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Ex-ante hodnotenie OPII

Úvod
Ex ante hodnotenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (ďalej „OPII“) bolo
vykonané v nadväznosti na čl. 55 nariadenia Európskeho parlamentu a ady (EÚ č. 1303/2013
zo 17. decem ra 201 ktor m sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja Európskom so iálnom fonde
ohéznom fonde, Európskom po nohospodárskom fonde
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a ry árskom fonde, a ktor m sa stanovujú všeo e né
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja Európskom so iálnom fonde ohéznom fonde
a Európskom námornom a ry árskom fonde a ktor m sa zrušuje nariadenie ady (E č. 1083/2006.
Hlavn m zámerom ex ante hodnotenia je vyhodnotiť relevan iu strategi kú primeranosť internú
a externú koheren iu a účinnosť OPII ktor vystupuje ako jeden z hlavn h nástrojov
na implementá iu kohéznej politiky EÚ v roko h 2014 – 2020 v podmienka h
ako aj vyhodnotiť
príspevok OP k inteligentnému udržate nému a inkluzívnemu rastu ako hlavn m požiadavkám EÚ
vy hádzajú im zo stratégie Európa 2020.
Glo álnym ie om OPII je podpora trvalo udržate nej mo ility hospodárskeho rastu tvor y
pra ovn h miest a zlepšenie podnikate ského prostredia prostrední tvom rozvoja dopravnej
infraštruktúry rozvoja verejnej oso nej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. OPII je tak
tematicky rozdelen do dvo h o lastí:
 podpora v stav y novej a modernizá ia existujú ej dopravnej infraštruktúry (Prioritné osi 1 – 6);
 rozvoj informačnej spoločnosti (Prioritná os 7).
Uvedené o sahové zameranie operačného programu si vyžiadalo zapojenie ve ne príslušn h orgánov
štátnej správy do pro esu jeho tvor y (MDV
– časť Doprava MF
– časť Informačná
spoločnosť . O do ne vypra ovanie relevantného ex ante hodnotenia ktoré y poskytlo nezávislé
a o jektívne stanoviská a odporúčania pre spra ovate ov operačného programu olo podmienené
špe ifi k mi znalosťami a skúsenosťami hodnotia ej skupiny. Z uvedeného dôvodu olo externé
ex ante hodnotenie spra ované samostatne pre časť Doprava a samostatne pre časť Informačná
spoločnosť. Tomu zodpovedá aj ďalšie členenie tohto dokumentu, kde nasledujúce časti
obsahujú konečné znenie vypracovaného Ex ante hodnotenia OPII – časť Doprava (časť A)
a Ex ante hodnotenie OPII – časť Informačná spoločnosť (časť B).

3

Ex-ante hodnotenie OPII (časť Doprava)

Časť A: Ex ante hodnotenie OPII 2014-2020
(časť Doprava)
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1

Ciele a priority ex ante hodnotenia

Ex ante hodnotenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 - časť Doprava bolo
vykonané na základe čl. 55 nariadenia Európskeho parlamentu a ady (EÚ č. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktor m sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom so iálnom fonde, ohéznom fonde, Európskom po nohospodárskom fonde
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a ry árskom fonde, a ktor m sa stanovujú všeo e né
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom so iálnom fonde, ohéznom fonde
a Európskom námornom a ry árskom fonde, a ktor m sa zrušuje nariadenie ady (E č. 1083/2006.
V zmysle tohto nariadenia by sa malo vypra ovať ex ante hodnotenie každého operačného programu
s ie om zlepšiť kvalitu vytvárania programu a overiť splnite nosť jeho ie ov a zámerov.
Účelom ex ante hodnotenia a základom predkladanej správy bolo poskytnúť nezávislé a o jektívne
stanoviská a odporúčania pre spra ovate ov operačného programu.
V súlade s vyššie uveden m, tzv. všeo e n m nariadením, boli v priebehu ex ante hodnotenia
posudzované nasledovné aspekty programu:
a) prínos k stratégii Európa 2020 na za ezpečenie inteligentného udržate ného a inkluzívneho
rastu s oh adom na vy rané tematické ciele a priority pri zoh adnení vnútroštátny h
a regionálny h potrieb;
b) vnútorná koherencia operačného programu a jeho vzťah s in mi príslušn mi nástrojmi;
c) súlad pridelen h rozpočtov h zdrojov s ie mi programu;
d) súlad vy ran h temati k h ie ov priorít a súvisia i h ie ov so poločn m strategi k m
rám om EÚ Partnerskou dohodou SR a špe ifi k mi odporúčaniami pre krajiny pod a článku
121 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ a odporúčaniami Rady prijat mi pod a článku 148 ods. 4
Zmluvy o fungovaní EÚ;
e) dôležitosť a jasnosť navrhovan h ukazovate ov;
f) príspevok očakávan h v stupov k v sledkom;
g) nastavenie ie ov h hodnôt ukazovate ov vzh adom na plánovanú podporu;
h) dôvody formy navrhovanej podpory;
i) primeranosť množstva udsk h zdrojov a administratívnej kapacity na riadenie programu;
j) vhodnosť postupov na monitorovanie programu a zber údajov potre n h na vykonanie
hodnotení;
k) vhodnosť čiastkov h ie ov zvolen h pre v konnostn ráme ;
l) primeranosť plánovan h opatrení na podporu rovnosti príležitostí a pred hádzanie
diskriminá ii;
m) primeranosť plánovan h opatrení na podporu udržate ného rozvoja;
n) súlad programu so smernicou 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001
o posudzovaní účinkov určit h plánov a programov na životné prostredie.
Ex ante hodnotenie bolo zamerané na 5 hlavn h komponentov OPII, v rám i ktor h bola posúdená:


stratégia operačného programu (vrátane nastavenia intervenčnej logiky a aplikovania prin ípu
partnerstva),
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merate né ukazovatele, nastavenie systému monitorovania a hodnotenia (vrátane nastavenia
systému riadenia OP),



finančné aloká ie ich konzistencia s nastaven mi merate n mi ukazovate mi



príspevok k stratégii Európa 2020 a ostatn m strategi k m dokumentom,



splnenie požiadaviek strategi kého environmentálneho hodnotenia (SEA).

Uvedená s héma vyjadruje základné procesy aplikované pri príprave operačného programu
a znázorňuje metodologi k základ pre posudzovanie koherentnosti a intervenčnej logiky operačného
programu.
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2

Príprava operačného programu a oblasť dodržiavania
princípu partnerstva

Operačn program Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 bol spra ovan na základe Usmernenia EK
pre operačné programy na roky 2014 – 2020: Draft Template and Guideline for the Content of the
Operational Programme a následne dopra ovan na základe pripomienok Európskej komisie
a medzirezortného pripomienkového konania.
Operačn program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 – časť Doprava (OPII-D) je obsahovo
zameran na rozsiahle investičné projekty v oblasti v stav y a modernizá ie dopravnej infraštruktúry.
Vzh adom na rozsah projektov ide o via ročn a finančne náročn proces, ktor si vyžaduje rozsiahlu
prípravnú fázu a takisto samotná realizá ia jednotliv h zámerov často presahuje jedno programové
obdobie. Z uveden h dôvodov je OPII-D na roky 2014-2020 zameran na kontinuálne pokračovanie
v investičn h stratégiá h pre jednotlivé druhy dopravy tak, ako boli nastavené v pred hádzajú i h
obdobiach. Tento aspekt vpl va aj na vypracovanie samotného operačného programu. Operačn
program je tak udovan na znalostnej a údajovej data áze z minul h programov h o do í. Jeho
štruktúra vy hádza z už zaužívaného modelu rozdelenia jednotliv h typov dopravnej infraštruktúry
pričom sa obohacuje pre obdobie 2014 – 2020 o nové prvky. Nov m impulzom pri vypra ovaní
operačného programu sú požiadavky Európskej Komisie definované ako ex ante kondicionality
pre temati k ie podpory udržate nej dopravy a odstraňovania prekážok v k účov h sieťov h
infraštruktúra h ktoré spra ovate počas prípravy operačného programu prie ežne napĺňal a následne
zapracoval do znenia operačného programu.
pra ovate operačného programu vytvoril dostatočn priestor pre prípravu operačného programu
v zmysle prin ípu partnerstva. Riadiaci orgán pre OPII zriadil v roku 2012 Pra ovnú skupinu
pre prípravu programového obdobia 2014 až 2020 v sektore dopravy a takisto boli zriadené jednotlivé
te hni ké pra ovné skupiny pre riešenie par iálny h úloh. účasťou operačného programu sú
podro né informá ie o zriadení Riadiaceho v oru pre prípravu operačného programu. Zloženie
riadiaceho v oru OPII-D rešpektuje zastúpenie relevantn h subjektov štátnej správy ako aj územnej
a miestnej samosprávy a neziskov h organizá ií.
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Stratégia operačného programu (časť doprava)

3

tratégia operačného programu bola vypra ovaná na základe relevantn h strategi k h dokumentov
a sektorov h anal z v oblasti dopravy:


Európa 2020 - tratégia na za ezpečenie inteligentného a udržate ného rastu podporujú eho
začlenenie KOM (2010) 2020 v konečnom znení



Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie
konkuren ies hopného dopravného systému efektívne využívajú eho zdroje, KOM (2011) 144
v konečnom znení,



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1300/2013 o
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006,



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja a o oso itn h ustanoveniach t kajú i h sa ie a Investovanie do rastu a zamestnanosti,
a ktor m sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006,



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1303/2013, ktor m sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom so iálnom fonde, ohéznom
fonde, Európskom po nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom
a ry árskom fonde, a ktor m sa stanovujú všeo e né ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom so iálnom fonde, ohéznom fonde a Európskom námornom
a ry árskom fonde, a ktor m sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006,



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1316/2013 o zriadení Nástroja na prepájanie
Európy ktor m sa mení nariadenie (EÚ č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007
a (ES) č. 67/2010,



Pozičn dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku
na roky 2014 – 2020.

ohéznom fonde, ktor m

Na úrovni národn h strategi k h dokumentov Slovenska je OPII spra ovan
s nasledujú imi dokumentmi:


Zásady štátnej dopravnej politiky SR,



Dopravná politika SR do roku 2015,



v súlade

tratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020,



Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001) - so zmenami a doplnkami záväznej
a smernej časti z roku 2011 (KURS 2011),



Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 - 2016,



Národn program reforiem Slovenskej republiky (na rok 2013),



trategi k plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020,



tratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020,



Návrh štruktúry operačn h programov finan ovan h z Európsky h štrukturálny h
a investičn h fondov na programové obdobie 2014 - 2020,



Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020.
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Ostatné národné sektorové strategi ké materiály:


Nov projekt v stav y dia ni a r hlostn h ciest z roku 2001,



Aktualizá ia nového projektu v stav y dia ni a r hlostn h ciest,



Program pokračovania prípravy a v stav y dia ni a r hlostn h ciest na roky 2011 - 2014,



Dlhodo



Program modernizá ie a rozvoja železničnej infraštruktúry



Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky (a jej aktualizá ia



Generálny program implementá ie NAIADES v SR,



Aktualizovaná koncepcia rozvoja verejn h prístavov Bratislava, omárno a Štúrovo



Národná pozí ia k tratégii EÚ pre dunajsk región



Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy,



Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou.

3.1

program rozvoja železničn h ciest,

Súlad OP so stratégiou Európa 2020

V oblasti dopravy stratégia Európa 2020 identifikuje potrebu realizovať kom iná iu opatrení v oblasti
infraštruktúry zameran h na realizá iu projektov v oblasti jadrovej transeurópskej dopravnej siete,
ktoré v kritickej miere prispievajú k účinnosti elkového dopravného systému EÚ a zamerať sa
na mestsk rozmer dopravy, kde vzniká značná časť dopravného preťaženia a emisií.
amotn v er temati k h ie ov investičn h priorít, ako aj štruktúra a zameranie prioritn h osí
v sebe inherentne o sahujú príspevok k stratégii Európa 2020 na za ezpečenie inteligentného
udržate ného a inkluzívneho rastu. Navyše je v samostatnej textovej časti operačného programu
komplexne rozpra ovan príspevok jednotliv h častí stratégie vrátane vyznačenia prioritn h osí OP
k vy ran m ie om a prioritám stratégie Európa 2020.
V rám i zvolen h investičn h priorít a definí ie prioritn h osí konštatujeme komplexné
zoh adnenie zámerov stratégie Európa 2020.
úlad OP s Pozičn m dokumentom Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov
na Slovensku na roky 2014 – 2020 ako jeden zo základn h v hodiskov h dokumentov
pre vypracovanie operačného programu skonštatoval že v rám i temati kého ie a: „Podporovať
udržateľnú dopravu a odstraňovať prekážky v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ by sa mali
zásahy fondov poločného strategi kého rám a sústrediť na nasledujú e priority a špe ifi ké ciele
vyjadrujú e národno-špe ifi ké a širšie regionálne v zvy:
A. Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investí ií
do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)
Operačn
program stanovuje preferenciu dobudovania hlavn h európsky h koridorov
a prepojova í h bodov jednotliv h druhov dopravy identifikovan h na území SR. OPII-D sa
prioritne orientuje na v stav u a modernizá iu dopravnej infraštruktúry v s hválen h trasá h
multimodálny h koridorov (sieť TEN-T) a na podporu dobudovania nadradenej dopravnej
infraštruktúry medzinárodného v znamu za účelom napojenia infraštruktúry SR na európsku
dopravnú sieť ako aj za účelom zvyšovania dostupnosti regiónov SR. Požiadavka Komisie je
komplexne zapra ovaná do ie ov operačného programu prostrední tvom investičnej priority 7a) –
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Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investí ií do TEN-T,
ktorá je rozpra ovaná v prioritn h osiach 1,2,4,5,6.
B. Zlepšiť regionálnu mobilitu prostrední tvom pripojenia sekundárny h a ter iálny h uzlov
k infraštruktúre TEN-T
Na napĺňanie tejto oblasti je v OPII určená investičná priorita 7b: Posilnenie regionálnej mobility
prepojením sekundárny h a ter iálny h uzlov s infraštruktúrou TEN-T, ktorá je rozpra ovaná v rám i
prioritnej osi 6.
C. Budovať ekologi ké a nízkouhlíkové dopravné systémy a podporovať udržate nú mestskú mobilitu
Uvedená v zva je v OPII zapra ovaná prierezovo v rám i Investičnej priority 7c) V voj a zlepšovanie
ekologicky priazniv h vrátane nízkohlukov h a nízkouhlíkov h dopravn h systémov vrátane
vnútrozemsk h vodn h ciest a námornej dopravy, prístavov multimodálny h prepojení a letiskovej
infraštruktúry v záujme podpory udržate nej regionálnej a miestnej mobility, ktorá je zakomponovaná
prierezovo do železničnej cestnej a vodnej dopravy v prioritn h osiach č. 1,3,4,5.
D. Vytvorenie komplexného kvalitného a interopera ilného železničného systému
V rám i OPII je pre túto o lasť identifikovaná investičná priorita 7d) V voj a modernizá ia
komplexn h interopera iln ch železničn h systémov vysokej kvality a podpora opatrení
na znižovanie hluku. Predmetná požiadavka je do znenia OP zapra ovaná komplexne v rám i
prioritn h osí 1 a 5.

