
Kód Názov Žiadateľ IČO Schválená výška NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070Z328 Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 36064220                         4 276 620,28 € 

NFP311070Y392 Zlepšenia eGov služieb  Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 00156582                         3 996 021,90 € 

NFP311070Z742 ePrehliadky ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482                         1 418 001,02 € 

NFP311070Z272 Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov SP (EZK) Sociálna poisťovňa 30807484                         4 996 557,00 € 

NFP311070X984 Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 – 20 000 obyvateľov DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359                         4 010 207,09 € 

NFP311070Z568 Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424                            986 649,76 € 

NFP311070X985 Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20 001 – 25 000 obyvateľov DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359                         3 155 582,12 € 

NFP311070X842 Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25 001 – 40 000 obyvateľov DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359                         4 727 032,73 € 

NFP311070Z736 Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Štátna veterinárna a potravinová správa SR 00156426                         4 997 007,99 € 

NFP311070Z676 Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810                         1 998 082,70 € 

II. Hodnotiace kolo

NFP311070AHD9 Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice Mesto Košice 00691135                            683 472,75 € 
NFP311070AHI6 Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ - malé zlepšenie eGov služieb Národný bezpečnostný úrad 36061701                         3 962 014,85 € 

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Malé zlepšenia eGov služieb“
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Kód Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070Z797 Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice Mesto Košice 00691135

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 19.12.2019. 

II. Hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Malé 

zlepšenia eGov služieb“
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Kód Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Malé 

zlepšenia eGov služieb“

NFP311070AHA5 Podpora a rozvoj hybridných cloudových služiebMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky50349287

Žiadateľ nepreukázal zabezpečenie dosiahnutia príspevku projektu k 

špecifickým cieľom a výsledkom OP a Prioritnej osi 7, žiadateľ nepreukázal 

príspevok projektu k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom 

dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry 

prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020. Žiadateľ nesplnil hodnotiace 

kritérium posúdenie súladu projektu s NKIVS a minimálnych obsahových a 

formálnych náležitostí, žiadateľ nepreukázal zabezpečenie dosiahnutia 

relevantných merateľných ukazovateľov uvedených v žiadosti 

vychádzajúcich z výzvy, žiadateľ nesplnil hodnotiace kritérium posúdenie 

reálnosti navrhovaného časového harmonogramu na dosiahnutie 

stanovených cieľov projektu, žiadateľ nepreukázal previazanosť aktivít 

projektu na jeho výsledky, ciele a merateľné ukazovatele, žiadateľ nesplnil 

hodnotiace kritérium posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a 

časového hľadiska, žiadateľ nesplnil hodnotiace kritérium posúdenie 

primeranosti a reálnosti plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov s 

ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko, žiadateľ nesplnil hodnotiace 

kritérium posúdenia početnosti služieb. Žiadateľ nesplnil hodnotiace 

kritérium, že výdavky uvedené v žiadosti o NFP spĺňajú podmienky 

hospodárnosti a efektívnosti, žiadateľ nesplnil hodnotiace kritérium, že 

výdavky uvedené v žiadosti o NFP spĺňajú podmienky účelnosti a vecnej 

oprávnenosti, žiadateľ nesplnil hodnotiace kritérium, že analýza celkových 

nákladov na vlastníctvo – Total Cost of Ownership (ďalej len „TCO“) a Cost 

benefit analýza (ďalej len „CBA“) sú vypočítané podľa postupov pre 

realizáciu TCO a CBA, uvedených v prílohe výzvy a hodnoty použité vo 

výpočte TCO a CBA musia vychádzať z reálnych predpokladov.
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Kód Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Malé 

zlepšenia eGov služieb“

NFP311070Z503 Malé zlepšenia eGov služieb SPF Slovenský pozemkový fond 17335345

Žiadateľ nesplnil podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

schém štátnej pomoci/pomoci, súlad štúdie uskutočniteľnosti s Národnou 

koncepciou informatizácie verejnej správy a minimálnymi obsahovými a 

formálnymi náležitosťami definovanými v Prílohe č. 16 výzvy a že hlavné 

aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OPII.
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Zoznam odborných hodnotiteľov PO7 OPII 

Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku – „Malé zlepšenia eGov služieb“
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