Názov projektu: Materiálno - technické zabezpečenie pre SO OPII
Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prostredníctvom nákupu materiálno - technického
zabezpečenia.
Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:89 259,60 €
Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického
vybavenia pre bezproblémový priebeh plnenia úloh Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu, konkrétne SO OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre
plnenie agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblastiach
koordinácie a riadenia EŠIF. Pod pojmom materiálno - technické zabezpečenie sa chápe
zabezpečenie výpočtovej techniky, monitorov, multimediálnych zariadení a príslušenstiev.
Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci
nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 20142020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického
vybavenia vykonávajúcich agendu v oblasti EŠIF pre podporu komplexného fungovania SO pre PO
7 OPII prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF.
Efektívnosť a účinnosť využívania prostriedkov EŠIF je podmienená dostatočnou podporou
administratívnych kapacít a vytvorením vhodných podmienok z hľadiska technického a
materiálneho zabezpečenia. V súčasnosti SO OPII nedisponuje dostatočným množstvom
výpočtovej techniky, kvôli nárastu počtu administratívych kapacít.
Proces implementácie Partnerskej dohody si v programovom období 2014 - 2020 vyžaduje zvýšené
nároky na efektívnu realizáciu všetkých etáp využitia podpory EŠIF. Zvýšená administratívna
náročnosť vyžaduje aj zabezpečenie adekvátnych pracovných podmienok v oblasti materiálno
technického zabezpečenia subjektov.
Spôsob realizácie projektu sa bude riadiť postupmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa, ako aj v
Zmluve o poskytnutí NFP. Aktivity projektu budú realizované podľa potrieb vyplývajúcich z
reálneho stavu administratívnych kapacít žiadateľa, a to prostredníctvom obstarania vybavenia v
súlade s platným legislatívnym rámcom. V zmysle organizačného poriadku administratívne
kapacity SO OPII sú oprávnené využiť materiálno technické zabezpečenie. Počet kusov a
parametre materiálneho - technického zabezpečenia boli určené podľa požiadaviek SO OPII a na
základe počtu zamestnancov SO OPII. Výsledná cena bude určená podľa výsledku verejného
obstarávania cez elektronické trhovisko.
Realizáciou projektu sa pre oprávnených zamestnancov SO OPII zabezpečí vytvorenie adekvátnych
podmienok v oblasti materiálno-technického zabezpečenia a tým aj skvalitnenie a zefektívnenie
výkonu činností zamestnancov. Priamym výsledkom projektu bude zabezpečenie hardvérového
vybavenia, technického, materiálneho a prevádzkového vybavenia kancelárií podľa aktuálnych
potrieb oprávnených zamestnancov SO OPII.

Operačný program bol podporovaný EŠIF.

