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KOORDINAČNÝ MECHANIZMUS OPEVS A OPII

4

realizovať projekt iba v rámci OPII: platí mechanizmus z bodu 3 okrem vetvy OPEVS2

3 realizovať súvisiace projekty OPEVS a OPII: koordinačný mechanizmus medzi OPEVS a OPII

Žiadateľ má záujem:

realizovať projekt/y OPII v koordinácii s projektom Optimalizácia procesov vo VS (OPP): koordinačný mechanizmus medzi projektami OPII a projektom 

Optimalizácia procesov vo VS (OPP)

OPEVS

OPII

Reformný zámer (RZ)
je dokument, ktorý musí vyplniť každý žiadateľ o finančné prostriedky z OPEVS
a OPII (ŠC 7.3, 7.4, 7.7). Jeho cieľom je odôvodniť zmysluplnosť a
realizovateľnosť reformnej iniciatívy, aplikovať pravidlá koordinačného
mechanizmu, a teda vysvetliť súvislosť navrhovanej iniciatívy s operačným
programom Efektívna verejná správa a operačným programom Integrovaná
infraštruktúra. Schválenie RZ a v ňom indikovaných projektov neznamená
automatickú implementáciu týchto projektov. Implementácia projektov OPEVS
a OPII sa riadi mechanizmami a postupmi uvedenými v riadiacej dokumentácii
jednotlivých OP. Dokument RZ je dostupný na webovej stránke RO OPEVS.

realizovať projekt iba v rámci OPEVS1

Ak má žiadateľ záujem o projekt z OPEVS a/alebo OPII (Š.C. 7.3., 7.4., 7.7.), musí vyplniť reformný zámer (RZ), ktorý predloží na RO OPEVS

Posúdenie RZ zo strany projektu Optimalizácia procesov vo VS (OPP) 
1) Spadajú procesy žiadateľa medzi prioritné životné situácie (ŽS)? 

ánonie

2) Je návrh procesov v súlade s Metodikou
optimalizácie procesov VS vydanou MVSR?

čerpané zdroje EŠIF
Žiadateľ v RZ uvedie, že návrh procesov bude upravený v súlade s metodikou zo zdrojov štátneho rozpočtu. RZ bude následne 
predložený na schválenie HK. 

bez čerpania zdrojov EŠIF

Žiadateľ v RZ uvedie, že návrh procesov bude upravený v súlade s metodikou prostredníctvom OPP. RZ bude následne 

predložený na schválenie HK. 

nezmapované
Žiadateľ v RZ uvedie, že procesy budú optimalizované prostredníctvom OPP a zároveň sa v RZ 

uvedie harmonogram optimalizácie. RZ bude následne predložený na schválenie HK. 

zmapované a v súlade s 
metodikou

RZ bude po vyhodnotení súladu 
zo strany OPP predložený hodnotiacej 
komisii (HK).

Žiadateľ nedostane podporu z projektu 
Optimalizácia procesov vo VS, príp. 
požiada o aktualizáciu zoznamu ŽS.
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Hodnotiaca komisia na
posudzovanie reformných
zámerov (HK)
bola zriadená za účelom
posudzovania RZ. Finálna verzia
RZ musí byť predložená na RO
OPEVS, ktorý podklady zasiela
členom HK najneskôr 15
pracovných dní pred najbližším
zasadnutím HK. Zároveň každý RZ
zverejňuje na svojej webovej
stránke.
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Koncepcia rozvoja informačných systémov VS
(KRIS)
je povinná pre každého žiadateľa OPII. Jej
schválením ÚPVII dáva oficiálny súhlas s tým, že
navrhnutá koncepcia je v súlade s NKIVS,
detailným akčným plánom a strategickými
prioritami a môže sa tak ďalej rozpracovávať v
podobe štúdie uskutočniteľnosti na realizáciu
konkrétnych riešení
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