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výzva pre dopytovo-orientované projekty 

Zverejnenie výzvy: 9.12.2021

Vyčlenené finančné prostriedky: 35 000 000,00 EUR

Cieľ výzvy: 

- zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi

siete

- v rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach

inteligentného rozvoja miest a regiónov v zmysle súčasných trendov

využívania moderných informačno-komunikačných technológií

a inovatívnych riešení

V rámci procesu vytvárania podmienok a parametrov výzvy boli

zohľadnené skúsenosti z realizácie projektov v rámci výzvy Moderné

technológie č. OPII-2020/7/11-DOP

V rámci výzvy sa uplatňuje: Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí

na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest

a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1 (DM -

14/2018) (ďalej ako „schémy pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 (DM - 14/2018).

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/statna-pomoc/index.html


Moderné technológie II
č. OPII-2021/7/17-DOP

Výzva pre dopytovo-orientované projekty 

Výzva je dostupná na webovej stránke MIRRI SR: 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-
esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-
spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html

Harmonogram hodnotiacich kôl:

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 28.2.2021

Prípadné ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 2 mesiacov, 

pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých Žiadosti o 

NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie Žiadosti o NFP a disponibilné 

finančné prostriedky na výzvu.

Podrobnosti o procese schvaľovania Žiadosti o NFP ako aj príklad

priebehu zaraďovania priebežne predkladaných Žiadostí o NFP do príslušných

hodnotiacich kôl sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný

príspevok Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7

Informačná spoločnosť – dopytovo-orientovaný projekty, v kapitole E.3

(ďalej len „Príručka pre žiadateľa PO7 OPII – DOP“ (Príloha č. 2 výzvy).

Spôsob financovania: systém refundácie alebo predfinancovania alebo 

ich kombinácie

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/


Moderné technológie II č. OPII-2021/7/17-DOP

Projekty prispievajú k nasledovným 
povinným špecifickým cieľom a typom aktivít

Povinný špecificky cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, typ aktivity:

E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 

Projekty zamerané na digitalizáciu a budovanie Inteligentných systémov riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie.) -

v súlade s niektorou z nižšie uvedených podaktivít E.1 až E.4:

E.1 - Inteligentné systémy riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie v rámci (sem patria napr. 

- zvyšovania bezpečnosti, efektívnosti a kvality statickej dopravy (napr. aj vo forme nabíjacích staníc). (V prípade aktivít týkajúcich sa 

vybudovania nabíjacích staníc je uvedený typ aktivity kvalifikovaný ako hospodárska činnosť a pomoc sa poskytuje podľa schémy 

pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 (DM - 14/2018).), 

- IoT monitorovacie zariadenia mostných objektov, diagnostika mostných objektov, 

- vytvorenie, modernizácia Integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy (v rámci tejto aktivity sa ráta so 

zapojením partnera),

- inteligentné systémy na monitorovanie a manažment budov / smart energetický management budov, 

-inteligentné monitorovacie systémy.

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/statna-pomoc/index.html
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Projekty prispievajú k nasledovným 
povinným špecifickým cieľom a typom aktivít

Povinný špecificky cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, typ aktivity:

E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 

E.2 IoT monitorovacie zariadenia pre oblasť životného prostredia

Projekty zamerané napr. na monitorovanie a následnú analýzu veličín ako napr. vlhkosť, teplota, salinita v teréne na báze TDR, pôdnych 

vlastností v teréne na báze TDR, meranie vodného potenciálu pôdy pre účely stanovenia vodnej bilancie pôd a pre následné využitie 

týchto údajov pre výpočet evapotranspirácie.

E.3 Bezpečnosť v meste 

Projekty zamerané napr. na inteligentné kamerové systémy s automatizovanými videoanalytickými funkciami.