3.2

Štruktúra strategickej časti

Ex ante hodnotite sa v procese ex ante hodnotenia zameriaval na splnenie základn h parametrov
štruktúry strategickej časti najmä z poh adu nasledovn h charakteristík:


aždá prioritná os sa bude skladať z jednej alebo via er h investičn h priorít definovan h
v nariadeniach pre programové obdobie 2014 – 2020 - splnené



onkrétnym vyjadrením každej investičnej priority v OP je tzv. špe ifi k ie ktor je potre né
vyjadriť jedn m alebo nieko k mi vhodn mi v sledkov mi merate n mi ukazovate mi – splnené

Výber tematických cieľov a súvisiacich investičných priorít
V er temati k h ie ov a súvisia i h investičn h priorít vy hádza z dlhodo ého charakteru
investičn h potrieb v oblasti dopravnej infraštruktúry a v znení operačného programu je dostatočne
zdôvodnen . V er temati k h ie ov vy hádza z anal zy v hodiskového stavu v oblasti dopravnej
infraštruktúry strategi k h kon ep ií rozvoja transeurópsky h dopravn h prepojení ako aj
investičn h zámerov a národnej politiky v oblasti dopravy. Zvolené temati ké ciele reagujú
na identifikované sla é stránky a negatívne resp. nežiadu e trendy jednotliv h druhov dopravy.
Z tohto poh adu temati ké ciele OP zodpovedajú potre ám ktoré boli identifikované na základe
dôkladnej anal zy relevantn h ukazovate ov a trendov.
aždá z prioritn h osí je jednoznačne naviazaná na jednu, resp. viacero investičn h priorít.
Následne sú jednoznačne identifikované aktivity, ktoré udú podporené v rám i investičnej priority.
Štruktúra prioritn h osí ako aj zvolen h aktivít a ukazovate ov v stupov vytvára navzájom
previazan celok. Popis plánovan h aktivít a v stupov je dostatočne jasn detailn a pomenúva
hlavné ie ové skupiny, územia typy prijímate ov a spôso použitia finančn h prostriedkov.
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účové v zvy pro lémy a potreby sú vyjadrené v jednotliv h investičn h prioritá h a následne sú
premietnuté do zvolen h prioritn h osí. Špe ifi ké ciele zvolené pre jednotlivé prioritné osi sú
zvolené v nadväznosti na analyticko-strategi ké v hodiská OP.
Jednotlivé prioritné osi sú zadefinované jasne a preh adne. Vy hádzajú z temati kého zamerania
na jednotlivé druhy dopravy a typológiu dopravnej infraštruktúry.
Taktiež investičné priority v rám i jednotliv h prioritn h osí sú zaradené jednoznačne a vyjadrujú
zameranie jednotliv h prioritn h osí.

3.3

Merateľné ukazovatele

Hlavné prin ípy a charakteristiky merate n h ukazovate ov posudzované ex ante hodnotite om:
Stanovenie vhodn h v stupov h a najmä v sledkov h merate n h ukazovate ov je k účové
pre vytvorenie podmienok na meranie a hodnotenie dosahovania plánovanej zmeny
so iálno-ekonomickej reality.
Merate né ukazovatele musia spĺňať základné parametre jednotlivo, ale zároveň musia tvoriť
konzistentn celok spolu s ostatn mi časťami OP. Pre hodnotenie jednotliv h merate n h
ukazovate ov spracoval ex ante hodnotite kontroln list s ie om napomô ť spra ovate ovi v procese
spracovania OP. Pri hodnotení prepojenia medzi plánovan mi aktivitami, v stupmi a v sledkami
spra ovate ex ante hodnotite posúdil kvalitu intervenčnej logiky OP ako celku a zároveň každej
prioritnej osi.

A: Výstupové merateľné ukazovatele:


musia yť nastavené pre všetky prioritné osi OP - splnené



musia yť definované v priamej súvislosti s plánovan mi aktivitami a projektmi - splnené



musia prispievať k dosiahnutiu v sledku (plánovanej zmeny) - splnené



sú vždy keď je to možné vy erané zo zoznamu spoločn h merate n h ukazovate ov
na úrovni EÚ nemali by sa mu však prispôso ovať - splnené



sú zvolené len tie merate né ukazovatele, ktoré vystihujú podstatu v stupov prioritnej osi splnené



v hodiskové hodnoty v stupov h merate n h ukazovate ov sú nulové - splnené



pre každ v stupov merate n ukazovate je stanovená kumulatívna ie ová hodnota (r. 2022)
- splnené



ie ové hodnoty predstavujú kvalifikovan
projektov a pod. - splnené



v texte OP riadiaci orgán popísal metodiku stanovenia ie ov h hodnôt - splnené

odhad na základe finančnej aloká ie počtu

B: Výsledkové merateľné ukazovatele


každá prioritná os musí o sahovať aspoň jeden merate n ukazovate v sledku v nadväznosti
na príslušn špe ifi k ie - splnené



pre každ špe ifi k
ie je definovan len jeden v sledkov
(odporúčané - splnené tam, kde je to vhodné



musia vyjadrovať informá iu o pokroku smerom k zmene, ktorú má OP spôso iť - splnené

merate n

ukazovate
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Doprava)



musia yť zamerané na najdôležitejšiu podstatu plánovanej zmeny - splnené



musia yť definované v priamej súvislosti s plánovan mi aktivitami a projektmi - splnené



sú zvolené len tie merate né ukazovatele, ktoré vystihujú podstatu v sledkov prioritnej osi a ich
efekty nastanú v krátkodo om resp. strednodobom horizonte 1-3 rokov - splnené



v hodiskové hodnoty v sledkov h merate n h ukazovate ov nemusia yť nulové - splnené



pre každ v sledkov merate n ukazovate je stanovená kumulatívna ie ová hodnota
v číselnom vyjadrení alebo kvalitatívnom vyjadrení (presn popis ie ovej hodnoty - zv šenie
zníženie zlepšenie trendu a pod.) - splnené



ie ové hodnoty predstavujú kvalifikovan
projektov a pod. - splnené



v texte OP riadiaci orgán popísal metodiku stanovenia ie ov h hodnôt – splnené

odhad na základe finančnej aloká ie počtu
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Doprava)

4

Výkonnostný rámec

Mí niky v konnostného rám a sú hápané ako čiastkové hodnoty dosahovania špe ifi k h ie ov
prioritn h osí ktoré vyjadrujú plánovan pokrok smerom k ie ov m hodnotám na konci obdobia.
Mí niky sa volia z finančn h v stupov h alebo v sledkov h merate n h ukazovate ov OP.
Mí niky v konnostného rám a OPII-D sú zvolené merate né ukazovatele, ktoré za hytávajú podstatné
informá ie o pokroku implementá ie prioritnej osi. Zvolené hodnoty mí nikov sú dostatočne
am i iózne a zároveň reálne dosiahnute né v stanoven h obdobiach.

5

Stratégia OPII - časť Doprava

Časť „Stratégia OP pre príspevok k stratégii EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast
a na dosiahnutie ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti” vy hádza z v sledkov anal z sektoru
(najmä identifikovan h trendov a potrieb) a stanovuje glo álny a špe ifi ké ciele operačného
programu. tratégia operačného programu bola vypra ovaná na základe sektorov h anal z v oblasti
dopravy, ktoré poskytujú podro nú informá iu o potre á h Slovenskej republiky v jednotliv h
odvetviach dopravy a v rám i so iálno-ekonomickej reality identifikujú jednotlivé pro lémy a oblasti,
ktoré je potre né riešiť. V strategickej časti program identifikuje aktivity, ktor mi je možné dosiahnuť
plánovanú zmenu, ako aj spôso y merania tejto zmeny.
účasné znenie je spra ované preh adne a jednoznačne čomu prispieva aj ta u kov Súhrnný prehľad
zdôvodnenia výberu tematických cieľov a investičných priorít. Kapitola je doplnená aj o popis
prepojenia stratégie OPII s plnením stratégie Európa 2020, medzinárodn h a národn h strategi k h
dokumentov definujú i h v voj sektora dopravy. Popis súladu s jednotliv mi stratégiami je
spra ovan na úroveň prioritn h osí je komplexn a jednotlivé prepojenia sú dostatočne definované.
Ta u ka Súhrnný prehľad zdôvodnenia výberu tematických cieľov a investičných priorít poskytuje
s hemati ké znázornenie tematickej štruktúry interven ií operačného programu na úrovni investičn h
priorít. Zdôvodnenie v eru investičn h priorít za hytáva v disponibilnom rozsahu najdôležitejšie
závery anal zy dopravného sektora.
Ta u ka Prehľad investičnej stratégie programu poskytuje komplexnú a preh adnú informá iu
o štruktúre temati kého ie a investičn h priorít, špe ifi k h ie ov a špe ifi k h ukazovate ov
v sledku programu a vzájomn h vzťahov medzi jednotliv mi úrovňami operačného programu.
Výber tematického cieľa a súvisiacich investičných priorít
V er temati kého ie a a súvisia i h investičn h priorít vy hádza z dlhodo ého charakteru
investičn h potrieb v oblasti dopravnej infraštruktúry a v znení operačného programu je dostatočne
zdôvodnen . Vy ran temati k ie a súvisia e investičné priority zoh adňujú strategi ké dokumenty
na národnej a európskej úrovni.
V er prioritn h osí a investičn h priorít vy hádza z anal zy v hodiskového stavu v oblasti
dopravnej infraštruktúry strategi k h kon ep ií rozvoja transeurópsky h dopravn h prepojení ako
aj investičn h zámerov a národnej politiky v oblasti dopravy. Zvolená stratégia reaguje
na identifikované sla é stránky a negatívne resp. nežiadu e trendy jednotliv h druhov dopravy.
Z tohto poh adu sú potreby, ktoré boli identifikované na základe dôkladnej anal zy relevantn h
ukazovate ov a trendov zapra ované do strategickej časti OP.
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Doprava)

Operačn program stanovuje v predloženom znení 8 prioritn h osí z ktor h 6 je venovan h
dopravnej infraštruktúre. aždá z prioritn h osí je naviazaná na jednu, resp. viacero investičn h
priorít. Silnou stránkou vypra ovaného znenia sú jednoznačne a presne identifikované aktivity, ktoré
udú podporené v rám i investičnej priority, resp. prioritnej osi.
Všeo e né závery k strategickej časti:


k účové v zvy pro lémy a potreby identifikované v sektorov h anal za h sú premietnuté
do zvolen h prioritn h osí



jednotlivé prioritné osi sú zadefinované jasne a preh adne s jednoznačn mi deliacimi líniami.
Vy hádzajú z temati kého zamerania na jednotlivé druhy dopravy a typológiu infraštruktúry



investičné priority v rám i jednotliv h prioritn h osí sú zvolené jednoznačne a vyjadrujú
zameranie jednotliv h prioritn h osí



špe ifi ké ciele zvolené pre jednotlivé investičné priority sú zvolené v nadväznosti
na analyti ké v hodiská OP,



špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre špe ifi ké ciele sú vhodne naviazané
na jednotlivé špe ifi ké ciele,



spoločné a špe ifi ké ukazovatele v stupu pre investičnú prioritu sú vhodne naviazané
na jednotlivé investičné priority.

