
Kód Názov Žiadateľ IČO Schválená výška NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070ACL3 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42499500 1 998 489,00 €                            

NFP311070AA56 Dynamický cenový model Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 2 998 728,00 €                            

NFP311070ABD6 Socioekonomické aspekty  BigData v statistike Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 1 996 589,49 €                            

NFP311070ACN3 Riadenie IT aktív vo verejnej správe Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky50349287 4 326 080,47 €                            

NFP311070ABS7 Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 4 916 137,20 €                            

II. Hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP a predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na

„Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“
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Kód Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070AA20 Zvýšenie efektívnosti využívania energetických údajov za účelom úspory financií v budovách verejnej správyTechnická univerzita v Košiciach 00397610
Žiadosť o NFP podľa jej obsahu (vrátane príloh) nesplnila podmienku č. 19 poskytnutia 

príspevku.

NFP311070ABL8 Analytické centrum dopravných informácií Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Zmluva neakceptovaná

NFP311070ADD4 Zvýšenie kvality služieb Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197

Zastavenie v súlade s § 20 ods. 1, písm. a) zákona o príspevku z EŠIF konanie o žiadosti na 

základe doručeného listu žiadateľa o stiahnutí žiadosti zo dňa 10.12.2019. Na základe 

uvedeného dôvodu sprostredkovateľský orgán zastavil konanie o žiadosti ku dňu 

16.12.2019.

II. Hodnotiace kolo

NFP311070AHB4 Prediktívne modely prevenčných programov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223

V rámci výzvy bol predložený počet žiadostí, ktoré svojou výškou schváleného 

nenávratného finančného príspevku presahovali výšku finančných prostriedkov určených na 

vyčerpanie vo výzve. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie 

vo výzve rozhodol sprostredkovateľský orgán o neschválení žiadosti.

NFP311070AHF7 Lepšie využívanie údajov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874

Zastavenie v súlade s § 20 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF konanie o žiadosti na 

základe doručeného prejavu vôle žiadateľa o späťvzatí žiadosti. Na základe uvedeného 

dôvodu sprostredkovateľský orgán zastavil konanie o žiadosti ku dňu 08.10.2020.

NFP311070AHT5 Analýza a návrh migrácie do vládneho cloudu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287
Žiadosť o NFP nesplnila nasledujúce podmienky poskytnutia príspevku v rozsahu splnenia 

hodnotiacich kritérií.

NFP311070AIA8 Dynamický architektonický model governmentu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287
Žiadosť o NFP nesplnila nasledujúce podmienky poskytnutia príspevku v rozsahu splnenia 

hodnotiacich kritérií.

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP a predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na

„Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“
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Zoznam odborných hodnotiteľov PO7 OPII 

Výzva č. OPII-2018/7/10-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 

zameraním na

„Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“
Ing. Samuel Esterka
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Ing. Ján Kuruc
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