
 

Modernizácia informačných systémov
 

Kód výzvy:  OPII-2022/7/23-DOP 
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020   
Výzvu vyhlásil:                Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 30 000 000 EUR 
 

Oprávnení žiadatelia:   

- ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, 
- štátne rozpočtové organizácie,  
- vyššie územné celky okrem Bratislavského kraja,  
- DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,  
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,  
- Sociálna poisťovňa. 

 

Podporené aktivity: 

Cieľom podpory je rozvoj elektronických služieb pre občana, podnikateľa, manažment dát verejnej správy 
prostredníctvom optimalizácie informačných systémov realizovaných primárne formou tzv. „change 
requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien vykonávaných prostredníctvom existujúcich dodávateľských/ 
SLA zmlúv a podpora jednoduchších tzv. quick win riešení.  
Zámerom výzvy je predovšetkým podporiť rozvoj existujúcich, nasadených a prevádzkovaných IT systémov, 
ktoré sú zamerané primárne na plnenie agiend vyplývajúcich zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 
 

Zmenové požiadavky vychádzajúce z projektov financovaných z PO7 OPII nie sú oprávnené! 

 
Oprávnený typ aktivity: K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT 
 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Spôsob financovania: 
▪ systém refundácie 
▪ systém predfinancovania  
▪ systém zálohových platieb  
▪ kombinácia uvedených systémov 

Minimálny príspevok:  
200 001 EUR   Maximálny príspevok:  

nie je stanovené 



 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre aktivitu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OPII 
(EFRR + št. rozpočet + pro-rata) 

z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

VÚC 95 5 

Ostatní oprávnení žiadatelia 100 0 

 

Územie, kde sa môže projekt realizovať:  

▪ celé územie SR  
 

Termín na podanie projektov:        

 

 

 

 

                                                 

Špecifické podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• žiadateľ je povinný mať vypracovaný projektový zámer, prístup k projektu1 a stanovisko od MIRRI 
(sekcie informačných technológii verejnej správy) potvrdzujúce súlad projektového zámeru a 
prístupu k projektu a s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy; 

• okrem Rozpočtu projektu predkladá žiadateľ aj Analýzu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO); 

• oprávneným merateľným projektovým ukazovateľom je P0224 Počet nových optimalizovaných 
úsekov verejnej správy: 
- ukazovateľ vyjadruje počet úsekov verejnej správy, ktoré boli štandardizované pre efektívne 

vybavenie životných situácií a implementované do spoločnej platformy pre riešenie 
elektronických úloh ako back-endu obsluhy (elektronickej na portáli alebo osobnej na 
klientskom mieste); 

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať 
hlavné aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP na SO OPII. SO OPII odporúča ukončiť 
realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného 
vysporiadania projektu; 

• žiadateľ musí preukázať existenciu platnej a účinnej dodávateľskej zmluvy/SLA zmluvy, z ktorej sa 
realizuje/plánuje financovanie zmenových požiadaviek obsiahnutých v predloženej žiadosti o NFP. 
Predmetná dodávateľská zmluva/SLA zmluva musí pokrývať celú dobu realizácie aktivít projektu; 

 
1 Povinnosť vypracovania projektového zámeru a prístupu k projektu sa nevzťahuje na projekty, ktoré už boli schválené MIRRI v 
MetaIS pred vyhlásením výzvy, prípadne pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov a v prípade ktorých sa postupovalo podľa v tom čase platnej legislatívy. 

 

30.09.2022 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 mesiace  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

• v rámci podporných aktivít projektu je potrebné, aby žiadateľ disponoval alebo plánoval 
nasledovnú kapacitu (pre riadenie a prevádzku projektu): 

  Projektový manažér s kvalifikačnými predpokladmi: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 
- minimálne 3 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia alebo implementácie projektov 

spolufinancovaných z fondov EÚ; 

• v rámci hlavných aktivít projektu je žiadateľ povinný vyčleniť výdavky na interné odborné kapacity 
(ktorými disponuje alebo plánuje) v primeranom rozsahu vzhľadom na rozsah projektu a kapacitné 
možnosti žiadateľa. Rozsah a typ/výber projektových rolí musí zodpovedať charakteru, rozsahu a 
náročnosti projektu v súlade s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 
Pre interné odborné kapacity sú požadované nižšie uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady, 
ktoré zodpovedajú kvalifikačným predpokladom na IT juniora a IT seniora: 
Odborník IT junior s kvalifikačnými predpokladmi: 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a minimálne 3 
ročná prax v odbore (prednostne oblasť IT/matematického/ekonomického/právnického 
zamerania), 

- vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti 
fondov EÚ, predpisov v oblasti verejného obstarávania. 

Odborník IT senior s kvalifikačnými predpokladmi: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a prax v odbore minimálne 3 roky alebo vysokoškolské 

vzdelanie 1. stupňa a prax v odbore minimálne 8 roko (prednostne oblasť 
IT/matematického/ekonomického/právnického zamerania), 

- vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti 
fondov EÚ, predpisov v oblasti verejného obstarávania. 

 
 

 
 

 
 
 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Zuzana Olšová 
Mobil: +421 908 127 783 
E-mail: olsova@octigon.sk 

mailto:olsova@octigon.sk