Operačn program definuje jednoznačnú intervenčnú logiku - vnútornú v rám i štruktúry operačného
programu, ako aj vonkajšiu z poh adu rozhodujú i h záverov sektorov h anal z.
Ex ante hodnotite vypracoval samostatné hodnotenia pre jednotlivé prioritné osi:

5.1

Prioritná Os 1: Železničná Infraštruktúra TEN-T Core a Obnova
Mobilných Prostriedkov

INVE TIČNÁ PRIORITA 7a), 7d): investičné priority sú zvolené v súlade so zameraním prioritnej
osi.
Špe ifi ké ciele pre investičné priority a očakávané v sledky – zvolené špe ifi ké ciele:


ŠC1.1: Modernizá ia a rozvoj hlavn h železničn h tratí a uzlov dopravne v znamn h
z h adiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy



ŠC1.2: Zlepšenie kvality železničnej infraštruktúry implementá iou vy ran h prvkov TSI
na najdôležitejší h tratiach pre medzinárodnú dopravu



ŠC1. : Zlepšenie kvality služie železničnej verejnej osobnej dopravy prostrední tvom obnovy
mo iln h prostriedkov

Vy rané špe ifi ké ciele sú vhodné pre prioritnú os 1. V predloženom znení je štruktúra špe ifi k h
ie ov upravená a v súčasnosti sú špe ifi ké ciele jednoznačne previazané s jednotliv mi investičn mi
prioritami.
Špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre EFRR/KF pre špe ifi k
ie – špe ifi ké
ukazovatele v sledkov sú v predloženom znení dopra ované a sú previazané s jednotliv mi
špe ifi k mi ie mi.
V rám i prioritnej os 1 spra ovate OP stanovil nasledovné v sledkové ukazovatele:
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Doprava)



Úspora času v železničnej doprave pre ŠC 1.1



Úroveň interoperability železničnej infraštruktúry vyjadrená podielom siete TEN-T CORE
s implementovan m systémom ERTMS pre ŠC 1.2



Počet prepraven h estujú i h vo verejnej železničnej osobnej doprave pre ŠC 1.3

V sledkové merate né ukazovatele sú vhodne zvolené a poskytujú informá ie o pokroku smerom
k zmene, ktorú majú aktivity prioritnej osi spôso iť.
Zvolené merate né ukazovatele sú jasné relevantné merate né štatisticky validné spo ahlivé
a vhodné pre prioritnú os 1 OPII-D. eagujú na identifikované dlhodo é negatívne trendy. amotné
ukazovatele v sledkov sú nastavené v “protismere” t hto negatívny h trendov, čím vyjadrujú
dosiahnutie požadovanej zmeny dlhodo ého trendu.
Aktivity, ktoré budú podporené v rám i investičnej priority (pod a investičnej priority) – vypra ované
v plnej miere, uvedené aktivity sú uvedené podrobne a jednoznačne, sú jednoznačne previazané
s investičn mi prioritami, sú navzájom konzistentné a tvoria logi k celok.
Opis typu a príklady aktivít – vypra ovan detailn popis aktivít spolu s uvedením hlavn h
ie ov h skupín ie ového územia a typov prijímate ov.
Hlavné zásady v eru projektov – vypra ované vhodne vzh adom na charakter infraštruktúry a typy
projektov.
Plánované použitie finančn h nástrojov – uveden spôso využitia záverov samostatnej anal zy
aplikovate nosti a prínosu finančn h nástrojov po jej vypra ovaní.
Plánované použitie ve k h projektov – splnené odkazom na kapitolu 13.1. OP.
Ukazovatele v stupov (pod a investičnej priority):
- spoločné ukazovatele v stupov pre EFRR, ESF a KF:


Celková dĺžka rekonštruovan h alebo zrenovovan h tratí TEN-T CORE pre IP 7a



Dĺžka železničn h tratí TEN-T CORE so zaveden m systémom ERTMS pre IP 7d



Počet o noven h vlakov h súprav v železničnej verejnej osobnej doprave pre IP 7d

Uvedené spoločné ukazovatele v stupov sú jednoznačne previazané s jednotliv mi investičn mi
prioritami. Zvolené ukazovatele sú vhodné a vyjadrujú okamžité v sledky aktivít a sú konzistentné
s finančnou aloká iou.
V konnostn ráme v rám i prioritnej osi – v konnostn ráme je nastaven vhodne, realisticky
a dostatočne am i iózne vhodne vyjadruje mieru pokroku v implementá ii prioritnej osi v danom
čase.
ategórie v davkov – znenie vypracované komplexne, obsahuje údaje v rám i kategórií o lasť
v davkov; forma financovania; územie; územné mechanizmy realizá ie temati k ie ekonomi ká
aktivita.

5.2

Prioritná Os 2: Cestná Infraštruktúra (TEN-T Core)

INVE TIČNÁ PRIORITA 7a): investičná priorita je zvolená v súlade so zameraním prioritnej osi.
Špe ifi ké ciele pre investičné priority a očakávané v sledky – zvolen špe ifi k

ie :
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ŠC 2.1: Odstránenie k účov h úzky h miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostrední tvom
v stav y nov h úsekov dia ni a r hlostn h ciest

Uveden špe ifi k

ie je jednoznačne previazan s priradenou investičnou prioritou.

Špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre EFRR/KF pre špe ifi k
ukazovate je previazan so špe ifi k m ie om.

ie

– v sledkov

Pre prioritnú os 2 spra ovate dopracoval znenie OP a nastavil nasledovn v sledkov ukazovate :


Úspora času v cestnej doprave pre ŠC 2.1

V sledkov merate n ukazovate je vhodne zvolen a poskytujú informá ie o pokroku smerom
k zmene, ktorú majú aktivity prioritnej osi spôso iť. Zvolen merate n ukazovate je jasn
relevantn merate n štatisti ky validn spo ahliv a vhodn pre prioritnú os 2 OPII-D.
Aktivity, ktoré udú podporené v rám i investičnej priority (pod a investičnej priority) – vypra ované
v plnej miere, aktivity sú uvedené podrobne a jednoznačne sú navzájom konzistentné a tvoria logi k
celok.
Opis typu a príklady aktivít – vypra ovan detailn popis aktivít spolu s uvedením hlavn h
ie ov h skupín ie ového územia a typov prijímate ov.
Hlavné zásady v eru projektov – vypra ované vhodne vzh adom na charakter infraštruktúry a typy
projektov.
Plánované použitie finančn h nástrojov – uveden spôso využitia záverov samostatnej anal zy
aplikovate nosti a prínosu finančn h nástrojov po jej vypra ovaní.
Plánované použitie ve k h projektov – splnené odkazom na kapitolu 13.1 a Prílohu č. 4.
Ukazovatele v stupov (pod a investičnej priority):
- spoločné a špe ifi ké ukazovatele v stupov pre EFRR, ESF a KF (pod a investičnej priority,
rozdelené pod a kategórie regiónu - znenie bolo upravené bol zvolen jeden ukazovate v stupu
investičnej priority, ktor vystihuje v stupy aktivít prioritnej osi).
Zvolen merate n ukazovate :


Celková dĺžka novovy udovan h ciest (v TEN-T CORE)

Uveden ukazovate v stupu je jednoznačne previazan s investičnou prioritou, je vhodn a vyjadruje
okamžité v sledky aktivít. Jeho ie ové hodnoty sú konzistentné s finančnou aloká iou.
V konnostn ráme v rám i prioritnej osi – v konnostn ráme je nastaven vhodne, realisticky
a dostatočne am i iózne vhodne vyjadruje mieru pokroku v implementá ii prioritnej osi v danom
čase.
ategórie v davkov – znenie vypra ované komplexne, obsahuje údaje v rám i kategórií o lasť
v davkov; forma financovania; územie; územné mechanizmy realizá ie temati k ie ekonomi ká
aktivita.

5.3

Prioritná Os 3: Verejná Osobná Doprava

INVE TIČNÁ PRIORITA 7c): investičná priorita je zvolená v súlade so zameraním prioritnej osi.
Špe ifi ké ciele pre investičné priority a očakávané v sledky – zvolené špe ifi ké ciele:


ŠC 3.1 Zv šenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostrední tvom zlepšenia kvality
infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
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ŠC 3.2 Zv šenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostrední tvom obnovy mo iln h
prostriedkov dráhovej MHD

Znenie časti bolo prepra ované a zosúladené. Uvedené špe ifi ké ciele sú jednoznačne previazané
so zvolenou investičnou prioritou.
Špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre EFRR/KF pre špe ifi k

ie

Zvolené merate né ukazovatele:


Úspora času vo verejnej osobnej doprave pre ŠC 3.1



Počet estujú i h prepraven h dráhovou MHD v mestá h Bratislava,
a Banská Bystrica pre ŠC 3.2



Podiel nízkopodlažn h vozidiel dráhovej MHD na celkovom počte dráhov h vozidiel,
vhodn h aj estujú i h s obmedzenou mobilitou pre ŠC 3.2

oši e Žilina, Prešov

V sledkové merate né ukazovatele sú vhodne zvolené a poskytujú informá ie o pokroku smerom
k zmene, ktorú majú aktivity prioritnej osi spôso iť.
Zvolené merate né ukazovatele sú jasné relevantné merate né štatisticky validné spo ahlivé
a vhodné pre prioritnú os 3 OPII-D.
Aktivity, ktoré udú podporené v rám i investičnej priority (pod a investičnej priority) – vypra ované
v plnej miere, uvedené aktivity sú uvedené podrobne a jednoznačne sú navzájom konzistentné a tvoria
logi k celok.
Opis typu a príklady aktivít – vypra ovan detailn popis aktivít spolu s uvedením hlavn h
ie ov h skupín ie ového územia a typov prijímate ov.
Hlavné zásady v eru projektov – vypra ované vhodne vzh adom na charakter infraštruktúry a typy
projektov.
Plánované použitie finančn h nástrojov – uveden spôso využitia záverov samostatnej anal zy
aplikovate nosti a prínosu finančn h nástrojov po jej vypra ovaní.
Plánované použitie ve k h projektov – splnené odkazom na kapitolu 13.1. OP.
Ukazovatele v stupov (pod a investičnej priority):
- spoločné a špe ifi ké ukazovatele v stupov pre EFRR, ESF a KF (pod a investičnej priority,
rozdelené pod a kategórie regiónu - znenie bolo upravené na základe odporúčaní ex ante hodnotite a.
Zvolené merate né ukazovatele:


Celková dĺžka nov h alebo zmodernizovan h tratí pre električky alebo metro



Počet vy udovan h terminálov osobnej dopravy



Počet o noven h mo iln h prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky
trolejbusy)

Uvedené spoločné ukazovatele v stupov sú jednoznačne previazané s investičnou prioritou, sú vhodné
a vyjadrujú okamžité v sledky aktivít a ich ie ové hodnoty sú konzistentné s finančnou aloká iou.
Zvolené merate né ukazovatele v stupu ako aj v sledku sú jasné relevantné merate né štatisti ky
validné spo ahlivé a vhodné pre prioritnú os 3 OPII-D.
V konnostn ráme v rám i prioritnej osi – v konnostn ráme je nastaven vhodne, realisticky
a dostatočne am i iózne vhodne vyjadruje mieru pokroku v implementá ii prioritnej osi v danom
čase.
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ategórie v davkov – znenie vypra ované komplexne, obsahuje údaje v rám i kategórií o lasť
v davkov; forma financovania; územie; územné mechanizmy realizá ie temati k ie ekonomi ká
aktivita.

5.4

Prioritná Os 4: Infraštruktúra Vodnej Dopravy (TEN-T Core)

INVE TIČNÁ PRIORITA 7a): investičná priorita je zvolená v súlade so zameraním prioritnej osi,
bola odstránená nejednoznačnosť existencie 2 investičn h priorít z pred hádzajú i h znení
Špe ifi ké ciele pre investičné priority a očakávané v sledky – znenie z pred hádzajú ej verzie
operačného programu bolo prepra ované. V hodnotenom znení je zv šená konkrétnosť špe ifi k h
ie ov:


ŠC 4.1 Zlepšenie kvality služie poskytovan h vo verejnom prístave v Bratislave a vytváranie
podmienok pre zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty

Uvedené špe ifi ké ukazovatele v stupov sú jednoznačne previazané s investičnou prioritou.
Špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre EFRR/KF pre špe ifi k
na základe odporúčaní ex ante hodnotite a.

ie – znenie bolo upravené

Zvolené merate né ukazovatele:


Objem zrealizovan h v konov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava pre ŠC 4.1

V sledkové merate né ukazovatele sú vhodne zvolené a poskytujú informá ie o pokroku smerom
k zmene, ktorú majú aktivity prioritnej osi spôso iť. Zvolené merate né ukazovatele sú jasné
relevantné merate né štatisti ky validné spo ahlivé a vhodné pre prioritnú os 4 OPII-D.
Aktivity, ktoré udú podporené v rám i investičnej priority (pod a investičnej priority) – vypra ované
v plnej miere, uvedené aktivity sú uvedené podrobne a jednoznačne sú navzájom konzistentné a tvoria
logi k celok.
Opis typu a príklady aktivít – vypra ovan detailn popis aktivít spolu s uvedením hlavn h
ie ov h skupín ie ového územia a typov prijímate ov.
Hlavné zásady v eru projektov – vypra ované vhodne vzh adom na charakter infraštruktúry a typy
projektov.
Plánované použitie finančn h nástrojov – uveden spôso využitia záverov samostatnej anal zy
aplikovate nosti a prínosu finančn h nástrojov po jej vypra ovaní.
Plánované použitie ve k h projektov – splnené odkazom na kapitolu 13.1. OP.
Ukazovatele v stupov (pod a investičnej priority):
- spoločné a špe ifi ké ukazovatele v stupov pre EFRR, ESF a KF (pod a investičnej priority,
rozdelené pod a kategórie regiónu.
Zvolené merate né ukazovatele:


Počet zmodernizovan h verejn h prístavov na sieti TEN-T,



Počet vypra ovan h štúdií realizovate nosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodn h iest
TEN-T CORE),

Uvedené ukazovatele v stupov sú jednoznačne previazané s investičnou prioritou, sú vhodné
a vyjadrujú okamžité v sledky aktivít a sú konzistentné s finančnou aloká iou.
V konnostn ráme v rám i prioritnej osi – v konnostn ráme je nastaven vhodne, realisticky
a dostatočne am i iózne, vhodne vyjadruje mieru pokroku v implementá ii prioritnej osi v danom
čase.
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ategórie v davkov – znenie vypra ované komplexne, obsahuje údaje v rám i kategórií o lasť
v davkov; forma financovania; územie; územné mechanizmy realizá ie temati k ie ekonomi ká
aktivita.