E.4 Komunikácia s občanom 

Projekty zamerané napr. na budovanie inteligentnej komunikačnej platformy a zavádzanie informačno-komunikačných technológií v 

oblasti interakcie s a informovania občanov.
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Projekty prispievajú k nasledovným 
povinným špecifickým cieľom a typom aktivít

Povinný špecificky cieľ 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta, typ. aktivity:

H. Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta v súlade s niektorou z nižšie 

uvedených podaktivít H.1 až H.5:

H.1 Identifikácia zdrojov otvorených dát a ich kvality (vrátane následného zverejnenia výstupných údajov spracovaných v 

užívateľskom formáte na internete/prostredníctvom emailu)

H.2 Automatizácia procesov tvorby, zdieľania, integrácie a riadenia kvality dát s dôrazom na otvorené dáta

H.3 Implementácia informačných systémov schopných generovať a zdieľať, integrovať a riadiť kvalitu dát s dôrazom na otvorené 

dáta

H.4 Nasadenie korekčných a analytických nástrojov pre správne zverejňovanie

H.5 Implementácia rozhraní pre zdieľanie, integráciu a sprístupnenie dát
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Projekty prispievajú k nasledovným
voliteľným špecifickým cieľom a typom aktivít

Voliteľný špecificky cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN, typ aktivity:

B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100

percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť

minimálne 1Gbit/s

Projekty zamerané na vybudovanie bezplatného wifi pripojenia (prístupových bodov) na verejných priestranstvách - uvedená aktivita

je kvalifikovaná ako hospodárska činnosť a pomoc sa poskytuje podľa schémy pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 (DM -

14/2018).

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/statna-pomoc/index.html


Voliteľný špecificky cieľ 7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu, typ aktivity:

J. Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny

Projekty zamerané na zavádzanie a využívanie inteligentných zariadení a nástrojov, napr. na podporu asistovaného života, vzdialeného 

dohľadu a telemedicíny (napr. pulzný oxymeter, inteligentné náramky na sledovanie životných funkcií.))

Moderné technológie II č. OPII-2021/7/17-DOP

Projekty prispievajú k nasledovným
voliteľným špecifickým cieľom a typom aktivít
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Základné informácie 

Projekt musí byť vo vecnom súlade s relevantnými typmi aktivít, v zmysle špecifických cieľov 7.1, 7.4, 7.5 a 7.6 PO7 OPII, tak ako bolo 

uvedené vyššie pri definovaní špecifických cieľov a typov aktivít.

Upozornenie: Treba rozlišovať medzi tzv. typom aktivity (definovanom v OPII pri špecifickom cieli) a rozdelením aktivít na hlavné a 

podporné, ktoré sú priraďované v Žiadosti o NFP k už konkrétnemu typu aktivity.

Žiadateľ vyberá relevantné hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít, ktoré vychádzajú z vyhlášky Úradu podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov:

- Analýza a Dizajn,

- Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,

- Implementácia a Testovanie,

- Nasadenie.

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?text=85/2020
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Základné informácie 

Oprávnení žiadatelia sú:

- vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch)).

- krajské mestá okrem Bratislavy (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Oprávnený partner je:

- subjekt (obchodná spoločnosť)* vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta a/alebo samosprávneho kraja) okrem mesta 

Bratislavy / okrem Bratislavského kraja)) organizujúci integrovaný dopravný systém (organizátor IDS)

*§3 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Maximálna a minimálna výška nenávratného finančného príspevku je od 350 000,00 EUR do 4 000 000,00 EUR

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu - začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity 

projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 

mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 31.12.2023

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/302/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka poskytnutia príspevku č. 13 „Podmienka súladu Projektového zámeru a Prístupu k projektu s Národnou koncepciou

informatizácie verejnej správy a s minimálnymi obsahovými a formálnymi náležitosťami definovanými v Prílohe č. 8 výzvy“

Žiadateľ je povinný pri predložení Žiadosti o NFP mať Projektový zámer a Prístup k projektu a stanovisko od Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“), sekcie informačných technológií verejnej správy (ďalej len „SITVS“) 

potvrdzujúce súlad Projektového zámeru a Prístupu k projektu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a splnenie 

minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s Prílohou č. 8 výzvy.

