
 

 

Implementácia cezhraničných služieb  
– Jednotná digitálna brána 

 
Kód výzvy:  OPII-2021/7/12-DOP 
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020   
Výzvu vyhlásil:                Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 10 000 000 EUR 
 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

A. Gestorské orgány implementácie postupov stanovených prílohou II a informačných povinností 
stanovených prílohou I, časť M2 - 4, a oblastí dotknutých zavedením technického systému pre výmenu 
dôkazov podľa nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne:  

• Ministerstvo vnútra SR,  

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  

• Ministerstvo zdravotníctva SR,  

• Ministerstvo financií SR,  

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  

• Ministerstvo hospodárstva SR,  

• Úrad pre verejné obstarávanie,  

• Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,  

• Sociálna poisťovňa.  
 
B. Správcovia spoločných modulov – autentifikačný modul a modul procesnej integrácie a integrácie 
údajov, správca Registra fyzických osôb a správca slovenského národného eIDAS uzla:  

• Ministerstvo vnútra SR,  

• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,  
• Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.  

 

Cieľ výzvy: 

• Podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov 

služieb pre občanov a podnikateľov, t. j. aby projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil 

existujúce) eGov služby pre občana a podnikateľa. 

 

Podporené aktivity: 

Typ aktivity OPII PO7 v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4: 
D. Riešenie cezhraničnej kompatibility: 

1. Implementácia a prispôsobenie zdieľaných komponentov pre potreby poskytovania 
cezhraničných služieb. Ide o riešenie problémov identifikácie a autentifikácie cezhraničných 
používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného 
nariadenia. 



 

 

2. Implementácia konkrétnych cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov. Môže ísť o 
úpravu existujúcich alebo implementáciu nových služieb. 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 % 

Organizácie štátnej správy 100 0 

 
 
Spôsob financovania: 

▪ systém predfinancovania 
▪ systém refundácie 
▪ kombinácia uvedených systémov 

 

Územie, kde sa môže projekt realizovať:  

▪ celé územie SR  
 

Termín na podanie projektov:                                                         

 
 

Minimálny príspevok:  

100 000 EUR   
Maximálny príspevok:  

2 000 000 EUR 

 

13.09.2021 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

13.11.2021 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 mesiace  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

 

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

• Žiadateľ je povinný pri predložení Žiadosti o NFP predložiť Projektový zámer a dokument Prístup k 
projektu a stanovisko od Ministerstva investície, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcie 
informačných technológii verejnej správy potvrdzujúce súlad Projektového zámeru a Prístupu k 
projektu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a splnenie minimálnych 
obsahových a formálnych náležitosti v súlade s Prílohou č. 10 výzvy (Minimálne obsahové a 
formálne náležitosti projektového zámeru a prístupu k projektu); 

• pre projekty do 1 000 000 EUR je potrebné predložiť Analýzu celkových nákladov na vlastníctvo 
(TCO); pre projekty nad 1 000 000 EUR Analýzu nákladov a prínosov (CBA) a TCO; 

• žiadateľ pri vypracovaní Žiadosti o NFP vyberie minimálne jeden z uvedených relevantných 
merateľných ukazovateľov: 

- P0234 Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných 
kombináciou elektronických služieb, 

- P0216 Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov, 
- P0738 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných 

situácií pre podnikateľov, 
- P0233 Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných 

kombináciou elektronických služieb, 
- P0215 Počet nových cezhraničných služieb pre občanov, 
- P0739 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných 

situácií pre občanov; 

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať 
hlavné aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP na SO OPII. Začiatok realizácie aktivít 
projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 
31.12.2023; 

• 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, ktorých výška nemôže presiahnuť 15 % rozpočtu projektu z rozpočtových položiek 
určených na externé kapacity; 
Pre interné odborné kapacity sú požadované nižšie uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady:  

  Odborník IT junior s kvalifikačnými predpokladmi: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 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, prednostne oblasť IT/matematického/ekonomického/ 
právnického zamerania, 

- prax v odbore minimálne 3 roky, vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, znalosť 
právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EÚ, predpisov v oblasti verejného 
obstarávania. 

 



 

 

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

▪ Nebyť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba 
alebo subjekt; 

▪ žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za 
vybrané trestné činy;   

▪ žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 
rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP. 
 
 

 
 
 

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

mailto:olsova@octigon.sk