5.5

Prioritná Os 5: Železničná Infraštruktúra (Mimo TEN-T Core)

INVE TIČNÁ PRIORITA 7d): investičná priorita je zvolená v súlade so zameraním prioritnej osi,
z pôvodne via er h investičn h priorít bola identifikovaná najviac vystihujú a stanovené aktivity
Špe ifi ké ciele pre investičné priority a očakávané v sledky – zvolené špe ifi ké ciele:


ŠC 5.1: Modernizá ia a rozvoj železničn h tratí a súvisia i h objektov dopravne v znamn h
z h adiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE)



ŠC 5.2: Zlepšenie kvality železničnej infraštruktúry implementá iou vy ran h prvkov TSI
na najdôležitejší h tratiach pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

Vy rané špe ifi ké ciele sú vhodné pre prioritnú os 5 OPII. V predloženom znení je štruktúra
špe ifi k h ie ov upravená a v súčasnom znení sú špe ifi ké ciele jednoznačne previazané
s investičnou prioritou.
Špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre EFRR/KF pre špe ifi k
ie – špe ifi ké
ukazovatele v sledkov sú v predloženom znení dopra ované a sú previazané s jednotliv mi
špe ifi k mi ie mi.
Pre prioritnú os 5 spra ovate OP stanovil nasledovné v sledkové ukazovatele:


Úspora času v železničnej doprave pre ŠC 5.1



Miera elektrifiká ie železničn h tratí pre ŠC 5.1



Úroveň interoperability železničnej infraštruktúry vyjadrená podielom siete (mimo TEN-T
CORE) s implementovan m systémom ERTMS pre ŠC 5.2

V sledkové merate né ukazovatele sú vhodne zvolené a poskytujú informá ie o pokroku smerom
k zmene, ktorú majú aktivity prioritnej osi spôso iť.
Zvolené merate né ukazovatele sú jasné relevantné merate né štatisti ky validné, spo ahlivé
a vhodné pre prioritnú os 5 OPII-D.
Aktivity, ktoré udú podporené v rám i investičnej priority (pod a investičnej priority) – vypra ované
v plnej miere, uvedené aktivity sú uvedené podrobne a jednoznačne sú navzájom konzistentné a tvoria
logi k celok.
Opis typu a príklady aktivít – vypra ovan detailn popis aktivít spolu s uvedením hlavn h
ie ov h skupín ie ového územia a typov prijímate ov.
Hlavné zásady v eru projektov – vypra ované vhodne vzh adom na charakter infraštruktúry a typy
projektov.
Plánované použitie finančn h nástrojov – uveden spôso využitia záverov samostatnej anal zy
aplikovate nosti a prínosu finančn h nástrojov po jej vypra ovaní.
Plánované použitie ve k h projektov – splnené odkazom na kapitolu 13.1. OP a prílohu č. 4.
Ukazovatele v stupov (pod a investičnej priority):
- spoločné a špe ifi ké ukazovatele v stupov pre EFRR, ESF a KF - uvedené spoločné ukazovatele
v stupov sú v hodnotenom znení dopra ované t.j. sú jednoznačne previazané s investičnou prioritou.
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Zvolené ukazovatele:


Celková dĺžka rekonštruovan h alebo zrenovovan h železničn h tratí (mimo TEN-T CORE)



Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôso enej prevádzkou železničnej
dopravy



Dĺžka železničn h tratí (mimo TEN-T CORE) so zaveden m systémom ERTMS

Uvedené ukazovatele sú vhodné a vyjadrujú okamžité v sledky aktivít a sú konzistentné s finančnou
aloká iou.
V konnostn ráme v rám i prioritnej osi – v konnostn ráme je nastaven vhodne, realisticky
a dostatočne am i iózne vhodne vyjadruje mieru pokroku v implementá ii prioritnej osi v danom
čase.
ategórie v davkov – znenie vypra ované komplexne, obsahuje údaje v rám i kategórií o lasť
v davkov; forma financovania; územie; územné mechanizmy realizá ie temati k ie ekonomi ká
aktivita.

5.6

Prioritná Os 6: Cestná Infraštruktúra (Mimo TEN-T Core)

INVE TIČNÁ PRIORITA 7a), 7b): investičné priority sú zvolené v súlade so zameraním prioritnej
osi.
Špe ifi ké ciele pre investičné priority a očakávané v sledky – zvolené špe ifi ké ciele:


ŠC 6.1: Odstránenie k účov h úzky h miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostrední tvom
v stav y nov h r hlostn h ciest



ŠC 6.2: Zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility
prostrední tvom v stav y a modernizá ie ciest I. triedy

Uvedené špe ifi ké ciele sú jednoznačne previazané s priradenou investičnou prioritou.
Špe ifi ké ukazovatele v sledkov programu pre EFRR/KF pre špe ifi k
ukazovatele v sledkov sú previazané s jednotliv mi špe ifi k mi ie mi.

ie

– špe ifi ké

Pre prioritnú os 6 spra ovate dopracoval znenie OP a nastavil nasledovné v sledkové ukazovatele:


Úspora času v cestnej doprave na r hlostn h está h pre ŠC 6.1



Úspora času v cestnej doprave na está h I. triedy pre ŠC 6.2



Podiel ciest I. triedy v nevyhovujú om stavebno-technickom stave pre ŠC 6.2

V sledkové merate né ukazovatele sú vhodne zvolené a poskytujú informá ie o pokroku smerom
k zmene, ktorú majú aktivity prioritnej osi spôso iť. Zvolené merate né ukazovatele sú jasné
relevantné merate né štatisti ky validné spo ahlivé a vhodné pre prioritnú os 6 OPII-D.
Aktivity, ktoré udú podporené v rám i investičnej priority (pod a investičnej priority) – vypra ované
v plnej miere, uvedené aktivity sú uvedené podrobne a jednoznačne sú navzájom konzistentné a tvoria
logi k celok.
Opis typu a príklady aktivít – vypra ovan detailn popis aktivít spolu s uvedením hlavn h
ie ov h skupín ie ového územia a typov prijímate ov.
Hlavné zásady v eru projektov – vypra ované vhodne vzh adom na charakter infraštruktúry a typy
projektov.
Plánované použitie finančn h nástrojov – uveden spôso využitia záverov samostatnej anal zy
aplikovate nosti a prínosu finančn h nástrojov po jej vypra ovaní.
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Plánované použitie ve k h projektov – splnené odkazom na kapitolu 13.1. OP.
Ukazovatele v stupov (pod a investičnej priority):
- spoločné a špe ifi ké ukazovatele v stupov pre EFRR, ESF a KF (pod a investičnej priority,
rozdelené pod a kategórie regiónu - znenie bolo upravené na základe odporúčaní ex ante hodnotite a
došlo k doplneniu ukazovate ov tak aby vystihovali všetky typy aktivít prioritnej osi, zároveň boli
doplnené h ajú e ie ové hodnoty.
Zvolené merate né ukazovatele:


Celková dĺžka novovy udovan h ciest



Celková dĺžka novovy udovan h ciest (ciest I. triedy)



Celková dĺžka rekonštruovan h alebo zrenovovan h ciest (ciest I. triedy)



Počet odstránen h kriti k h nehodov h lokalít a kolízny h bodov na está h I. triedy

Uvedené spoločné ukazovatele v stupov sú jednoznačne previazané s investičn mi prioritami, sú
vhodné a vyjadrujú okamžité v sledky aktivít a ich ie ové hodnoty sú konzistentné s finančnou
aloká iou.
V konnostn ráme v rám i prioritnej osi – v konnostn ráme je nastaven vhodne, realisticky
a dostatočne am i iózne vhodne vyjadruje mieru pokroku v implementá ii prioritnej osi v danom
čase.
ategórie v davkov – znenie vypra ované komplexne, obsahuje údaje v rám i kategórií o lasť
v davkov; forma financovania; územie; územné mechanizmy realizá ie temati k ie ekonomi ká
aktivita.
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6

Mechanizmy monitorovania a hodnotenia

Ex ante hodnotite posúdil za ezpečenie vstupn h údajov pre procesy monitorovania a hodnotenia,
a to najmä identifiká iu zdrojov dát pre sledovanie merate n h ukazovate ov možnosť
vyhodnocovania informá ií minimálne na ročnej áze a verejnú dostupnosť vstupn h informá ií.
Vstupy pre monitorovanie a hodnotenie sú za ezpečené zo štatisti k h údajov ktoré sú už dlhodobo
merané a sledované. T mto sa realizuje aj odporúčanie EK využívať v maximálnej miere existujú e
verejné data ázy a štatisti ké úrady s ie om minimalizovať administratívne zaťaženie riadiaceho
orgánu čím sa zároveň za ezpečí verejná dostupnosť jednotliv h ukazovate ov. Z poh adu merania
a zberu dát o pokroku implementá ie programu a v stupov jednotliv h interven ií je možné
konštatovať vhodnosť kvalitu a spo ahlivosť mechanizmov a systémov pre monitorovanie a zber dát
potre n h pre vykonávanie hodnotení. Existujú i IT monitorova í systém poskytuje dostatočné
te hnologi ké zázemie (najmä pre evidenciu ako aj jednodu hé spracovanie dát. IT monitorova í
systém je s hopn agregovať spo ahlivé údaje včas a vo vhodnej forme (pod a termínov v ročn h
správ vyhodnocovania v konnostného rám a a pod.) a reagovať flexibilne na prípadné zmenené
potreby monitorovania (na základe požiadavky EK, vnútorného podnetu RO, verejnosti a pod.).
V stupové merate né ukazovatele pre všetky prioritné osi OP sú previazané s plánovan mi aktivitami.
Na druhej strane očakávané v stupy sú previazané s plánovan mi v sledkami interven ií. Cie ové
hodnoty merate n h ukazovate ov sú stanovené pre všetky prioritné osi a ex ante hodnotite
konštatuje že sú určené v kontexte plánovanej formy podpory, typu a počtu a rozsahu plánovan h
projektov a v šky finančnej aloká ie. ystém merate n h ukazovate ov (najmä v sledkov h
vytvára do ré predpoklady na určenie hodnoty elkového skutočne dosiahnutého efektu, t.j. reálneho
dopadu programu na zmenu so iálno-ekonomickej reality pomocou hodnotenia dopadov.

7

Finančný plán

Finančné aloká ie sú sústredené na najdôležitejšie špe ifi ké ciele OP v nadväznosti na identifikované
v zvy pro lémy a potreby.
Vo finančnom pláne OP je pre každú prioritnú os stanovená v ška elkov h finančn h prostriedkov
v rozdelení na fond EÚ v šku podpory EÚ národného spolufinancovania, hlavnú aloká iu
a v konnostnú rezervu. Finančn plán obsahuje tiež rozdelenie finančn h zdrojov na úrovni kategórií
regiónov temati k h ie ov a takisto indikatívnu aloká ia na podporu ie ov zmeny klímy. Finančné
aloká ie pre jednotlivé prioritné osi vy hádzajú z od orn h odhadov nákladov na realizá iu
jednotliv h plánovan h projektov a zodpovedajú v davkom potre n m na dosiahnutie stanoven h
ie ov h hodnôt jednotliv h merate n h ukazovate ov.
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8

Súlad stratégie OP s horizontálnymi zásadami

Operačn program obsahuje popis a vyhodnotenie vplyvu a súladu operačného programu
k jednotliv m horizontálnym prioritám: Trvalo udržate n
rozvoj,
ovnosť príležitostí
a pred hádzanie diskriminá ii ovnosť medzi mužmi a ženami.
V oblasti rovnosti príležitostí pred hádzaniu diskriminá ii a rodovej rovnosti operačn program
konštatuje dodržiavanie t hto zásad a súlad s európskymi politikami v danej oblasti. iešená o lasť
vzh adom na svoj charakter nie je príznačná v znamn mi priamymi vplyvmi na o lasť rovnosti
príležitostí resp. rodovej rovnosti a pod. Operačn program žiadnym spôso om nepodporuje
a neprehlbuje diskriminá iu na základe príslušnosti k pohlaviu, rase, etnickej skupine, ná oženstvu
viere, či znev hodnenej skupine.
Riadiaci orgán OPII si v súlade so zásadami trvalo udržate ného rozvoja v rám i dopravnej politiky
SR vyt čil glo álny ie ktor m je trvalo udržate ná mobilita. Trvalo udržate ná mobilita je
definovaná ako dlhodo é za ezpečenie neustále narastajú i h prepravn h potrieb spoločnosti
(prepravy tovarov a osô v požadovanom čase a kvalite, s maximálnou efektivitou, pri súčasnom
znižovaní negatívny h vplyvov dopravy na životné prostredie a zdravie o yvate ov.
Operačn program sa zao erá negatívnymi vplyvmi dopravy na životné prostredie. V samotnej
strategickej časti spra ovate nastavil investičné priority a prioritné osi v zmysle znižovania
negatívny h dopadov na životné prostredie, čo konštatuje napríklad pri železničnej infraštruktúre
resp. v oblasti hromadnej dopravy.

9

Integrovaný prístup k územnému rozvoju

Postavenie OPII-D v systéme operačn h programov 2014 – 2020 vo vzťahu k územnému rozvoju je
špe ifi ké. Z poh adu územného rozvoja je úloha investí ií do dopravy poskytnúť infraštruktúru ktorá
zlepšuje dostupnosť a prepojenosť regiónov zvyšuje ich atraktívnosť, kladie základy pre vyššiu
konkuren ies hopnosť, podnikate sk rozvoj, vytváranie nov h pra ovn h miest, a t m aj
hospodársky rast. Zároveň zohráva dôležitú úlohu pri za ezpečení udržate nej mobility ve k h
ur anizovan h o lastí. Investí ie do dopravy pritom vy hádzajú z k účov h priorít identifikovan h
v sektore dopravy s prioritnou orientá iou na budovanie základnej siete TEN-T v súlade s usmernením
EK pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (nariadenie č. 1315/2013).

10

Systém implementácie

Znenie OPII identifikuje príslušné implementačné orgány pričom ide o existujú e subjekty
so skúsenosťami a dostatočn mi administratívnymi kapacitami. V znení operačného programu sú
vhodne popísané úlohy partnerov, úloha a mechanizmus monitorovania a hodnotenia operačného
programu vrátane IT monitorovacieho systému.
Administratívne kapacity:
V rám i Ministerstva dopravy, v stav y a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) za ezpečovala
prípravu a koordiná iu prá na OPII-D sekcia Operačného programu Doprava (SOPD). SOPD
disponuje personálom s ohat mi skúsenosťami z implementá ie Operačného programu Doprava.
V súčasnosti má SOPD administratívne kapacity naplnené na cca 90%. Úlohy platobnej jednotky bude
plniť sekcia rozpočtu a financovania (odbor financovania z prostriedkov EÚ ktor má
11 ta u kov h miest. V následnom o do í ex ante hodnotite odporúča zapra ovať do organizačného
poriadku MDVRR SR úlohy spojené s riadením a implementá iou OPII a včas doplniť potre né
administratívne kapacity, ktoré udú nevyhnutné na včasné plnenie úloh najmä v o do í prelínania
implementá ie dvoch programov h o do í, a to najmä v rokoch 2015 a 2016.
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11

Ex ante kondicionality

Riadiaci orgán pre OPII v spoluprá i s relevantn mi partnermi s ie om splnenia ex ante
kondicionality vypracoval strategi ké dokumenty s názvom „Strategický plán rozvoja dopravnej
infraštruktúry SR do roku 2020“ a „Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR
do roku 2020“, ktoré identifikujú základné strednodo é a dlhodo é ciele v oblasti rozvoja dopravnej
infraštruktúry a verejnej osobnej dopravy a stanovujú priority rozvoja, opatrenia a zdroje na ich
dosiahnutie. trategi ké plány identifikujú k účové úzke miesta na infraštruktúre ktor h odstránením
sa v znamn m spôso om prispeje k zlepšeniu existujú eho stavu, či už z dopravného h adiska
hospodárskeho environmentálneho alebo ich kom iná iou.
Dokumenty sú v hodiskovou ázou pre implementá iu projektov zameran h na v stav u
a modernizá iu dopravnej infraštruktúry do roku 2020 (2023), a to pre železničnú estnú vodnú
intermodálnu dopravu, ako aj v oblasti verejnej osobnej dopravy. Zároveň špe ifikujú, aké opatrenia je
potre né prijať na zlepšenie funkčnosti o lastí ktor h financovanie nie je oprávnené z fondov EÚ
ako prevádzka údrž a legislatívne prostredie, či organizá ia.
Znenie operačného programu obsahuje podro n odpočet splnenia jednotliv h ex ante kondi ionalít
spolu s odkazom na príslušné dokumenty.