Projektový zámer a Prístup k projektu je povinnou prílohou Žiadosti o NFP predkladanej v rámci tejto výzvy, resp. ako hypertextový 

odkaz na jeho zverejnenie na stránke  https://metais.vicepremier.gov.sk/.

V kontexte celého tohto dokumentu sa „projektovým zámerom” myslí projektový zámer v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.

https://metais.vicepremier.gov.sk/
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?text=85/2020
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka poskytnutia príspevku č. 17 „Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií“

Projekt musí splniť hodnotiace kritériá. Overenie podmienky splnenia hodnotiacich kritérií prebieha v rámci odborného hodnotenia

Žiadosti o NFP, v rámci ktorého sú aplikované Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty Operačného programu

Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 (Príloha č. 5 výzvy)

Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje SO OPII kvalitatívnu úroveň projektu predloženého prostredníctvom Žiadosti o NFP.

Hodnotiace kritéria schválené Monitorovacím výborom pre OPII 2014 – 2020, sú zverejnené na webovom sídle SO OPII

www.mirri.gov.sk.

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Štátna pomoc: podmienky týkajúce sa štátnej pomoci sú uvedené v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 19 „Podmienka

týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schémy pomoci de minimis“.

- v rámci špecifického cieľa 7.1, typu aktivity:

B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100

percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne

1Gbit/s sa podmienky týkajúce sa pomoci de minimis aplikujú prostredníctvom schémy pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 (DM

- 14/2018).

- v rámci špecifického cieľa 7.4, typu aktivity:

E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov, podaktivita E.1:

E.1 Inteligentné systémy riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie v rámci - zvyšovania bezpečnosti, efektívnosti a

kvality statickej dopravy vo forme nabíjacích staníc, sa podmienky týkajúce sa pomoci de minimis aplikujú prostredníctvom schémy

pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 (DM - 14/2018).

Žiadateľ, ak relevantné, predkladá Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (Príloha č. 11 výzvy)

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/statna-pomoc/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/statna-pomoc/index.html
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka poskytnutia príspevku č. 22 „Podmienka povinného definovania merateľných ukazovateľov projektu“

Žiadateľ pri vypracovaní Žiadosti o NFP vyberá merateľné ukazovatele zo zoznamu nižšie uvedených projektových merateľných

ukazovateľov podľa toho, ku ktorému špecifickému cieľu bude projekt prispievať:

ŠC 7.1 P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach

ŠC 7.4 P0945 - Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe

ŠC 7.5 P0217 – Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie

ŠC 7.6 P0195 - Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka poskytnutia príspevku č. 23 „Podmienka preukázania kapacít na implementáciu a riadenie projektu “

Na splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný disponovať alebo plánovať nasledovné kapacity:

V rámci podporných aktivít projektu: je potrebné, aby žiadateľ disponoval alebo plánoval nasledovnú kapacitu (pre riadenie

a prevádzku projektu): Projektový manažér s kvalifikačnými predpokladmi: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, minimálne 3 ročná prax

v oblasti prípravy, riadenia alebo implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.

V rámci hlavných aktivít projektu: je žiadateľ povinný vyčleniť výdavky na interné odborné kapacity (ktorými disponuje alebo

plánuje) (t.j. položky rozpočtu pod skupinou výdavkov č. 521, s mernou jednotkou Človekodeň / Osobohodina), v primeranom rozsahu

vzhľadom na rozsah projektu a kapacitné možnosti žiadateľa.

Rozsah a typ/výber projektových rolí, musí zodpovedať charakteru, rozsahu, náročnosti a veľkosti projektu v súlade s Vyhláškou

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (ďalej ako „vyhláška

o riadení projektov“).

