Názov projektu: Aplikačný rozvoj funkcionalít informačného monitorovacieho systému
Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie aplikačného rozvoja ITMS2014+
Výška poskytnutého NFP celkom: 1 191 000,00 €
Druh projektu: Neinvestičný projekt TA
Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 01.08.2019
Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.05.2020
ITMS kód projektu: 301021Y355
Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vykonanie zmien nevyhnutných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja
aplikácie ITMS2014+ a to pri v súčasnosti kľúčových funkcionalitách, ktoré sú toho času v
produktívnej prevádzke ITMS2014+ a je nevyhnutný ich ďalší rozvoj, konkrétne:
úprava funkcionalít účtov,
úprava funkcionalít následníctvo subjektov na projekte.
Dodatočná potreba úprav na funkcionalitách Účtov vznikla v dôsledku zmien, ktoré nadväzujú na
revíziu troch metodických usmernení súvisiacich s prípravou a vypracovaním Účtov, ktoré vydala
Európska komisia dňa 3. decembra 2018. Na základe aktualizovanej metodiky EK dochádza k
zásadnej zmene v spôsobe vykazovania stiahnutých a vysporiadaných súm v žiadostiach o platbu
na EK a v Účtoch, ktoré sú predkladané Ministerstvom financií SR Európskej komisii.
Dodatočná potreba úprav funkcionalít následníctvo subjektov na projekte vznikla na základe
Auditu č. REGC414SK0126 kde predmetom bol audit v súvislosti s memorandom o plánovaní
preskúmania (MPP) týkajúci sa spoľahlivosti údajov o výkonnosti – programové obdobie 2014 –
2020 a Auditu fungovania systémov riadenia a kontroly, ako sa vyžaduje v článku 75 ods. 1 a 2
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o operačný(-é) program(-y) 2014SK16RFOP001 –
Operačný program Výskum a inovácie. Podľa zistenia 02 Auditu č. REGC414SK0126 „IT systém
ITMS2014+ neumožňuje správnu agregáciu údajov o výkonnosti [článok 125 ods. 2 písm. d) a e)
všeobecného nariadenia]“.
Audítori GR REGIO zistili, že vnútroštátnemu IT systému ITMS2014+ chýbajú tieto funkcie:
IT systém neidentifikuje duplicitné údaje v prípadoch, keď je partner alebo prijímateľ zapojený do
viac ako jedného projektu.
Okrem toho počas testovania kontrol audítori GR REGIO zistili, že keď sa partner prijímateľa zlúčil
s inou spoločnosťou a zmenil identifikačné číslo, IT systém túto zmenu nezaznamenával. Namiesto
toho systém vytvoril nového partnera.

Úprava funkcionalít účtov a úprava funkcionalít následníctva subjektov na projekte má
nadrezortné dosahy, nakoľko ITMS2014+ je jediný informačný systém v rámci Slovenskej
republiky, ktorý obsahuje informácie potrebné pre implementáciu Európskych štrukturálnych a
investičných fondov v zmysle § 49 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Projekt bude realizovaný priebežne dodávaním funkčných požiadaviek s finálnym dodaním do
apríla 2020.
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