národné projekty „Integrované obslužné miesta“, „Datacentrum
miest a obcí“
rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry:
a) zlepšenie systémov získavania, spracovania, ochrany a
sprístupňovania obsahu pamäťových a fondových
inštitúcií,
b) digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií,
archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu – rozvoj
a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry
širokopásmového prístupu

MF SR (SORO)
(prešla tam
Sekcia
informatizácie
spoločnosti
z MDPT SR)

1.221,5

Príjemcovia – verejná správa (vrátane miest a obcí), neziskové
organizácie, združenia

Regionálny OP
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MVRR SR (RO)

1.445

-

1.700

-

samospr.kraje
(SORO)

IT projekty a typ príjemcov**

-

modernizácia škôl, zariadení sociálnych služieb,
pamäťových a fondových inštitúcií (vrátane
obstarania ich vybavenia)
vnútorné technické zariadenia nekomerčných
záchranných služieb
podpora existujúcich turisticko-informačných
kancelárií

Príjemcovia – mestá, obce, VÚC, orgány štátnej správy

OP Životné prostredie
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MŽP SR
(Sekcia
zahraničnej

1.800

pomoci)

IT projekty a typ príjemcov**

-

2.117,6
-

budovanie a prevádzka POVAPSYS (Povodňový
varovný a predpovedný systém)
skvalitňovanie monitorovacieho systému kvality
ovzdušia, skvalitnenie NEIS (Národný emisný
inventarizačný systém)
dobudovanie IS environmentálnych záťaží
infraštruktúra ochrany prírody a krajiny –
technická infraštruktúra, monitorovacie systémy

Príjemcovia – celé spektrum

OP Doprava
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MDPT SR

IT projekty a typ príjemcov**

3.206,9
3.845,7
-

vybudovanie siete verejných terminálov
intermodálnej prepravy
zabezpečenie technologického a informačného
prepojenia terminálov intermodálnej prepravy s
logistickými centrami
integrácia dopravných systémov

Príjemcovia – MD PT, Železnice, NDS, VÚC

OP Konkurenciesch. a hosp. rast
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MH SR
(RO)(Odbor
riadenia
Sektorového
operačného
programu,
v rámci Sekcie
podporných
programov)

772

SORO:
SIEA, SARIO,
SACR

1.246,8
(vrátane
súkr.
zdrojov)

IT projekty a typ príjemcov**

-

-

-

-

inovácie a technologické transfery – inovácie a
modernizácia prístrojov, zariadení, výrobných postupov
a technológie, vybavenie skúšobní – vrátane
nevyhnutného SW a HW
spoločné služby pre podnikateľov - budovanie inovačných
centier, technologických platforiem, podpora klastrov
a sietí, budovanie ASP centier, portál elektronického trhu
a podnikania, školiace centrá ICT pre MSP (malých
a stredných podnikateľov) , regionálne inovačné portály,
budovanie komplexných centier aplikovaného výskumu a
vývoja, rozvoj ĽZ v inovačnom procese
podpora inovačných aktivít v podnikoch, systémy
manažérstva kvality, ochrana patentov, akreditácie
a certifikácie, atď
ICT v cestovnom ruchu (CR) –modernizácia existujúcich
zariadení CR, rozvoj informačných služieb CR (Národný
jednotný IS CR)

Príjemcovia – MSP, verejná správa

OP Výskum a vývoj (V&V)
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MŠ SR (RO)

1.209,4
(326 BA)

Agentúra MŠ
SR pre
štrukturálne
fondy EÚ
(SORO)

1.422,8

IT projekty a typ príjemcov**

-

-

modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl –
podpora nových technológií pri budovaní jazykových
učební, budovanie chem., biolog. a fyzik. učební,
budovanie ICT učební, vybavenie akademických
knižníc počítačmi
obnova, budovanie a udržateľný rozvoj ICT
infraštruktúry V&V na pracoviskách V&V