Pre interné odborné kapacity sú požadované minimálne kvalifikačné predpoklady, ktoré zodpovedajú kvalifikačným predpokladom na 

IT juniora a IT seniora v zmysle Príručky oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha Príručky pre žiadateľa PO7 OPII – DOP) (Príloha č. 2 

výzvy)

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?text=85/2020
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka poskytnutia príspevku č. 24 „Podmienka spôsobu zapojenia miest a obcí do projektu v územnej pôsobnosti žiadateľa“

V prípade zapojenia miestnej samosprávy do projektu, t. j. umiestnenie prístupových bodov Wifi / IoT riešení na území obce / mesta

v pôsobnosti žiadateľa (VÚC), je žiadateľ (VÚC) povinný preukázať spôsob tohto zapojenia obce / mesta do projektu relevantným

právnym dokumentom, ktorý musí obsahovať označenie umiestnenia týchto prístupových bodov Wifi napr. prostredníctvom:

mapových podkladov zobrazujúcich orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Prístupové body Wifi môžu byť umiestnené len na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta / obce v územnej pôsobnosti žiadateľa

(VÚC).

Do projektu v rámci špecifického cieľa 7.1 nesmú byť zapojené aj obce / mestá v územnej pôsobnosti žiadateľa (VÚC), ktoré v čase

predloženia Žiadosti o NFP sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP) a / alebo výzvy Európskej

komisie Wifi4EU.

V prípade, ak žiadatelia VÚC plánujú zapojiť do projektu obce / mestá v ich územnej pôsobnosti, ktoré v čase predloženia Žiadosti

o NFP majú vybudované prístupové body Wifi z iných verejných zdrojov a / alebo zdrojov EU ako z výzvy Wifi pre Teba (OPII-

2018/7/1-DOP) a / alebo výzvy Wifi4EU a dochádzka k prekryvom Wifi pokrytia s prístupovými bodmi financovanými z tejto výzvy, je

žiadateľ povinný uviesť v Žiadosti o NFP zdôvodnenie tohto umiestnenia a zdôvodnenie hospodárnosti týchto výdavkov žiadateľa.

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2018-7-1-dop/index.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2018-7-1-dop/index.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
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Vybrané podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka poskytnutia príspevku č. 25 „Podmienka spôsobu zapojenia krajský miest do aktivít týkajúcich sa budovania

bezplatných wifi pripojení “

V prípade ak žiadateľ, ktorým je krajské mesto (okrem mesta Bratislava) realizuje aktivity v rámci špecifického cieľa 7.1 týkajúce sa

budovania bezplatných wifi pripojení, musí preukázať spôsob tejto realizácie napr. prostredníctvom: - mapových podkladov

zobrazujúcich orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Prístupové body Wifi môžu byť umiestnené len na nehnuteľnostiach vo vlastníctve krajského mesta.

Upozorňujeme žiadateľov, ktorými sú krajské mestá, že do projektu v rámci špecifického cieľa 7.1 sa nesmú zapojiť v prípade, ak 

v čase predloženia Žiadosti o NFP sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP) a / alebo výzvy Európskej 

komisie Wifi4EU.

Upozorňujeme žiadateľov, ktorými sú krajské mestá, že v prípade, ak v čase predloženia Žiadosti o NFP majú vybudované prístupové

body Wifi z iných verejných zdrojov a / alebo zdrojov EU ako z výzvy Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP) a / alebo výzvy Wifi4EU

a dochádzka k prekryvom Wifi pokrytia s prístupovými bodmi financovanými z tejto výzvy, je žiadateľ povinný uviesť v Žiadosti o NFP

zdôvodnenie tohto umiestnenia a zdôvodnenie hospodárnosti týchto výdavkov žiadateľa.

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2018-7-1-dop/index.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2018-7-1-dop/index.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
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Overenie oprávnenosti výdavkov

Analýza celkových nákladov na vlastníctvo a Analýza nákladov a prínosov - pre projekty do 1 000 000 EUR za všetky zdroje

financovania žiadateľ predkladá spolu so Žiadosťou o NFP Analýzu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).

