
 

 

Názov projektu: Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu 

v prostredí ITMS2014+ 

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie podpory ITMS2014+  

Výška poskytnutého NFP celkom: 168 000,00- Eur  

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA  

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.11.2017  

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2018  

ITMS kód projektu: 301021R422 

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

Stručný popis projektu:  

ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, prostredníctvom ktorého je riadený proces 
implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v podmienkach Slovenskej 
republiky. Zastrešuje všetky úrovne riadenia EŠIF. Cieľom tohto projektu je posilnenie elektronickej 
formy komunikácie, ako nosnej formy komunikácie, realizovanej priamo v prostredí ITMS2014+ a jej 
etablovanie do každodennej praxe. Pri realizácii tohto cieľa bude kladený vysoký dôraz na orientáciu 
na koncového používateľa ITMS2014+, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému 
v oblasti elektronickej komunikácie vo vzťahu B2G, resp. C2G. Proces elektronickej komunikácie je 
v prostredí ITMS2014+ podporený v smere od žiadateľa/prijímateľa smerom na orgán implementácie 
fondov. To znamená vypracovanie príslušných formulárov v prostredí ITMS2014+, ich autorizácia 
elektronickým podpisom štatutárnych zástupcov žiadateľa/prijímateľa a ich doručenie do elektronickej 
schránky príslušného orgánu implementácie fondov. K vytvoreniu elektronického podania v zmysle 
štandardov elektronickej komunikácie, pozostávajúceho z elektronickej správy (určujúca obsah 
podania) a jej príloh (formulár vypracovaný v ITMS2014+, napr. formulár ŽoNFP), dochádza 
automatizovaným spôsobom. Tzn. že je automaticky systémom naplnený obsah podania, 
vygenerované prílohy podania a je automaticky stanovený adresát podania (vyhlasovateľ výzvy). 
V ITMS2014+ disponuje údajmi identifikujúcimi elektronické schránky jednotlivých orgánov 
implementácie fondov a do týchto schránok sú doručované jednotlivé podania. 
Očakávaným výsledkom projektu je pre koncového používateľa intuitívny a komfortný proces 
elektronickej komunikácie realizovaný priamo z prostredia ITMS2014+. Ako synergický efekt 
zrealizovaného projektu sa predpokladá maximálna využiteľnosť elektronickej komunikácie v procese 
implementácie EŠIF. 
Pre naplnenie cieľa projektu je potrebné vykonanie zmien a úprav v súčasnosti implementovaných 
procesov a funkcionalít informačného systému ITMS2014+ zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu.  
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