
 
 

Názov projektu: Zabezpečenie odborných hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 
2021 -2022 
 
Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom podpory odborných 
hodnotiteľov SO OPII v rokoch 2021 a 2022. 
Prostredníctvom externých zamestnancov zvýšiť kvalitu spracovávaných podkladov a procesov 
prípravy a implementácie projektov, čím sa zabezpečí rýchlejšie schvaľovanie a úspešnosť 
realizácie projektov. Tento projekt priamo nadväzuje na projekt "Zabezpečenie externých 
hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 - 2020". 
 
Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 411 631,24 €  
 
Projekt pokrýva finančné zabezpečenie externých zamestnancov pre špecifické odborné činnosti 

projektov pre SO OPII. Potreba externých hodnotiteľov vychádza z potreby hodnotenia žiadostí o 

nenávratný finančný prostriedok pre oblasť informačnej spoločnosti v rámci Prioritnej osi 7 

Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

  

Odborní hodnotitelia zabezpečujú špecifické odborné činnosti pre SO OPII na základe dohôd o 

vykonaní práce. Odmeňovaní sú na základe mesačných výkazov práce. Zabezpečenie mzdových 

nákladov na odmeny odborných hodnotiteľov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa 

prebieha prostredníctvom refundácie mzdových nákladov, ktoré vyplývajú z uzavretých dohôd. 

Odborní hodnotitelia zabezpečujú odborné dokumentácie v zmysle odborného hodnotenia 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok národných a dopytovo-orientovaných projektov 

prioritnej osi 7 OPII v súlade s podmienkami definovanými v riadiacej dokumentácii SO OPII, 

prioritná os 7 Informačná spoločnosť.  

 

Účelom hodnotení je odborné, nezávislé, objektívne, transparentné a spätne overiteľné posúdenie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na základe hodnotiacich kritérií navrhnutých SO OPII a 

schválených monitorovacím výborom OPII. Výber odborných hodnotiteľov je transparentný, 

nediskriminačný a odborný vzhľadom na charakter projektov a vyhlásením výziev, ktoré sú verejne 

dostupné. Harmonogramy výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku a výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných 

hodnotiteľov sú priebežne zverejňované na webovom sídle MIRRI v tejto časti: 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html 

 

Výsledkom realizácie aktivít projektu je zabezpečenie efektívnejšieho výkonu činností SO OPII, 

ktoré umožňujú implementovať OPII správne a transparentne. Výstupy tohto projektu prispejú 

k zabezpečeniu vyššej kvality projektov OPII a lepším výsledkom implementácie OPII počas 

programového obdobia.  
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