
 

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci
 

Kód výzvy:  OPII-2022/7/22-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): 5 000 000 EUR 
 
Cieľom pomoci je podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania 
elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. Zároveň je cieľom 
zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a 
podnikateľov. 
 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

Právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 
Všeobecné podmienky: 

▪ kumulovaná výška obratu za 3 ostatné účtovné obdobia je minimálne vo výške 500 000 EUR a 
zároveň platí, že za každé preukázané účtovné obdobie dosiahol žiadateľ nenulový obrat (obrat sa 
posudzuje na základe účtovnej skupiny „60“); 

▪ žiadateľ existuje minimálne 3 roky ku dňu vyhlásenia výzvy (na základe údajov z obchodného 
registra - dátum vzniku subjektu); 

▪ priemerný počet zamestnancov - minimálne 5 za ostatné účtovné obdobie (na základe údajov z 
poznámok k účtovnej závierke); 

▪ oprávnená NACE kategorizácia - skupiny 61.xx, 62.xx, 63.xx (za ostatné účtovné obdobie na základe 
informácii uvedených v účtovnej závierke); 

▪ žiadateľ spĺňa definíciu malého a stredného podniku; 
▪ žiadateľ predložil len jednu žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy.  

 
Oprávnená hlavná aktivita: 

▪ Vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát verejnej správy, prípadne aj v 

kombinácii s inými dátovými zdrojmi  
 
Typ aktivity OPII: 

▪ D. Podpora inovatívnych riešení MSP využívajúcich údaje a služby poskytované verejnou správou 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 

Minimálny príspevok:  
75 000 EUR   Maximálny príspevok:  

200 000 EUR 



 

Na výzvu sa aplikuje schéma pomoci de minimis, čo znamená, že žiadateľ nesmie prekročiť strop pomoci de 
minimis (200 000,- EUR) za obdobie posledných troch fiškálnych rokov. 

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 % 

MSP 100 0 * 
* v rámci hodnotenia sa hodnotí aj finančná „zainteresovanosť“ žiadateľa na úspešnom zrealizovaní projektu, t.j. bodovo sú zvýhodnené projekty, 
v rámci ktorých žiadateľ preukáže spolufinancovanie (3 body: 0-19,99%, 7 bodov: 20-39,99%, 13 bodov: 40% a viac). 

 
Spôsob financovania: 

▪ systém predfinancovania 
▪ systém refundácie 
▪ systém zálohových platieb  
▪ kombinácia uvedených systémov 

 
Oprávnené výdavky: 

▪ mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa (ako aj odmeny za výkon práce mimo 
pracovného pomeru) - skupina oprávnených výdavkov 521 (odborné činnosti) 

▪ paušálna sadzba vo výške 40 % zo mzdových výdavkov na krytie zostávajúcich výdavkov projektu 
 
Územie, kde sa môže projekt realizovať:  

▪ celé územie SR  
 

Termín na podanie projektov:        

 

 

Časová oprávnenosť: 

▪ žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať 
hlavné aktivity projektu pred predložením žiadosti o NFP. Začiatok realizácie aktivít projektu nesmie 
nastať pred 30.9.2022 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023 
(odporúča sa ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za 
účelom plynulého finančného vysporiadania projektu).                                       

 

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

▪ povinným projektovým merateľným ukazovateľom je P0997 Počet inovatívnych riešení vyvinutých 
MSP pre optimalizáciu a zlepšenie využívania elektronických služieb VS; 

▪ je potrebné, aby žiadateľ disponoval nasledovnými minimálnymi kapacitami: 
  Projektový manažér s kvalifikačnými predpokladmi: 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 
- minimálne 3 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia alebo implementácie projektov 

spolufinancovaných z fondov EÚ; 

 

31.01.2023 
Jediné 

hodnotiace 
kolo  



 

▪ v rámci hlavných aktivít projektu musí žiadateľ disponovať nasledovnými kapacitami: 
  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; 

  a/alebo 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; 

▪ posúdenie administratívnych, odborných a prevádzkových kapacít žiadateľa je zároveň jedným 
z vylučujúcich kritérií. Posudzuje sa či sú zabezpečené vlastné odborné a administratívne kapacity 
pre realizáciu projektu, či už sa jedná o vlastné alebo záväzne zazmluvnené zdroje, pričom ide o 
kapacity pre riadenie projektu, pre vytvorenie riešenia, pre nasadenie riešenia do prevádzky aj pre 
zabezpečenie dlhodobej prevádzky riešenia. 
 

Bodované hodnotiace kritéria (okrem týchto musí žiadateľ splniť vylučujúce kritériá): 

1.2 Zlepšenie užívateľských vlastností elektronických služieb, nasadzovanie nových služieb a 
využívanie údajov verejnej správy 
Posudzuje sa užívateľská inovatívnosť riešenia. Riešenie môže zvýšiť komfort používania 
existujúcich služieb, alebo vytvorenie nových služieb s pridanou hodnotou pre používateľov. Môže 
priniesť nové využitie dát pre poskytovanie služieb  alebo využívať dáta, ktoré doteraz neboli 
formou služby poskytované. 

1.3   Využiteľnosť riešenia 
Posudzuje sa vierohodnosť navrhovaného využitia cieľovou skupinou a veľkosť cieľovej skupiny. 

1.4   Podpora základných princípov budovania eGovernmentu 
Body sa priradia za: 

▪ zdrojový kód dostupný ako OpenSource (napr. licencia EUPL), 
▪ využitie otvorených aplikačných rozhraní verejnej správy, 
▪ rozvoj konceptu MyData, 
▪ využitie otvorených dát verejnej správy. 

3.2   Skúsenosti s vývojom obdobných riešení/služieb   
Posudzujú sa skúsenosti žiadateľa, či realizoval vývoj obdobných riešení alebo služieb. Cieľom je 
vyhnúť sa projektom, kde by sa zo strany žiadateľa jednalo o pokus nepodložený skúsenosťami 
získanými buď vo verejnej správe alebo v komerčnom prostredí, či už na Slovensku alebo v 
zahraničí. 

4.2   Miera finančnej spoluúčasti žiadateľa na projekte. 
V rámci kritéria sa hodnotí miera finančnej „zainteresovanosti" žiadateľa na úspešnom zrealizovaní 
projektu. Uvedené sa preukazuje na výške vlastného finančného príspevku žiadateľa. 

 
 
 

 
 
 

Kontakt pre bližšie informácie: 
Octigon, a.s. 

Zuzana Olšová 
Mobil: +421 908 127 783 
E-mail: olsova@octigon.sk 
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