V prípade, ak výška rozpočtu projektu za všetky zdroje financovania presiahne 1 000 000 EUR je potrebné k Žiadosti o NFP vypracovať

a priložiť ako povinnú prílohu aj Analýzu nákladov a prínosov (CBA).

Spôsob vypracovania TCO a CBA je definovaný v Metodickom pokyne k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných

technológií verejnej správy (časť VZORY A ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE, INICIAČNÁ FÁZA).

Rozpočet projektu - žiadateľ vypracováva ako súčasť dokumentu CBA – záložka s názvom „Rozpočet_NFP“ (zverejnený na stránke

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/ v časti VZORY A ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE,

INICIAČNÁ FÁZA).

Vzhľadom na uplatnenie schémy pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 (DM -14/2018) v rámci výzvy pre aktivitu špecifického cieľa

7.1 a aktivitu špecifického cieľa 7.4 týkajúcej sa vybudovania nabíjacích staníc, je žiadateľ povinný výdavky na vyššie uvedené aktivity

vyčleniť v rozpočte samostatne.

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/
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Overenie oprávnenosti výdavkov

Finančné a percentuálne limity - s väzbou na priame a nepriame výdavky (napr. limity na externé služby, na osobné výdavky pre

odborníka IT) sú stanovené v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha Príručky pre žiadateľa PO7 OPII – DOP) (Príloha č. 2

výzvy).

Maximálna výška nepriamych výdavkov je 7% z celkových oprávnených výdavkov.

Špecifický cieľ 7.1: V rámci aktivity budovania wifi prístupových bodov špecifického cieľa 7.1 sú stanovené nasledujúce finančné

limity:

1. Externý prístupový bod: 1 500 EUR (s DPH) 2. Interný prístupový bod: 1 000 EUR (s DPH)

Práce a iné oprávnené náklady súvisiace s vytvorením bezplatného Wifi pripojenia na verejnom priestranstve vykonané na projekte

vstupujú do sumárnej ceny pre jeden prístupový bod, ktorého maximálna hranica nemôže byť prekročená. Externý a interný

prístupový bod v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné k obstaraniu HW, SW, licencií, inštalácii a konfigurácii

prístupového bodu.

Neoprávnenými výdavkami sú všetky výdavky na stavebné práce.
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Overenie oprávnenosti výdavkov

Finančné a percentuálne limity

Špecifický cieľ 7.4: V prípade realizácie aktivity, ktorá sa týka vybudovania nabíjacích staníc (typ aktivity E, podaktivita E.1, oblasť -

zvyšovania bezpečnosti, efektívnosti a kvality statickej dopravy) je žiadateľ povinný za účelom stanovenia výšky výdavku do rozpočtu

projektu a preukázania jeho hospodárnosti zrealizovať prieskum trhu v súlade s Prílohou č. 12 výzvy.

Neoprávnenými výdavkami pokiaľ ide o vybudovanie nabíjacích staníc, sú všetky výdavky na stavebné práce.

Odporúčané technické požiadavky na vybudovanie nabíjacej stanice sú uvedené v Prílohe č. 12 výzvy.

Výdavky pre jednotlivé prístupové body je potrebné zo strany žiadateľa manuálne zadať do rozpočtu, ktorý žiadateľ vypracováva ako

súčasť dokumentu CBA – záložka s názvom „Rozpočet_NFP“ (zverejnený na stránke

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/ v časti VZORY A ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE,

INICIAČNÁ FÁZA).

Posudzovanie vypracovania TCO, CBA v súlade s Metodickým pokynom k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných

technológií verejnej správy ako aj posudzovanie, či výdavky uvedené v Žiadosti o NFP spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle výzvy

a tejto časti 3.1 výzvy, bude vykonávané v rámci odborného hodnotenia v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 17

„Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií“.

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/


Ďakujeme za pozornosť
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tel.: +421/2/2092 8190
https://www.mirri.gov.sk/
e-mail: po7opii@mirri.gov.sk

https://www.mirri.gov.sk/
mailto:po7opii@mirri.gov.sk

