
 

 

Digitálna inklúzia  
 

Kód výzvy:  OPII-2019/7/9-DOP 
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020   
Výzvu vyhlásil:                Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
 
Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu (zdroje EÚ):  11 293 950 EUR 
 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

Subjekty verejnej správy, t.j. právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 
SR, zaradené:  

a. v ústrednej správe (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský 
pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri 
organizácií v ústrednej správe); 

b. vo fondoch sociálneho a zdravotného poistenia (Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne); 
c. v územnej samospráve - mimo Bratislavského kraja (obce a VÚC, nimi zriadené rozpočtové a 

príspevkové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií v 
územnej samospráve). 
 

Podporované aktivity v rámci výzvy:  

• Aktivitu H1 - Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a 
službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny - ide o typ 
projektu, ktorého cieľom je umožnenie prístupnosti k digitálnemu obsahu a/alebo službám alebo 
vytvorenie podmienok pre aktívne zapojenie sa znevýhodnených osôb do digitálneho prostredia. 
Výsledkom realizácie projektu musí byť dosiahnutý minimálne jeden z nasledovných požadovaných 
efektov:  

a) zabezpečenie dostupnosti digitálneho obsahu vo vhodnom formáte pre znevýhodnené skupiny;  

b) vytvorenie podmienok pre využívanie digitálnych služieb znevýhodnenými skupinami;  

c) zlepšenie digitálnych zručností s cieľom digitálnej inklúzie znevýhodnených skupín  

 
• Aktivitu I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny - ide o typ 

projektu, ktorého cieľom je zvýšenie a/alebo zavedenie využívania nástrojov pre podporu 
asistovaného života a/alebo telemedicíny. Výsledkom realizácie projektu musí byť dosiahnutý 
minimálne jeden z nasledovných požadovaných efektov:  

a) zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí;  

b) skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, resp. poskytnutí sociálnej služby;  

c) pri poskytovaní zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti sa odstránia neproduktívne alebo 
vedľajšie výkony (napr. preprava pacienta za lekárom);  

d) dochádza k prepájaniu poskytovania sociálnych a zdravotných služieb.  
 
 
 
 



 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre aktivitu:  
Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a službám VS ako aj 
rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny:  

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 

ostatné subjekty verejnej správy1  100 0 

Obce a VÚC, rozpočtové 
a príspevkové organizácie zriadené 
obcami a VÚC a ostatné subjekty 
verejnej správy  

95 5 

 
 
Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre aktivitu:  
Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny  

 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 

ostatné subjekty verejnej správy2  95 5 

Obce a VÚC, rozpočtové 
a príspevkové organizácie zriadené 
obcami a VÚC a ostatné subjekty 
verejnej správy  

95 5 

 
1 verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, združenia právnických osôb z verejnej správy a verejné 
zdravotné poisťovne, okrem obcí, vyšších územných celkov.  
2 verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, združenia právnických osôb z verejnej správy a verejné 
zdravotné poisťovne, okrem obcí, vyšších územných celkov.  

Minimálny príspevok:  

200 000 EUR   
Maximálny príspevok:  

5 000 000 EUR 



 

 

 
Spôsob financovania: 

▪ systém predfinancovania 
▪ systém refundácie  
▪ kombinácia uvedených systémov 

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

Aktivitu H1 - Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a 
službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny - je oprávneným 
miestom realizácie projektu celé územie SR.  
 
Aktivitu I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny - je oprávneným 
miestom realizácie projektu územie SR mimo Bratislavského kraja.  
 
 

Termín na podanie projektov:                                                         

 

 

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

• Žiadateľ musí predložiť štúdiu uskutočniteľnosti (ďalej len „ŠU“) a stanovisko od ÚPPVII (sekcia 
informačných technológii verejnej správy (ďalej len „SITVS“) potvrdzujúce súlad ŠU s Národnou 
koncepciou informatizácie verejnej správy, so Strategickým dokumentom pre oblasť rastu 
digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020  

▪ Žiadateľ musí preukázať dostatočné kvalifikované administratívne kapacity s náležitou odbornou 
spôsobilosťou v prípade IT projektového manažéra: a/ certifikát Prince 2 alebo IPMA alebo MPI 
a b/ min. 3 ročná prax v oblasti riadenia IT projektov v pozícií projektového manažéra s aplikovaním 
vyššie uvedených metodík riadenia.  

▪ súlad projektu s platnými štandardami v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

▪ súlad projektu so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  

▪ zabezpečenie priebežnej aktualizácie a udržiavania aktuálnych údajov v Centrálnom 
metainformačnom systéme verejnej správy počas implementácie projektu.  
 
 
 
 

 

25.11.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

27.01.2020 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 mesiace  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

 

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

▪ nebyť dlžníkom na daniach a poistnom na zdravotnom a sociálnom poistení; 
▪ voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze 

alebo v reštrukturalizácii; 
▪ voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia; 
▪ nebyť podnikom v ťažkostiach;  
▪ byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu – platí pre žiadateľov s povinnými 

spolufinancovaním; 
▪ 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 
niektorý z definovaných trestných činov;   

▪ žiadateľovi nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu 
účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu; 

▪ 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: +421 948 352 777 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 5 
E-mail: olsova@octigon.sk 

mailto:olsova@octigon.sk