12

Synergia a deliace línie s ostatnými EŠIF

Deliace línie a komplementarita OPII-D s ostatn mi operačn mi programami je v dokumente popísaná
jednoznačne pričom oddelenie jednotliv h aktivít vy hádza zo zamerania jednotliv h operačn h
programov (OPII a IROP). Na základe uvedeného popisu nedo hádza k prekr vaniu jednotliv h
prioritn h osí programu, resp. medzi programami. Jednotlivé prioritné osi sú navrhnuté tak, aby sa
vzájomne dopĺňali a umožňovali vytváranie pozitívny h synergií s ostatn mi EŠIF európskymi
infraštruktúrnymi nástrojmi (Nástrojom na prepájanie Európy ako aj národn mi zdrojmi a aktivitami.

13

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

práva o hodnotení strategi kého dokumentu s eloštátnym dosahom „Operačn program Integrovaná
infraštruktúra 2014 - 2020“ bola vypra ovaná v zmysle zákona spra ovate om dokumentá ie
Enviconsult, spol. s r.o., Žilina. práva o hodnotení bola vyhotovená pod a prílohy č. 4 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektor h
predpisov v znení neskorší h predpisov, s rešpektovaním všeo e n h a špe ifi k h požiadaviek
určen h v rozsahu hodnotenia a v súlade s náležitosťami Smernice 2001/42/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určit h plánov a programov na životné
prostredie.
Od orn posudok bol vypra ovan doc. RNDr. atarínou Pavličkovou, CSc. na základe určenia
MŽP SR zo dňa 10.12.2013. Doc. Pavličková je zapísaná v zozname odborne spôso il h osô
pre posudzovanie vplyvov pod a Vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z. ako fyzi ká osoba.
pra ovate ka od orného posudku konštatuje že z formálneho h adiska je správa o hodnotení
štrukturovaná pod a prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektor h predpisov v znení neskorší h predpisov s prihliadnutím na určen
rozsah hodnotenia. Z h adiska úplnosti správy o hodnotení konštatuje že predkladan dokument
umožňuje o oznámenie sa so strategi k m dokumentom. Jednotlivé časti správy o hodnotení sú pod a
nej vypra ované preh adne v povedne a kvalitne.
Pri záverečnom hodnotení uvádza že vzh adom na charakter predkladaného strategi kého dokumentu,
a to v súvislosti s vypra ovaním správy o hodnotení a ďalšími dostupn mi informá iami je možné
strategi k dokument prijať s t m že jednotlivé projekty udú podrobne posúdené a zhodnotené
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pod a zákona č. 24/2006 Z. z. v procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA)
a v prípade potreby doplnené primeran m hodnotením vplyvov na územia sústavy Natura 2000.
Stanovisko (číslo: 6869/2013 - 3.4/ml) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod a
§ 17 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe v sledku procesu posudzovania vplyvov predmetného
strategi kého dokumentu s eloštátnym dosahom na životné prostredie pod a ustanovení zákona
a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001, pri ktorom sa zvážil stav
využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, v znam očakávan h vplyvov, a to aj
kumulatívny h a synergi k h s dôrazom na hránené územia a zdravie o yvate ov z h adiska ich
charakteru a v znamnosti so zameraním na súlad s ostatn mi strategi k mi dokumentmi
na ezhraničnej národnej a regionálnej úrovni úroveň spracovania požadovan h dokumentá ií
verejného prerokovania, došlého stanoviská a za súčasného stavu poznania odporúča s hválenie
„Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ za predpokladu dodržania
podmienok ližšie uveden h v predmetnej práve. Ak jednotlivé projekty podporované v rám i
operačného programu udú spĺňať limity pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, bude
potre né vykonať ich posúdenie vplyvov na životné prostredie pod a zákona pred ich povolením
pod a oso itn h predpisov a v prípade potreby bude vykonané aj hodnotenie vplyvov na územia
sústavy Natura 2000.
V rám i posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nepreukázali také negatívne vplyvy na životné
prostredie, ktoré by mohli ohroziť s hválenie strategi kého dokumentu. Naopak, preukázalo sa mnoho
pozitívny h vplyvov, najmä v razn pozitívny dopad na socioekonomi kú sféru. Eliminá ia prípadne
minimalizá ia poten iálny h negatívny h vplyvov je v prípade realizá ie OPII podmienkou, realizá ie
preventívny h opatrení a monitoringu jednotliv h projektov sa bude uskutočňovať pod a zákona
č. 24/2006 Z. z.
Ako hlavné negatívne vplyvy implementá ie OPII boli identifikované:


hluk ako dočasn vplyv počas v stav y a trval vplyv počas prevádzky,



emisie ako dočasn vplyv počas v stav y a trval vplyv počas prevádzky,



zá er po nohospodárskej a lesnej pôdy ako trval vplyv,



ohrozenie stability horninového prostredia ako dočasn vplyv,



hydromorfologi ké zmeny útvarov povr hov h vôd vplyvom stavieb vodnej infraštruktúry
a ovplyvnenie odtokov h pomerov územia ako trval vplyv,



znečisťovanie povr hov h a podzemn h vôd zo spevnen h plô h ohrozenie kvantity
vodárensk h zdrojov v stav ou tunelov a zárezov ohrozenie kvality povr hov h vôd
podzemn h vôd a vodárensk h zdrojov ako dočasn vplyv,



ovplyvnenie hránen h území vrátane území Natura 2000, priamy ú ytok biotopov,
ovplyvnenie migračn h koridorov, ovplyvnenie biodiverzity, fragmentá ia ekosystémov
a krajiny, ovplyvnenie vzh adu krajiny, ovplyvnenie rázu krajiny ako dočasn a zároveň trval
vplyv.

Z uvedenej anal zy vypl va že implementá ia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020 pravdepodobne nebude mať v znamn negatívny vplyv na predmet ochrany jednotliv h
dotknut h lokalít a na integritu sústavy Natura 2000.
K návrhu strategi kého dokumentu s eloštátnym dosahom a k správe o hodnotení prišlo 20 stanovísk
z ktor h žiadne nespo hy ňuje návrhy prioritn h osí špe ifi k h ie ov a aktivít ako aj
hodnotenie ich vplyvov na životné prostredie, vrátane vplyvov na zdravie. Jedno stanovisko z nich
vyjadruje priamo súhlas s návrhom strategi kého dokumentu s eloštátnym dosahom. Niektoré
stanoviská o sahujú návrh doplnenia konkrétny h projektov. Časť stanovísk obsahuje návrhy
na doplnenie súvisia i h strategi k h dokumentov, príp. opatrení. Verejné prerokovanie
sa uskutočnilo 03.12.2013 v priestoroch Ministerstva dopravy, v stav y a regionálneho rozvoja SR.
Na rokovaní bolo prítomn h 19 účastníkov vrátane zástup ov o starávate a a spra ovate a. Všetky
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otázky boli zodpovedané zástup ami predkladate a a riešite a. Zo strany verejnosti neboli zaslané
petí ie ani zásadné negatívne stanoviská.
V er projektov dopravnej infraštruktúry prioritne zoh adňuje ie podpory multimodálneho
jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investí ií do transeurópskej dopravnej siete.
Cie om prevádzkovania siete TEN-T je za ezpečiť efektívne prepojenie hospodársky h a
spoločensk h entier krajín EÚ za dodržania a apliká ie prin ípov trvalo udržate nej mobility. OPII v
časti dopravnej infraštruktúry pri identifiká ii projektov vy hádza z určen h koridorov dopravn h
trás ktoré sú dlhodo o určené na základe strategi k h rozhodnutí vy hádzajú i h z územn h a
sídeln h harakteristík SR v zmysle trvaloudržate ného rozvoja a eliminá ie negatívny h vplyvov
dopravy na životné prostredie. Prin ípy zmiernenia faktorov ovplyvňujú i h životné prostredie a
zmenu klímy boli v OPII reflektované pri v ere jednotliv h oprávnen h aktivít programu a
priradení pomernej aloká ie finančn h zdrojov napríklad na železničnú a vodnú dopravu alebo
posilnenie postavenia a využívania verejnej osobnej dopravy.
Na za ezpečenie environmentálnej optimálnosti implementá ie projektov a trvaloudržate ného
rozvoja dopravnej infraštruktúry je pri realizá ii OPII odporúčané prie ežne realizovať nasledovné
aktivity:
 Na o hranu prírody a krajiny minimalizá iu zásahov do okolitého prostredia a zv šenie
konektivity iotopov realizovať v rám i projektov predovšetk m tieto opatrenia:
- v rám i vymedzen h koridorov h adať optimálnu trasu s oh adom na v skyt enn h
iotopov a hránen h druhov rastlín a živočí hov
- zaistiť migračnú priepustnosť stavie pre všetky skupiny živočí hov pod a zisten h
migračn h trás; vy udované pod hody riešiť zároveň s navádza ím oplotením; te hni ké
riešenie ekoduktov prispôso ovať migračn m nárokom rozhodujú i h druhov
- realizovať opatrenia na zv šenie migračnej priepustnosti nielen u nov h stavie ale aj pri
rekonštruk iá h existujú ej infraštruktúry najmä v miesta h križovania trás s iokoridormi
- oplotiť trasy v miesta h dotyku či lízkosti s lesn mi komplexmi so zv šenou
pravdepodo nosťou migrá ie
- premosťovanie hydri k h iokoridorov riešiť tak a y oli te hni ky aj etologi ky
prie hodné pre živočí hy migrujú e pozdĺž vodn h tokov a zároveň oli v maximálnej
možnej miere živočí hmi využívané ako pod hody
- prieh adné protihlukové steny za ezpečiť opatreniami proti kolíziám s vtákmi vidite n m
spôso om
- minimalizovať zásahy do vodn h tokov mimolesnej zelene rehov h porastov a pod. aj
mimo hránen h území
- ozeleňovanie dopravn h stavie riešiť s oh adom na životné podmienky živočí hov vyh ať
sa úpravám ktoré umožňujú druhom živočí hov usídliť sa v ne ezpečnej lízkosti dopravn h
komuniká ií náhradné iotopy udovať v ezpečnej vzdialenosti
- monitorovať v skyt invázny h rastlín pozdĺž trás pri zistení v skytu za ezpečiť i h
systemati kú eliminá iu.
 Pri projektovaní stavie dopravnej infraštruktúry rešpektovať ráz krajiny nenarušovať jej integritu
v erom vhodn h materiálov a námetov zoh adniť špe ifiká regiónov a vhodn mi v sad ami
znižovať vizuálnu exponovanosť stavie a podporovať i h začlenenie do krajiny.
 Za ezpečiť o hranu kultúrneho dedičstva v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorší h predpisov.
 Za ezpečiť o hranu nerastného ohatstva v súlade so zákonom č. 44/1988 Z . o o hrane a využití
nerastného ohatstva v znení neskorší h predpisov.
 Znižovať nároky na zdroje surovín re yklá iou a efektívnym využívaním vyťažen h materiálov
(materiály ko ajového lôžka materiály z v kopov razenia tunelov a pod. .
 Pri plánovaní dopravnej infraštruktúry zoh adňovať potre u adaptá ie na zmenu klímy
 Počas prípravy a realizá ie projektov za ezpečiť i h environmentálne riadenie.
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 Pri navrhovaní dopravnej infraštruktúry rešpektovať podmienky o hrany zdravia vo vzťahu
k zákonu č. 55/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a rešpektovať
požiadavky vypl vajú e zo smerni e 2002/49/EC Európskeho parlamentu a ady ktorá sa t ka
posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.
 Pri plánovaní a realizá ii projektov zoh adňovať požiadavky ám ovej smerni e o vodá h plánov
manažmentu čiastkov h povodí a zákona o vodá h.
 Pri navrhovaní dopravnej infraštruktúry rešpektovať podmienky o hrany vôd definovan h v
stanoven h hránen h vodohospodársky h o lastia h o hrann h pásma h vodárensk h
zdrojov a o hrann h pásma h prírodn h liečiv h zdrojov a prírodn h zdrojo h minerálny h
vôd.
 Na stav á h estnej infraštruktúry realizovať te hni ké opatrenia ktoré spoma ujú odtok vôd z
povodia do vodn h tokov.
 Pre stav y poten iálne ovplyvňujú e územia Natura 2000 realizovať pro es hodnotenia pod a čl.
6(3) a 6(4) smernice o biotopoch.
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov implementá ie OPII na životné prostredie je potre né
realizovať systemati k m sledovaním a vyhodno ovaním jeho vplyvov, vyhodno ovaním jeho
účinnosti, ako aj za ezpečením od orného porovnania predpokladan h vplyvov uveden h v správe
o hodnotení strategi kého dokumentu so skutočn m stavom.
Ex-ante hodnotite odporúča zahrnúť monitorovanie plnenia environmentálny h ie ov a súladu
implementá ie OPII s prin ípmi trvalo-udržate ného rozvoja do prie ežného monitorovania
operačného programu. V tejto súvislosti ex-ante hodnotite odporúča vytvoriť kontroln zoznam
otázok v zmysle stanoviska MŽP
k OPII ktoré udú vrátane ďalší h vplyvov projektov/aktivít
realizovan h zo zdrojov OPII vyhodno ované na ročnej áze prostrední tvom správy o monitorovaní
vplyvov OPII na životné prostredie. Tento prístup zaručí prie ežn monitoring napĺňania jednotliv h
ie ov v o lasti trvaloudržate ného rozvoja dopravnej infraštruktúry v zmysle zásad ochrany
životného prostredia a zmierňovania vzájomn h vplyvov v o lasti klimati k h zmien.