Príjemcovia – celé spektrum

OP Zdravotníctvo
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MZ SR

250

IT projekty a typ príjemcov**

-

285,4
-

-

reštrukturalizácia systému zdrav.starostlivosti – zmeny
organizačných procesov, informatizácia
poskytovateľov, zavádzanie systémov riadenia kvality,
modernizácia prístrojového vybavenia zdrav.zariadení
techn.infraštruktúra organizácií zabezpečujúcich
vzdelávanie v zdravotníctve – aj prístrojová
a materiálno-technická podpora
informatizácia zdravotníctva, prepojenosť jednotlivých
kľúčových zdravotníckych systémov, adekvátnosť dát
potrebných na rozhodovanie

Príjemcovia – rezort zdravotníctva, verejná správa,
neziskové organizácie, asociácie, profesijné komory

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MPSVR SR

881
(17 BA)

SORO: Sociálna
implementačná
agentúra,
Fond
Sociálneho
rozvoja SR

IT projekty a typ príjemcov**

-

1.203,5
-

-

modernizácia verejných služieb zamestnanosti
zlepšenie kvality verejnej správy – systém riadenia ĽZ,
workshopy a školenia, rozvoj efektívnych
mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby
verejných politík/regionálnych stratégií
podpora tvorby pracovných miest v malých podnikoch
(predovšetkým začínajúcich) formou poradenstva
a školení
E-learning

Príjemcovia – celé spektrum

OP Vzdelávanie
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MŠ SR (RO)

617,8
(17 BA)

SORO:
Agentúra MŠ
SR pre
štrukturálne
fondy EÚ,
MZ SR

726,8

IT projekty a typ príjemcov**

-

-

-

premena tradičnej školy na modernú (základné a stredné
školy)
inovácia metód vzdelávania s dôrazom na využívanie ICT
vo vyučovacom procese vrátane možnosti doplniť
infraštruktúru ICT na školách
zefektívnenie správy a manažmentu VŠ
podpora rozvoja ĽZ vo V&V (výskume a vývoji) na VŠ,
v iných organizáciách V&V
podpora celoživotného vzdelávania (aj v zdravotníctve)
tvorba a realizácia novej generácie multimediálnych
učebných pomôcok a interaktívnych vzdelávacích
programov (TV programy, multimediálne programy, elearning)
využívanie nových ICT vo vysokoškolskom vzdelávaní
získavanie kľúčových kompetencií vrátane počítačovej
gramotnosti, e-learning a vytvorenie informačného
systému celoživotného vzdelávania

Príjemcovia – celé spektrum

OP Technická pomoc
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MVRR SR

97,6

114,8

IT projekty a typ príjemcov**

–

infraštruktúra a vývoj IS na riadenie
a implementáciu ŚF (štrukturálnych fondov),
finančné riadenie, kontrolu a audit prostriedkov ŠF
(systémy - ITMS, ISUF, RIS, CEDIS)

Príjemca - MVRR SR

OP Bratislavský kraj
Garant

Alokácia EÚ

(riadiaci orgán – RO/
sprostredkovateľský
orgán - SORO)

zdroje/celková
alokácia*
(mil. EUR)

MVRR SR

87 (BA)

102,3

IT projekty a typ príjemcov**

–

obnova a rozvoj školskej infraštruktúry - modernizácia
vnútorného vybavenia, skvalitnenie obsahu
vzdelávacieho procesu (zákl. a stredné školy)

–

inovácie, technologické transfery, progresívne
technológie, ochrana duševného vlastníctva

–

informatizácia spoločnosti (to isté ako OP IS)

Odporúčania:
Pre RO a SORO:
- Zadefinovať styčné hrany medzi jednotlivými OP (napr. výstavba optickej
infraštruktúry, digitálna gramotnosť vo verejnom sektore)
- Kvalitne pripravené výzvy – „USER FRIENDLY“
- Spolupráca s odbornou komunitou
- Ochrana hospodárskej súťaže
- Pripravená nová legislatíva (najmä pre eGovernment a eContent)
Pre prijímateľov pomoci:
- Starostlivo preštudované dokumenty
- Vlastné štúdie realizovateľnosti, inšpiratívne projekty
- Spolupráca s odbornou komunitou
- Dobre pripravené verejné obstarávania
- Pripravené kofinancovanie

Ďakujeme za pozornosť
Rudolf Vadovič, Octigon
vadovic@octigon.sk
www.octigon.sk

Milan Ištván, PPP
milan@p3.sk
www.p3.sk
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