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Horizontálna priorita NSRR
Definícia
HP je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR

a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý
sa týka viacerých priorít NSRR, a nemôže byť teda zabezpečený len
prostredníctvom jedného OP, ale vyžaduje si koordinovaný prístup
pretínajúci viaceré špecifické priority, prioritné osi, opatrenia, resp. projekty
jednotlivých OP.

Podpora
V zmysle stratégie NSRR by mal každý riadiaci orgán OP podľa možností
v rámci svojho OP zabezpečiť podporu tých projektov, ktoré okrem splnenia
štandardných výberových kritérií OP významným spôsobom prispievajú
k rozvoju jednej z HP.
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Koordinácia
 Odbor prierezových priorít, Úradu vlády SR (OPP)
 Pracovná skupina pre HP IS (zástupcovia RO, centrálneho koordinačného
orgánu pre NSRR, zástupca Ministerstva financií SR ako ústredného orgánu
štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti a v pozícii pozorovateľa zástupca
certifikačného orgánu
 Podľa potreby sú prizývaní aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy,
odborových a zamestnávateľských zväzov, vedeckých a výskumných
inštitúcií, akademickej obce, mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti
 Úlohy sekretariátu zabezpečuje OPP
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Horizontálna priorita Informačná spoločnosť
Hlavný cieľ
 Podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality
implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania
prostriedkov informačno-komunikačných technológií.
Špecifické ciele
 Informačná gramotnosť
 Efektívna elektronizácia verejnej správy
 Široká dostupnosť internetu
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HP IS – Špecifický cieľ č.1
1.

Informačná gramotnosť (ovládanie hardware, ovládanie software, práca
s informáciami, schopnosť komunikácie prostredníctvom IKT)

Čiastkové ciele:
 vychovávať flexibilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu schopnú uplatniť sa
v podmienkach informačnej spoločnosti (modernizácia obsahu vzdelávania
s ohľadom na IKT)
 zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí IKT učiteľov a žiakov
 poskytovať vzdelanie umožňujúce obyvateľom využívať výhody, ktoré
informatizácia prináša
 zvyšovať úroveň slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami
vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ
 zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí obyvateľstva celoživotným
vzdelávaním.
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HP IS - Špecifické ciele č. 2 a 3
2. Efektívna elektronizácia verejnej správy – čiastkové ciele:
 zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
 zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy
 zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy
 zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.

3. Široká dostupnosť internetu – čiastkové ciele:
 modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT
(nákup hardware a software)
 podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch
 podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu
 podporovať školské multimediálne učebne
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HP IS – Relevancia prioritných osí OP k cieľom HP IS
Príloha č. 1 Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013

Operačný program Informatizácia spoločnosti
 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb cieľ 2 (Efektívna
elektronizácia verejnej správy)
 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
ciele 1,2,3 (Informačná gramotnosť, Efektívna elektronizácia verejnej správy a
Široká dostupnosť internetu)
 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu cieľ 3 (Široká dostupnosť
internetu)
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Digitálna agenda – iniciatíva Stratégie Európa
2020
Digitálna agenda vytýčila sedem prioritných oblastí pre opatrenia: vytvorenie
jednotného digitálneho trhu, širšej interoperability, zvýšenie dôvery a bezpečnosti
internetu, oveľa rýchlejší prístup na internet, vyššie investície do výskumu a vývoja,
zlepšenie digitálnej gramotnosti a inklúzie a uplatňovanie IKT pri riešení problémov,
ktorým spoločnosť čelí (zmena klímy, starnúca populácia a pod).
 Digitálny jednotný trh – europe e-commerce
 Interoperabilita a normy – napr. european e-governance , prepojenie služieb v.s.
 Dôvera a bezpečnosť
 Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu
 Výskum a inovácie
 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania
osôb
 Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT –e-health, e-culture, e- content
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HP IS - Súbor merateľných ukazovateľov
Príloha č. 2 Systému koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013
Operačný program Informatizácia spoločnosti
1. Elektronizácia verejnej správy

2. Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry
3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému internetu

 Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
 Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy
e-governmentu
 Počet sprístupnených integrovaných obslužných miest
 Počet on-line dostupných služieb v kultúre
 Penetrácia širokopásmového internetu
 Počet novopripojených obyvateľov na širokopásmový internet
 Počet novopripojených domácností na širokopásmový internet
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Hodnotenie ŽoNFP– úlohy hodnotiteľa
Hodnotitelia projekt posudzujú ako celok berúc do úvahy údaje
a informácie uvedené v ŽoNFP vrátane jej povinných príloh.
V prípade pozitívneho príspevku k HP IS, hodnotiteľ posúdi, či:
 deklarovaný príspevok je v súlade s cieľmi HP IS
 ciele, aktivity projektu prispievajú k napĺňaniu cieľov HP IS
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na merateľné
ukazovatele s relevanciou HP IS (min. jeden výsledkový)
 pridelí body projektu uvedené v hodnotiacich kritériách pre HP IS.
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Dňa 29. júna 2011 Komisia prijala návrh nadchádzajúceho viacročného finančného rámca na

obdobie rokov 2014 – 2020: Rozpočet



















stratégie Európa 2020

S cieľom maximalizovať vplyv politiky na dosahovanie európskych priorít Komisia
navrhuje posilniť postup strategického plánovania. V rámci toho je v nariadení
potrebné definovať zoznam tematických cieľov v súlade so stratégiou Európa 2020:

1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií,

2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich
využívania a kvality,

3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho
sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade
EFNRH),
4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík,
6) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov,
7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach,
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily,
9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe,
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania,
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
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podpora, s cieľom posilnenia hospodársku, sociálnu
a územnú súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych
rozdielov

EFRR -

Predpokladaný rozsah podpory z EFRR
 (a) produktívne investície, ktoré prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu
trvalo udržateľných pracovných miest, prostredníctvom priamej
pomoci na podporu investícií do malých a stredných podnikov
(MSP);
 (b) investície do infraštruktúry, ktorá občanom poskytuje základné
služby v oblastiach energie, životného prostredia, dopravy a
informačných a komunikačných technológií (IKT);
 (c) investície do sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej infraštruktúry;
 (d) rozvoj vnútorného potenciálu prostredníctvom podpory
regionálneho a miestneho rozvoja a výskumu a inovácií.
 (e) technickú pomoc.
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EFRR – Investičné priority
Rozšírenie prístupnosti a použitia a kvality IKT:
 (a) rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a
zavedenie vysokorýchlostných sietí;
 (b) vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a
posilnenie dopytu po IKT;
 (c) posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej
správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie a
elektronického zdravotníctva;
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EFRR – obmedzenia
V rozvinutejších oblastiach sa z EFRR nepodporujú
investície do infraštruktúry:
 ktorá občanom poskytuje základné služby v oblastiach
životného prostredia, dopravy a IKT
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Ďakujem Vám za pozornosť
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