14
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Z poh adu previazanosti: temati k ie - investičné priority - prioritné osi - špe ifi ké ciele - typy
aktivít - merate né ukazovatele – finančné aloká ie je operačn program vnútorne koherentn .
účové disparity a faktory rozvoja identifikované v dopravnom sektore sú odzrkadlené v strategickej
časti (zvolené prioritné osi, špe ifi ké ciele a hodnoty merate n h ukazovate ov , ako aj im
zodpovedajú i h finančn h aloká iá h.
V priebehu spracovania dokumentu bol dokument prie ežne dopracovávan na základe odporúčaní
ex ante hodnotite a konzultá ii s Európskou komisiou, v sledkov medzirezortného pripomienkového
konania atď. Počas tohto procesu prebiehala vzájomná komuniká ia všetk h zúčastnen h subjektov.
V priebehu spracovania znenia OPII časť Doprava sa vo v znamnej miere zv šila o sahová hutnosť
preh adnosť a vnútorná logika dokumentu. Medzi najdôležitejšie oblasti, ktoré boli dopra ované
v spoluprá i s ex ante hodnotite om patrí odstránenie nesúladu obsahu a štruktúry prioritn h osí
s usmernením CKO, zjednotenie systému merate n h ukazovate ov zreálnenie hodnôt
v konnostného rám a. Takisto boli prie ežne zapra ované ďalšie menej zásadné odporúčania ex ante
hodnotite a. Na základe komuniká ie s EK bola v priebehu spracovania OP upravená štruktúra
prioritn h osí operačného programu, zameranie jednotliv h prioritn h osí, ako aj definovanie
merate n h ukazovate ov.
Dokument v súčasnom znení spĺňa požiadavky a štandardy kladené na strategi k programov
dokument v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra
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2013, ktor m sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom so iálnom fonde, ohéznom fonde, Európskom po nohospodárskom fonde pre rozvoj
vidieka a Európskom námornom a ry árskom fonde, a ktor m sa stanovujú všeo e né ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom so iálnom fonde,
ohéznom fonde
a Európskom námornom a ry árskom fonde, a ktor m sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
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Časť B: Ex ante hodnotenie OPII 2014-2020
(časť Informačná spoločnosť)

30

Ex-ante hodnotenie OPII (časť Informačná spoločnosť)

Obsah (Ex-ante hodnotenie OPII – časť Informačná spoločnosť)

1

Zhrnutie

32

1.1
1.2

V hodiská pre hodnotenie
Fázy hodnotenia

32
32

2

Prístup k hodnoteniu

34

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Zámer hodnotenia
áme hodnotenia
Obmedzenia v rám i hodnotenia
Harmonogram hodnotenia
Štruktúra správy

34
35
35
36
36

3

Metodika hodnotenia

37

4

Vyhodnotenie skúman h o lastí

39

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

úlad ie ov OP II
Oblasti hodnotenia
Popis súčasného stavu a hlavné závery
Odporúčania
Merate né ukazovatele systém monitorovania a hodnotenia
Oblasti hodnotenia
Popis súčasného stavu a hlavné závery
Odporúčania
onzisten ia finančn h aloká ií
Oblasti hodnotenia
Popis súčasného stavu a hlavné závery
Odporúčania
Príspevok k stratégii Európa 2020
Oblasti hodnotenia
Popis súčasného stavu a hlavné závery
Odporúčania
Organizačná a zdrojová pripravenosť O O
Oblasti hodnotenia
Popis súčasného stavu a hlavné závery
Odporúčania

39
39
40
44
46
46
47
47
48
48
48
49
49
49
50
51
51
51
52
54

5

Záver

56

6

Zoznam skratiek

57

31

Ex-ante hodnotenie OPII (časť Informačná spoločnosť)

1

Zhrnutie

1.1

Východiská pre hodnotenie

Táto správa je v sledkom ex ante hodnotenia návrhu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
(ďalej len „OPII“ časti zameranej na rozvoj informačnej spoločnosti (Prioritná os 7 – Informačná
spoločnosť ktorá ola predložená hodnotia ej skupine Ministerstvom finan ií lovenskej repu liky
(ďalej len „MF “ ktoré ako orgán ústrednej štátnej správy ude pre dan operačn program (ďalej
len „OP“ vykonávať úlohy prostredkovate ského orgánu pod riadia im orgánom (ďalej len
„ O O“ .
práva je vypra ovaná v nadväznosti na článok 55 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ
č. 1 0 /201 zo 17. de em ra 201 na základe ktorého je člensk štát povinn za ezpečiť vykonanie
ex ante hodnotenia každého pripravovaného OP. účasne je táto správa vypra ovaná v súlade
s požiadavkami na ex ante hodnotenie definovan mi v Metodickom pokyne C O č. 1 k vykonaniu
ex ante hodnotení pre programové o do ie 2014 – 2020 z dňa 2 .01.201 . Uveden Metodi k pokyn
C O vy hádza predovšetk m z návrhov nariadení a metodi k h dokumentov E pre programové
obdobie 2014 - 2020 z júna a novem ra 2012 (zverejnené na we ovom sídle E venovanej
hodnoteniu1).
Hlavn m zámerom ex ante hodnotenia je vyhodnotiť relevan iu strategi kú primeranosť internú
a externú koheren iu a účinnosť OPII ktor vystupuje ako jeden z hlavn h nástrojov
na implementá iu kohéznej politiky EÚ v rokoch 2014 – 2020 v podmienka h
ako aj vyhodnotiť
príspevok OP k inteligentnému udržate nému a inkluzívnemu rastu ako hlavn m požiadavkám EÚ
vy hádzajú im zo stratégie Európa 2020.

1.2

Fázy hodnotenia

Postup hodnotenia na základe ktorého sú definované závery v tejto správe je možné rozdeliť
do via er h fáz:


Definovanie štruktúry;



Pozorovanie;



Anal za;



Hodnotenie získan h informá ií.

Hodnotenie olo vykonávané prie ežne počas prípravy OPII. Príslušné fázy hodnotenia sa opakovali
v súlade so vznikom nov h verzií posudzovan h dokumentov.
Fáza definovania štruktúry
Cie om tejto fázy olo naštudovanie požiadaviek definovan h v legislatíve EÚ, ako aj SR zo strany
členov hodnotia eho tímu. Základné legislatívne dokumenty je možné rozdeliť do nieko k h skupín
(právne normy EÚ právne normy
a stratégie EÚ a SR). účasne olo potre né identifikovať
a získať existujú e v stupy ktoré oli zo strany MF
ako gestora naplnenia temati kého ie a
číslo 2 „Zlepšenie prístupu k informačn m a komunikačn m te hnológiám ako aj i h využívania a
kvality“ k dátumu v konu hodnotenia pripravené. Ide najmä o: trategi k dokument pre o lasť rastu
digitálny h služie a o lasť infraštruktúry prístupovej siete novej generá ie (2014 – 2020 a návrh
OPII na obdobie 2014 – 2020.

1

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en

32

Ex-ante hodnotenie OPII (časť Informačná spoločnosť)

Na základe získan h informá ií hodnotia a skupina zvolila postup v konu hodnotenia metódy
a nástroje hodnotenia a definovala rám ovú štruktúru hodnotia ej správy. V tejto oblasti boli
vykonané aj stretnutia so zástup ami MF
na ktor h oli potvrdené z o o h strán termíny a forma
dodan h v stupov z hodnotenia.
Fáza pozorovania (proces získania informácií)
V tejto fáze sa hodnotia a skupina zamerala predovšetk m na preštudovanie dokumentov
poskytnut h zo strany O O. účasne oli vykonané stretnutia so zamestnan ami O O
zodpovedn mi za vypra ovanie návrhu OPII s ie om jednak identifikovať v akom štádiu je
rozhodova í pro es o nastavení OPII z národného poh adu a na druhej strane k jednotliv m verziám
hodnoten h dokumentov a stavu pro esu i h prípravy.
Fáza analyzovania
V uvedenej fáze hodnotia a skupina použitím rôzny h metód vyhodnotila získané informá ie
na základe ktor h ol popísan skutočn stav a nedostatky na jednej strane a odporúčania na strane
druhej.
Základné použité metódy v oblasti analyzovania:


Programovo logi k model – anal za štruktúry OPII, so zameraním na členenie investičn h
priorít špe ifi k h ie ov oprávnen h aktivít a predpokladan h v stupov a ich vzájomná
prepojenosť;



Porovnanie – porovnanie a súlad predovšetk m so stratégiou Európa 2020, Národn m
programom reforiem SR a špe ifi k mi odporúčaniami Rady EÚ pre SR;



Posúdenie v hodiskovej situá ie – porovnanie súčasného stavu v hlavn h oblastiach, na ktoré
sa má OPII zamerať t.j. služ y o čanom a podnikate om efektívna verejná správa
a širokopásmové pripojenie a siete novej generá ie a stavu, ktor je predpokladan na konci
programového obdobia 2014 – 2020. Dôležit m bolo posúdiť či aktivity navrhnuté v rám i
OPII reflektujú na aktuálny stav, resp. stav predpokladan v roku 2014, ktor bol dosiahnut
implementá iou Operačného programu Informatizá ia spoločnosti v programovom o do í
2007 – 2013;



Hodnotenie indikátorov – posúdenie relevancie a jasnosti navrhnut h merate n h
ukazovate ov;



Finančná anal za (resp. konzistentnosť finančn h aloká ií
finančnej aloká ie;



Personálna anal za – vyhodnotenie pripravenosti SORO ako orgánu zodpovedného
za implementá iu OPII z poh adu organizačnej štruktúry dostatočnosti personálneho obsadenia
a pripravenosti riadiacej dokumentá ie.

– vyhodnotenie nastavenia

Fáza hodnotenia
Vyhodnotenie v sledkov jednotliv h anal z olo vykonané pre každú zo základn h piati h o lastí
t.j. iele OP merate né ukazovatele systém monitorovania a hodnotenia konzisten ia finančn h
aloká ií príspevok k stratégii Európa 2020 a organizačná a zdrojová pripravenosť O O. účasne
oli navrhnuté odporúčania vypl vajú e z identifikovan h záverov.
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2

Prístup k hodnoteniu

2.1

Zámer hodnotenia

Hodnotenie olo vykonané na základe povinností vypl vajú i h z článku 55 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ č. 1 0 /201 zo 17. de em ra 201 pričom hodnotia a skupina sa v súlade
s požiadavkami definovan mi v tejto časti zamerala na hodnotenie parametrov ktoré sú
v minimálnom rozsahu predpísané t.j.:


Prínos k stratégii Únie na za ezpečenie inteligentného udržate ného a inkluzívneho rastu
s oh adom na vy rané temati ké ciele a priority, pričom sa erú do úvahy národné a regionálne
potreby a poten iál rozvoja, ako aj skúsenosti získané z pred hádzajú i h programov h
o do í;



Vnútorná koherencia navrhovaného programu alebo činnosti a jeho vzťah s in mi príslušn mi
nástrojmi;



úlad pridelen h rozpočtov h zdrojov s ie mi programu;



úlad vy ran h temati k h ie ov priorít a súvisia i h ie ov programov so spoločn m
strategi k m rám om zmluvou o partnerstve a s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny pod a
článku 121 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ a v prípade potreby na národnej úrovni s národn m
programom reforiem;



Dôležitosť a jasnosť navrhovan h ukazovate ov pre program;



Ako očakávané v stupy prispejú k v sledkom;



Či sú kvantifikované ie ové hodnoty ukazovate ov realisti ké vzh adom na plánovanú
podporu z Európsky h štrukturálny h a investičn h fondov (ďalej len „EŠIF“ ;



Dôvody formy navrhovanej podpory;



Primeranosť udsk h zdrojov a administratívnej kapacity na riadenie programu;



Vhodnosť postupov na monitorovanie programu a zbieranie údajov potre n h na vykonanie
hodnotení;



Vhodnosť čiastkov h ie ov zvolen h pre v konnostn ráme ;



Primeranosť plánovan h opatrení na podporu rovnosti príležitostí mužov a žien
a pred hádzanie akejko vek diskriminá ii najmä čo sa t ka zabezpečenia prístupu pre osoby
so zdravotn m postihnutím;



Primeranosť plánovan h opatrení na podporu udržate ného rozvoja;



Plánované opatrenia na zníženie administratívnej záťaže prijímate ov.

