
 

 

Názov projektu: „Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013“  

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie servisných služieb ITMS II  

Výška poskytnutého NFP celkom: 350 000,- Eur  

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA  

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.10.2016  

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2018  

ITMS kód projektu: 301021C422  

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

Stručný popis projektu: ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a 

následné spracovanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom 

riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 – 2013 (ITMS II) a pre 

programové obdobie 2014 – 2020 (ITMS2014+). Systém ITMS II pozostáva z časti (ITMS Core) 

a verejnej časti (ITMS II Portál) Používateľmi neverejnej časti (ITMS Core) sú zamestnanci 

Centrálneho koordinačného orgánu, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, 

platobných jednotiek, platobného orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánov 

koordinácie horizontálnych priorít atď, Používateľmi verejnej časti (ITMS Portál) môžu byť na 

základe žiadosti všetky subjekty, ktoré sú oprávnené k predkladaniu Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok. Verejná časť ITMS zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi 

a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku. Projekt je zameraný na údržbu 

informačného systému ITMS II pre programové obdobie 2007 – 2013. Pod údržbou sa má na 

mysli najmä zabezpečenie dodania verzií, buildov, patchov a iných opráv a úprav aplikačného 

programového vybavenia ITMS II, ktoré sú potrebné pre prevádzkovanie ITMS II. Nutnosť 

projektu vyplýva z potreby údržby informačného systému v súvislosti s ukončovaním 

programového obdobia 2007-2013. Cieľom projektu je zabezpečiť pre používateľov verejnej 

časti ako i pre používateľov neverejnej časti ITMS II nepretržitú a funkčnú prevádzku systému 

ITMS II. Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu "Servisné 

služby ITMS II" v rámci ktorej bude napĺňaný merateľný ukazovateľ "Počet užívateľov 

informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a 

strategického riadenia EŠIF" v stanovenom počte 1000 používateľov. 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
www.partnerskadohoda.gov.sk  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

