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Čakáme na prvé OP IS výzvy
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Začal sa druhý rok programovacieho obdobia EÚ 2007-2013 a jedným z operačných
programov, ktorý je na Slovensku úplnou novinkou (osobne ho volám „panenský"), je
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP IS). Jeho riadiacim orgánom je
Úrad vlády, ktorý v minulosti takúto funkciu pre operačný program nikdy neplnil. Podobne
je to aj so sprostredkovateľským orgánom, ktorým je Ministerstvo financií. Určite to bolo
už na tomto blogu viackrát spomínané - v eGovernment benchmarkoch je Slovensko
dlhodobo na konci rebríčkov spomedzi krajín EÚ. Polopate povedané, zatiaľ sme toho u
nás na „rodnej hrude" veľa „nenainformatizovali", bez ohľadu na to, ktorá vláda je, resp.
bola pri moci. OP IS je preto pre našu zaostávajúcu krajinu určite veľkou príležitosťou, ale
i výzvou.

Jedno vydanie
na ukážku bezplatne

Bohužiaľ, tempo realizácie informatizácie spoločnosti nezodpovedalo a ani nezodpovedá
dynamike súvisiaceho odvetvia infokomunikačných technológií, ktoré sa prívlastkami
„inovatívnosť", „flexibilita", „dynamika" a podobne, označuje oprávnene.

Čakanie na...
Implementácia takého veľkého programu, akým OPIS so zhruba 1,2 mld. EUR
nepochybne je, určite nebude jednoduchá záležitosť. Príslušný monitorovací výbor pre
tento OP, ktorým je Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MV VE, v čele
s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom), schválil 21. januára 2008 „Programový
manuál OP IS" i „Hodnotiace a výberové kritériá". Odborná verejnosť, ale predovšetkým
potenciálni prijímatelia pomoci, už niekoľko mesiacov čakajú na realizácie štúdií
uskutočniteľnosti, ktoré by mali vniesť viac svetla do implementácie všetkých troch
prioritných osí OP IS. Žiaľ, tendre na tieto štúdie dodnes neboli zverejnené. Bez týchto
štúdií možno pochybovať o kvalite akýchkoľvek publikovaných výziev na predkladanie
projektov. Možno preto predpokladať, že prvé výzvy pre OP IS budú zverejnené až
v druhej polovici tohto roka. Ibaže by ÚV a MF pripravili samostatné, špecifické výzvy,
ktoré by nemuseli „čakať" na výsledky štúdie uskutočniteľnosti.

Základy úspechu implementácie
Kvalita výziev je spolu s informovanosťou žiadateľov kľúčovým faktorom dobrej
implementácie OP. V prípade projektov z ESF či OP Základná infraštruktúra sa často
stávalo, že zverejnené výzvy neboli „user friendly" alebo žiadatelia nemali o príslušnom
opatrení dostatok kvalitných informácií, a tak bolo predložených málo kvalitných
projektov, dokonca vo všeobecnosti málo projektov. Informatizácia verejnej správy je
určite menej frekventovanou témou akou je výstavba a rekonštrukcia budov a ciest, ktoré
sa tu realizujú stovky rokov. „Informatizuje" sa podstatne kratšie...
V prípade OP IS bude dôležité aj spolupráca RO a SORO, teda ÚV SR a MF SR, vrátane ich
administratívnej pripravenosti. V predchádzajúcom období sme už kvôli tomuto
nedostatku mali pozastavené čerpanie prostriedkov z ESF. MF SR musí byť
administratívne pripravené aj na schvaľovanie Koncepcií rozvoja informačných
systémov (KRIS), ktoré v zmysle zákona o informačných systémoch verejnej správy
musia mať vypracované a schválené všetci uchádzači o fondy EÚ. MF SR, dúfajme,
v blízkych týždňoch zverejní presnú metodiku, čo si vlastne pod KRIS predstavuje.
Metodika je dôležitá preto, aby napríklad mestá a obce mali tieto svoje KRIS vypracované
a schválené včas, do podávania prvých europrojektov.
Samozrejme, každý chce, aby boli výzvy na predkladanie projektov zverejnené čo
najskôr. Vládni predstavitelia od Ivana Mikloša po Jána Počiatka nás minimálne dva roky
hecovali vyhláseniami o stámiliónoch EUR, ktorá čakajú na informatizáciu Slovenska.
Nemalo by sa pritom však zabudnúť tak na kvalitu výziev, ako aj na kvalitu následne
spracovaných a predložených IT europrojektov. Eurofondy tu nie sú na to, aby sa
„rozpustili", ale aby sa podľa možnosti čo najefektívnejšie, rozumne „investovali" do
budúcnosti našej krajiny.
Autor je výkonným riaditeľom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu.
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