Hodnotenie t hto parametrov olo rozdelené do piati h základn h o lastí ktoré oli vyhodnotené:


Ciele OP;



Merate né ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia;



Konzistencia finančn h aloká ií;



Príspevok k stratégii Európa 2020;



Organizačná a zdrojová pripravenosť SORO.
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2.2

Rámec hodnotenia

Hodnotenie sa t kalo OPII prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť. MF
ako O O zodpovedn
za implementá iu uvedenej prioritnej osi predložilo hodnotia ej skupine najprv návrh OPII
2. pra ovn návrh (máj 2013). Hodnotiaca skupina v júni 201 pri posudzovaní uvedeného
2. pra ovného návrhu definovala skupinu odporúčaní v rám i jednotliv h hodnoten h o lastí.
Aktualizovaná . verzia návrhu OPII prioritnej osi 7 ola predmetom posúdenia a diskusií medzi
hodnotiacou skupinou a MF
. Následne v mar i 2014 po dopra ovaní návrhu OPII a po poskytnutí
finálnej verzie OPII časť t kajú a sa prioritnej osi 7 hodnotia a skupina opätovne posúdila
relevantnosť a dostatočnosť zapra ovania jednotliv h odporúčaní. V sledok zapra ovania uveden h
odporúčaní je popísan v časti 4 tejto správy.
V rám i hodnotenia OPII pre časť informačná spoločnosť je potre né taktiež uviesť že ex ante
hodnotenie olo realizované v čase keď ne ola pripravená a s hválená finálna podo a všetk h
právny h dokumentov na základe ktor h má yť hodnotenie vykonané ako aj finálna podo a
národnej legislatívy.
Hodnotia a skupina pri hodnotení preto vy hádzala z nasledovn h dokumentov:


Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktor m sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
so iálnom fonde, ohéznom fonde, Európskom po nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a ry árskom fonde a ktor m sa stanovujú všeo e né ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom so iálnom fonde, ohéznom fonde
a Európskom námornom a ry árskom fonde, a ktor m sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006;



The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy,
Guidance document on ex-ante evaluation;



Metodi k pokyn CKO č. 1, programové obdobie 2014 – 2020 (Metodi k pokyn k vykonaniu
ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020) z dňa 23.01.2013;



Európa 2020, tratégia na za ezpečenie inteligentného udržate ného a inkluzívneho rastu;



Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 s hválenej uznesením
vlády SR č. 65/2014 z dňa 12.02.2014;



Pozičn dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku
na roky 2014 – 2020 z 30.10.2012.

Dokumenty ktoré oli v rám i ex ante hodnotenia posudzované:


trategi k dokument pre o lasť rastu digitálny h služie a o lasť infraštruktúry prístupovej
siete novej generá ie (2014 – 2020);



OPII, časť - prioritná os 7.

2.3

Obmedzenia v rámci hodnotenia

Ako olo už uvedené ex ante hodnotenie olo realizované v čase keď ešte ne oli zo strany C O
a CO pripravené základné právne normy upravujú e pro es implementá ie Európsky h štrukturálny h
a investičn h fondov v o do í 2014 – 2020.
Preto je potre né zdôrazniť že nako ko sa predpokladá vytvorenie nov h verzií predovšetk m
právny h noriem niektoré závery a odporúčania v tejto správe môžu stratiť svoju opodstatnenosť t m
že MF
ako
O O pre OPII
ude jednotlivé nástroje implementá ie, ako aj
administratívne kapa ity udovať postupne.
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2.4

Harmonogram hodnotenia

V tejto časti uvádzame kontinuálny harmonogram prie ehu hodnotenia od zazmluvnenia služ y
o starávate om až po odovzdanie správy z ex ante hodnotenia:


Máj 2013: vystavenie o jednávky na vypracovanie ex ante hodnotenia;



Máj 2013: poskytnutie aktuálny h verzií trategi kého dokumentu pre o lasť rastu digitálny h
služie a o lasť infraštruktúry prístupovej siete novej generá ie (2014 – 2020) a OPII;



Jún 2013: poskytnutie verzie 2 OPII;



Jún 2013: odovzdanie správy z ex ante hodnotenia k verzii 2 OPII;



September 2013: poskytnutie verzie 3 OPII;



Októ er 2013: odovzdanie správy z ex ante hodnotenia k verzii 3 OPII;



Fe ruár 2014: poskytnutie finálnej verzie OPII;



Marec 2014: odovzdanie správy z ex ante hodnotenia k finálnej verzii OPII.

2.5

Štruktúra správy

práva z ex ante hodnotenia je rozdelená do nieko k h hlavn h častí. Štruktúrovanie správy
vy hádza z hlavn h požiadaviek na v sledok hodnotia eho pro esu kde y hodnotia a skupina mala
uviesť hlavné závery z hodnotenia a v prípade identifikovania nedostatkov uviesť aj odporúčania
na zlepšenie. Z uvedeného dôvodu ola zvolená nasledovná štruktúra správy:


Zhrnutie – uvádzajú sa v hodiská pre hodnotenie;



Prístup k hodnoteniu – uvádza sa zámer a ráme
a harmonogram hodnotenia;



Metodika hodnotenia – uvádza sa podro nejší spôsob a metódy využité hodnotiacou skupinou
v procese hodnotenia;



Vyhodnotenie skúman h o lastí – v členení na päť základn h o lastí. Pre každú z nich je
uveden popis hodnotiacich otázok stručn popis aktuálneho stavu a identifikované nedostatky
a odporúčania na zlepšenie;



Záver – elkové zhrnutie stavu OPII, časti t kajú ej sa prioritnej osi 7, vypl vajú e
z hodnotenia.

hodnotenia, obmedzenia v hodnotení
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3

Metodika hodnotenia

V časti 1.2 je uveden stručn popis jednotliv h metodi k h nástrojov a popisov využívan h
v procese ex ante hodnotenia. V tejto časti uvádzame detailnejšiu harakteristiku jednotliv h
nástrojov. Hodnotia a skupina nastavila použitie hodnotia i h nástrojov tak aby dosiahla
vyhodnotenie parametrov definovan h v metodickom pokyne CKO č. 1 k ex ante hodnoteniu
pre obdobie 2014 – 2020.
Hlavn m nástrojom je vypra ovan dotazník ktor je rozdelen do piati h základn h skupín. T mto
je za ezpečené že sú pokryté všetky legislatívou požadované o lasti a súčasne umožňuje definovať
potre n detail hodnotenia.
Ďalšie využité nástroje hodnotenia:
Programovo logický model
Programovo logi k model je prístup hodnotenia založen na posúdení vzájomnej prepojenosti
jednotliv h častí a parametrov programu medzi se ou. Vy hádza z predpokladu že ak sú vstupy
procesy a v stupy správne nastavené je možné dosiahnuť požadované v sledky a iele.
Hodnotia a skupina
investičn h priorít
či na základe takto
k základn m ie om

sa zamerala na anal zu samotnej štruktúry OP II so zameraním na členenie
špe ifi k h ie ov oprávnen h aktivít a predpokladan h v stupov s t m
nastaveného modelu je možné dosiahnuť očakávané v sledky a prispieť tak
t.j. k inteligentnému udržate nému a inkluzívnemu rastu.

Vo svojej podstate je k účové posúdenie prepojenia medzi plánovan mi aktivitami v stupmi
a v sledkami. V tejto o lasti ola posúdená kvalita intervenčnej logiky prioritnej osi. Intervenčná
logika y mala yť založená na dôslednom definovaní a anal ze pro lému a stanovení zmeny ktorú je
potre né dosiahnuť a y sa pro lém odstránil resp. zmenšil. Túto zmenu (t.j. očakávan v sledok
musí yť možné dosiahnuť ez v stupy OP (t.j. projekty . Znázornenie intervenčnej logiky pre OP
a všetky jeho časti je osvedčenou praxou ktorá pomáha po hopiť prepojenia medzi aktivitami
v stupmi a v sledkami. Vytvára sa tak spoločn poh ad na stratégiu OP čo pred hádza neskorším
rozdielnym interpretá iám. Pri hodnotení intervenčnej logiky sme sa zamerali na to či jej v hodiská
vy hádzajú z reálny h dôkazov údajov a skúseností t.j. či zvolené aktivity a v stupy skutočne povedú
k definovanému v sledku a vyriešia identifikovan pro lém. Hodnotia a skupina súčasne rala
do úvahy aj vplyv extern h faktorov (predpoklady a riziká a mieru i h vplyvu na dosahovanie
v sledku.
Porovnanie
Porovnanie je jedn m zo základn h nástrojov pri hodnotení. Porovnanie predpokladan h
a požadovan h zámerov na jednej strane a skutočne definovan h zámerov v OPII až na úroveň
jednotliv h priorít investičn h priorít a špe ifi k h ie ov je základn m predpokladom
k nasmerovaniu pomoci a získaniu finančnej podpory pre i h realizá iu. Hodnotia a skupina
sa zamerala predovšetk m na súlad OPII a trategi kého dokumentu pre o lasť rastu digitálny h
služie a o lasť infraštruktúry prístupovej siete novej generá ie (2014 – 2020 ako v hodiskového
dokumentu pre OPII so stratégiou Európa 2020 Národn m programom reforiem
a špe ifi k mi
odporúčaniami ady EÚ pre
. Je potre né uviesť že v rám i špe ifi k h odporúčaní ady EÚ
pre
ne oli pre OPII (časť t kajú a sa prioritnej osi 7 - Informačná spoločnosť identifikované
k účové a zásadné odporúčania.
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Posúdenie východiskovej situácie
Ide o porovnanie súčasného stavu v hlavn h o lastia h na ktoré sa má OPII zamerať t.j. služ y
o čanom a podnikate om efektívna verejná správa a širokopásmové pripojenie a siete novej generá ie
a stavu ktor je predpokladan na kon i programového o do ia 2014 – 2020. Dôležité je posúdiť
či aktivity navrhnuté v rám i OPII reflektujú na súčasn stav resp. stav predpokladan v roku 2014,
ktor ol dosiahnut implementá iou OPI v programovom o do í 2007 – 2013.
Hodnotenie indikátorov
Hodnotenie merate n h ukazovate ov pozostávalo z:


Hodnotenia relevancie a jasnosti navrhnut h merate n h ukazovate ov;



Posúdenia či sú jasne zadefinované a majú jednoznačné názvy a definí ie ktoré je možné bez
pro lémov po hopiť a jednotne interpretovať;



Posúdenia v hodiskov h hodnôt v sledkov h merate n h ukazovate ov (či sú založené
na hodnovern h a najaktuálnejší h dáta h ;



Posúdenia ie ov h hodnôt merate n h ukazovate ov (či sú realisti ké vzh adom
na plánovan rozsah podpory);



Posúdenia vhodnosti, kvality a spo ahlivosti mechanizmov a systémov pre monitorovanie a zber
dát potre n h pre vykonávanie hodnotení.

Finančná analýza
Vyhodnotenie nastavenia finančnej aloká ie na jednotlivé investičné priority špe ifi ké iele návrh
regionálny h aloká ií a návrh finančného plánu na o do ie rokov 2014 – 2020 bolo samostatnou
o lasťou pre vyhodnotenie kvality návrhu OPII časť t kajú a sa prioritnej osi 7.
Hodnotiaca skupina sa zamerala na skutočnosť či sa finančná aloká ia na prioritnú os 7 sústredila
na najdôležitejšie špe ifi ké iele OP v nadväznosti na identifikované v zvy pro lémy potreby
a zvolené temati ké iele. Dôležit m faktorom pri aloká ii finančn h zdrojov je i h adekvátnosť voči
rozsahu zmeny ktorú má OP spôso iť.
Personálna analýza
Vyhodnotenie pripravenosti O O ako orgánu zodpovedného za implementá iu OPII z poh adu
organizačnej štruktúry dostatočnosti personálneho o sadenia a pripravenosti riadia ej dokumentá ie.
Pri hodnotení sme vy hádzali z pred hádzajú i h a súčasn h skúseností nedostatkov a kompliká ií
ktoré sťažujú riadenie monitorovanie a hodnotenie OP s t m a y MF
ako O O navrhol
preventívne opatrenia na za ránenie tak mto skutočnostiam (napr. vzdelávanie a sta ilizá ia udsk h
kapa ít zlepšenie úrovne I T vy avenia a data áz .
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Vyhodnotenie skúmaných oblastí

4

V nasledovnej časti správy je vyhodnotenie piati h základn h temati k h o lastí. u každej o lasti
je uveden popis hodnotenia ktor zhŕňa najdôležitejšie hodnotia e témy popis súčasného stavu
a hlavné závery o sahujú i pozitívne aj negatívne závery. Zoznam odporúčaní definovan h
na základe identifikovan h sla h miest a nedostatkov v rám i 2. pra ovného návrhu OPII je
uveden v ta u kovej forme s uvedením zapra ovania resp. nezapra ovania odporúčaní do finálnej
verzia návrhu OPII.

4.1

Súlad cieľov OPII

4.1.1

Oblasti hodnotenia

Hodnotia a skupina sa zamerala najmä na posúdenie či:


Je v er temati k h ie ov a súvisia i h investičn h priorít dostatočne odôvodnen
a zoh adňuje poločn strategi k ráme EÚ Partnerskú dohodu SR, špe ifi ké odporúčania
Rady EÚ pre SR;



tratégia programu v dostatočnej miere definuje a zdôvodňuje príspevok k stratégii Európa
2020 na za ezpečenie inteligentného udržate ného a inkluzívneho rastu;



Existuje strategi k politi k ráme pre digitálny rast, napríklad ako súčasť národného alebo
regionálneho inovačného strategi kého politi kého rám a;



Existuje vnútroštátny plán NGA, ktor zoh adňuje akcie s ie om dosiahnuť ciele EÚ t kajú e
sa vysokor hlostného prístupu na internet;



Zodpovedá v er temati k h ie ov a priorít identifikovan m potre ám;



Berie stratégia OP do úvahy možné vonkajšie vplyvy a ako by ich mala zoh adniť;



Je možné stratégiu vyjadriť pomocou jasnej intervenčnej logiky;



tanovené v stupy prispejú k dosiahnutiu očakávan h v sledkov;



Je popis plánovan h aktivít a v stupov dostatočne jasn detailn a pomenúva hlavné ie ové
skupiny, územia typy prijímate ov a spôso použitia finančn h prostriedkov;



ú temati ké ciele programu, investičné priority koherentné a navzájom sa dopĺňajú
(neprekr vajú ;



OP zoh adňuje synergiu a komplementaritu s in mi nástrojmi resp. programami a politikami
EÚ;



V akom rozsahu sú popísané opatrenia na podporu rovnosti príležitosti a pred hádzanie
diskriminá ii a v akej miere zoh adňujú eloeurópsku a národné politiky a stratégie pre túto
o lasť;



V akom rozsahu sú popísané opatrenia na podporu udržate ného rozvoja (ochrana životného
prostredia, efektívnosť zdrojov, zmierňovanie klimati k h zmien a prispôso enie sa t mto
zmenám odolnosť voči katastrofám prevencia a manažment rizík a v akej miere zoh adňujú
eloeurópsku a národné politiky a stratégie pre túto o lasť;



Boli pri tvorbe programového dokumentu zoh adnené kritériá pre apliká iu prin ípu
partnerstva;



Je v konnostn ráme nastaven správne a dostatočne.
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4.1.2

Popis súčasného stavu a hlavné závery

Existencia strategického politického rámca pre digitálny rast a existencia vnútroštátneho plánu
pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti vysokorýchlostného prístupu na internet
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ č. 1 0 /201 zo 17. decem ra 201 ktor m
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja Európskom so iálnom
fonde ohéznom fonde Európskom po nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a ry árskom fonde a ktor m sa stanovujú všeo e né ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja Európskom so iálnom fonde
ohéznom fonde a Európskom námornom
a ry árskom fonde a ktor m sa zrušuje nariadenie ady (E č. 108 /2006 stanovuje ex ante
podmienky pre jednotlivé temati ké iele. Pre temati k ie 2 Zlepšenie prístupu k informačn m
a komunikačn m te hnológiám ako aj i h využívania a kvality sú určené nasledujú e ex ante
podmienky:


Pre rast v oblasti digitálny h služie - strategi k politi k ráme pre digitálny rast, ktor má
podporovať finančne dostupné kvalitné a interopera ilné súkromné a verejné služ y
využívajú e IKT a zv šiť ich využívanie o čanmi vrátane zranite n h skupín
podnikate sk mi subjektmi a verejnou správou vrátane ezhraničn h ini iatív;



Pre infraštruktúru NGN - existencia národn h alebo regionálny h plánov NGN, ktoré
zoh adňujú regionálne akcie s ie om dosiahnuť ciele EÚ t kajú e sa vysokor hlostného
prístupu na internet, zameriavajú sa na oblasti, kde trh neposkytuje otvorenú infraštruktúru
za dostupnú cenu a kvalitu v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a štátnej pomoci v EÚ
a poskytovanie dostupn h služie pre itlivé skupiny o yvate ov.

