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Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070AQR2 Moderné technológie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323

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 16.07.2020.

II. Hodnotiace kolo

NFP311070ATP3 Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo Mesto Kolárovo 00306517

Žiadateľ nesplnil podmienku súladu štúdie uskutočniteľnosti s Národnou koncepciou 

informatizácie verejnej správy a minimálnymi obsahovými a formálnymi náležitosťami 

definovanými v Prílohe č. 13 výzvy, nakoľko prílohou žiadosti bolo predložené nesúhlasné 

stanovisko Sekcie informačných technológii verejnej správy Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

NFP311070ATQ6 Smart riešenia použitím IKT technológií v meste Komárno Mesto Komárno 00306525

Zastavenie v súlade s § 20 ods. 1 písm. d) zákona o príspevku z EŠIF, nakoľko žiadateľ na 

základe výzvy sprostredkovateľského orgánu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti v 

stanovenej lehote nepredložil žiadne požadované náležitosti.

NFP311070ATT7
Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológii s využitím 

prvkov umelej inteligencie
Mesto Rajec 00321575

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 16.10.2020.

NFP311070ATT9
Racionalizácia a zefektívnenie využívania verejných zdrojov zavedením moderných Open Source 

riešení do systému RPO prevádzkovaným Štatistickým úradom SR
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 prejavu vôle žiadateľa o späťvzatí žiadosti. Na základe uvedeného 

dôvodu sprostredkovateľský orgán zastavil konanie o žiadosti ku dňu 22.09.2020.

NFP311070ATU4 Moderné technológie v Bytči - Podpora budovania inteligentného mesta Bytča Mesto Bytča 00321192

Žiadateľ nesplnil podmienku č. 12 výzvy: Podmienka súladu štúdie uskutočniteľnosti s 

Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a minimálnymi obsahovými a 

formálnymi náležitosťami definovanými v Prílohe č. 13 výzvy. K ŽoNFP po doplnení nebolo 

predložené: Príloha Žiadosti o NFP - Stanovisko od MIRRI SR (SITVS) a Príloha Žiadosti o NFP 

- schválená štúdia uskutočniteľnosti z https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/list.
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Zoznam odborných hodnotiteľov PO7 OPII 
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