
Kód Názov Žiadateľ IČO Schválená výška NFP

I. Hodnotiace kolo

II. Hodnotiace kolo

NFP311070V936 Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky - Komplexný projekt pre manažment údajov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 2 963 935,36 €                                               

NFP311070V772 Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia - jednoduchý projekt pre manažment údajov Národné osvetové centrum 00164615 760 021,60 €                                                  

NFP311070V892 Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 00156582 2 993 856,00 €                                               

NFP311070V958 Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov)Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 2 399 718,00 €                                               

NFP311070V774 Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre - komplexný projekt pre manažment údajov Národné lesnícke centrum 42001315 976 583,60 €                                                  

NFP311070W041 Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 997 400,00 €                                                  

NFP311070T355 Registre informačného systému o výstavbe - Jednoduchý projekt pre manažment údajov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 2 984 400,00 €                                               

NFP311070T865 Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - jednoduchý projekt pre manažment údajovMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 999 834,00 €                                                  

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
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Kód Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070T400 Jednoduchý projekt pre 

manažment údajov - 

Manažment údajov APVV

Jednoduchý projekt pre 

manažment údajov - 

Manažment údajov APVV

30797764 Zastavenie v súlade s § 20 ods. 1, písm. a) konanie o žiadosti na základe 

doručeného prejavu vôle žiadateľa o späťvzatí žiadosti. Na základe 

uvedeného dôvodu sprostredkovateľský orgán zastavil konanie o žiadosti ku 

dňu 23.11.2018.

II. Hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 

„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
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Zoznam odborných hodnotiteľov PO7 OPII 

Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku – „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“

Mgr. Peter Lukáč, PhD.

Mgr. Tomáš Vrábel

PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová PhD.

Ing. Peter Krkoška

Mgr. Rastislav Pavlík

Mgr. Patrik Kajúch

Ing. Stanislav Poljovka

Ing. Vladimír Jelínek