Ako kritéria plnenia pre rast v o lasti digitálny h služie sú stanovené:


Je zaveden strategi k politi k ráme pre rast v oblasti digitálny h služie napríklad v rám i
národnej alebo regionálnej stratégie pre inteligentnú špe ializá iu ktor obsahuje:
-

zostavenie rozpočtu a zoradenie ak ií pod a priorít pomo ou WOT ale o podo nej anal zy
vykonanej s oh adom na hodnotia u ta u ku Digitálnej agendy pre Európu

-

anal zu vyváženej podpory pre dopyt a ponuku I T ktoré sa mali vykonať

-

merate né iele pre v sledky opatrení v o lasti digitálnej gramotnosti zručností digitálneho
začlenenia digitálnej dostupnosti a pokroku elektroni kého zdravotní tva v medziach
stanoven h v článku 168 Zmluvy o fungovaní EÚ ktoré sú v prípade potre y v súlade
s existujú imi dôležit mi sektorov mi stratégiami Únie ale o vnútroštátnymi či regionálnymi
stratégiami

-

posúdenie potrie na posilnenie udovania kapa ít I T.

Naplnenie ex ante podmienky pre rast v o lasti digitálny h služie predstavuje trategi k dokument
pre o lasť rastu digitálny h služie a o lasť infraštruktúry prístupovej siete novej generá ie
(2014 - 2020). Dokument o sahuje WOT anal zu a návrh odporúčaní. Analyti ká časť dokumentu
porovnáva aktuálny stav a uvádza trendy. Predpokladan dopyt je uvádzan na základe údajov
analyti k h spoločností.
V návrhu priorít sú definované merate né iele. Tieto pokr vajú o lasti digitálnej gramotnosti
zručností digitálneho začlenenia digitálnej dostupnosti a elektroni kého zdravotní tva.
Ako kritéria plnenia pre infraštruktúru NGN sú stanovené:


Vnútroštátny alebo regionálny plán NGN, ktor obsahuje:
-

plán investí ií do infraštruktúry vy hádzajú i z ekonomi kej anal zy s prihliadnutím
na existujú u súkromnú a verejnú infraštruktúru a plánované investí ie
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-

udržate né investičné modely ktoré podporujú hospodársku súťaž a poskytujú prístup
k otvorenej finančne dostupnej kvalitnej a nadčasovej infraštruktúre a služ ám

-

opatrenia na podporu súkromn h investí ií.

Dokument trategi k dokument pre o lasť rastu digitálny h služie a o lasť infraštruktúry
prístupovej siete novej generá ie (2014 – 2020 je zameran na splnenie uveden h kritérií. Navrhuje
opatrenia pre mapovanie infraštruktúry a služie čo ude vytvárať predpoklady pre aktualizá iu
plánov investí ií do infraštruktúry. Vo všeo e nosti je možné konštatovať že dokument napĺňa
stanovené kritéria definovan h ex ante podmienok.
Súvis investičných priorít s cieľmi EÚ
Európska komisia v Pozičnom dokumente k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov
na Slovensku na roky 2014 – 2020 uviedla päť priorít ktoré y h ela finan ovať na lovensku
v programovom o do í 2014 – 2020. Zároveň pre tieto priority uviedla súvisia e temati ké iele
ktoré vy hádzajú z návrhov omisie pre Nariadenie o spoločn h ustanovenia h pre fondy
.
amotné vymedzenie temati k h ie ov smeruje k dosiahnutiu ie ov stratégie Európa 2020.
V uvedenom Pozičnom dokumente ol pre prioritu finan ovania Podnikate ské prostredie
podporujú e inová ie a prioritu finan ovania Moderná a od orná správa uveden aj súvisia i
temati k ie Zlepšenie dostupnosti využívania a kvality informačno-komunikačn h te hnológií.
Pre tento temati k ie oli špe ifikované priority:


ozširovanie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokor hlostn h sietí;



V voj produktov a služie IKT, rozvoj elektroni kého obchodu a zvyšovanie dopytu po IKT;



Posilnenie apliká ií IKT v rám i elektronickej štátnej správy elektroni kého vzdelávania
elektronickej inklúzie a elektroni kého zdravotní tva.

Pre naplnenie ex ante podmienok definovan h pre príslušn temati k
ie
ol vypra ovan
trategi k dokument pre o lasť rastu digitálny h služie a o lasť infraštruktúry prístupovej siete
novej generá ie (2014 – 2020). V rám i toho dokumentu sú uvedené priority ďalšieho rozvoja
informačnej spoločnosti na lovensku a Prioritná os 7 OPII z ni h vy hádza. Špe ifikuje nasledujú e
investičné priority:


luž y o čanom a podnikate om;



Efektívna verejná správa;



Širokopásmové pripojenie a siete novej generá ie.

Tieto investičné priority sú v súlade s ie mi EÚ a prioritami definovan mi E .
Oblasť rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a nediskriminácie a trvalo udržateľného
rozvoja
V o lasti príspevku k horizontálnym prioritám ako rovnosť príležitostí pred hádzanie diskriminá ii
a trvalo udržate n rozvoj je možné konštatovať že OP podporuje všetky tri základné iele EÚ.
ovnosť príležitostí ako aj pred hádzanie diskriminá ie vy hádza už zo samotnej podstaty
jednotliv h definí ií a definovan h činností investičn h priorít nako ko projekty v o lasti služie
o čanom efektívna verejná správa ako aj zavádzanie širokopásmového internetu udú o sahovať
služ y a podporu pre všetk h o čanov na území elej
ez oh adu na vek zdravie pohlavie
rasovú či ná oženskú príslušnosť.
Trvalo udržate n rozvoj je možné hápať ako rozvoj ktor súčasn m i udú im generá iám
za hováva možnosť uspokojovať i h základné životné potre y a pritom neznižuje rozmanitosť prírody
a za hováva prirodzené funk ie ekosystémov.
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Cie om tejto horizontálnej priority je za ezpečiť a y každá aktivita podporovaná na základe
interven ií z verejn h zdrojov podporovala trvalo udržate n rozvoj vo všetk h jeho zložká h,
a t m podporovala rast environmentálnej ekonomi kej a so iálnej udržate nosti.
Na základe vyhodnotenia zamerania oprávnen h aktivít v rám i elej prioritnej osi 7 v rám i OPII je
možné konštatovať že všetky oprávnené aktivity vzh adom na svoju povahu podporujú definí iu
trvalo udržate ného rozvoja.
Detailné príspevky k jednotliv m horizontálnym prioritám ude potre né však rozpra ovať pri tvor e
programov h dokumentov (napr. Programov manuál Interné manuály pro edúr Príručky
pre žiadate ov a prijímate ov a pod. . Uvedené ude však možné pripraviť až po vypra ovaní
a s hválení príslušn h legislatívny h noriem na úrovni .
Oblasť partnerstva
Prin íp partnerstva sa dá rozdeliť do tro h úrovni na úrovni prípravy a implementá ie OP. Prvou je
úroveň samotnej prípravy dokumentu OP. Druhou úrovňou je úroveň implementá ie definovanej
stratégie OP. Treťou úrovňou je o lasť monitorovania a hodnotenia OP.
V rám i druhej úrovne ude partnerstvo uplatňované najmä prostrední tvom spoluprá e s prijímate mi
pomo i ako aj s O nezávisl mi od orn mi konzultantmi a reprezentantmi E . ooperá ia ude
spočívať hlavne v efektívnej príprave a s hva ovaní ve k h projektov.
Pri poslednej tretej úrovni pôjde o uplatňovanie prin ípu partnerstva v rám i pro esov monitorovania
a hodnotenia OP.
účasne je možné hovoriť o využívaní prin ípu partnerstva na úrovni samotn h prijímate ov kedy
jednotliv projekt sa realizuje v kooperá ii via er h samostatn h právny h su jektov na základe
zmluvy. O O predpokladá že tento spôso realizá ie projektov podporí čo je deklarované už
priamo aj pre niektoré špe ifi ké iele (napr. Zlepšenie digitálny h zručností a inklúzie
znev hodnen h jednotliv ov do digitálneho trhu ale o Zv šenie ky erneti kej ezpečnosti
v spoločnosti .
Výkonnostný rámec
Hodnotia a skupina posúdila nastavenie v konnostného rám a uvedeného v časti 5.1.25 OPII
verzia 2, ako aj jeho zmenu v aktuálnej verzii OPII. Uveden v konnostn ráme o sahuje nastavené
čiastkové iele OPII ktoré sa majú do roku 2018 dosiahnuť. Jedn m z t hto ie ov je o jem čerpania
OPII. Tento čiastkov ie ol pôvodne nastaven na úrovni 60% z elkovej aloká ie na danú
prioritnú os. Zo skúseností z pred hádzajú eho programového o do ia dosiahnuť 60% čerpanie
v štvrtom roku o do ia nie je pravdepodo né. V aktuálnej verzii OPII ol tento ie znížen na 15%
z elkovej aloká ie danej prioritnej osi. Ďalším ukazovate om v stupov a v sledkov je ie Počet
nov h optimalizovan h úsekov verejnej správy v rám i ktorého sa v roku 2018 uvažuje
o dosiahnutí 20% plánovaného počtu optimalizá ií. Na základe uveden h skutočností zo skúseností
z pred hádzajú eho programového o do ia ako aj na základe pripravovan h zmien t kajú i h
sa zjednodušenia čerpania prostriedkov EÚ na národnej úrovni hodnotia a skupina považuje uvedené
nastavenie ie ov vo v konnostnom rám i za reálne.
OPII v zmysle uznesenia č. 7 6 z 18. de em ra 201 definuje možnosť implementá ie časti
operačného programu prostrední tvom finančn h nástrojov.
Cieľové skupiny, územia, typy prijímateľov a finančné riadenie
OP definuje pre všetky investičné priority oprávnené územie na úrovni NUT 1 t.j. územie
.
Vzh adom na spektrum predpokladan h realizovan h aktivít považujeme toto rozhodnutie
za správne.
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Cie ové skupiny a typy prijímate ov sú definované pod a skupín právnej formy. Ako príklad
uvádzame definovanie ie ov h skupín, napr. Rozpočtová organizá ia Príspevková organizá ia
o iálna a zdravotné poisťovne O e Mesto
amosprávny kraj Združenie (zväz spolok
spoločnosť klu a i. Pre typy prijímate ov platí že konkretizovanie typov prijímate ov v OPII
v tomto detaile je dostačujúce a napr. znižuje riziko potre y úpravy OP II v udú nosti ak y oli
prijímatelia definovaní konkrétnejšie a prišlo y napr. k i h zániku zmene ale o zlúčeniu. Pozitívom
je súčasne aj to že ie ové skupiny územie a typy prijímate ov sú definované na úrovni oprávnen h
aktivít ktoré y mali yť podporované v rám i každej investičnej priority.
účasná pripravenosť legislatívy na úrovni
neumožňuje detailnejšie rozpra ovanie finančného
riadenia. Uvedená o lasť y pod a názoru hodnotia ej skupiny nemala yť navyše súčasťou
rám ového dokumentu OP ale naopak y mala yť rozpra ovaná na nižšej úrovni (napr. v rám i
Programového manuálu .
Oblasť vnútornej koherencie navrhovaného programu alebo činnosti a jeho vzťah s inými príslušnými
nástrojmi
OPII je členen pod a navrhovan h investičn h priorít. Pre každú stanovuje príslušné špe ifi ké
ciele a navrhované aktivity ktor mi tieto iele majú yť dosiahnuté.
V niektor h prípado h (Podpora mal h a stredn h podnikate ov prostrední tvom zdie an h
služie
ozvoj zjednodušeného prístupu k informá iám a služ ám verejnej správy pre znev hodnené
skupiny je vzh adom na o medzen priestor pre popis aktivity a potre u kontextu synergií
s ostatn mi operačn mi programami (najmä OP V skum a inová ie náročnejšie interpretovať i h
o sah a realizovate nosť. Táto skutočnosť si vyžiada pozornosť pri riadení počas implementá ie OP.
Do úvahy tre a rať aj nadväznosť na Operačn program informatizá ia spoločnosti z programového
o do ia 2007 až 201 kde mnoho projektov zameran h na informatizá iu spoločnosti ešte nie je
ukončen h a i h reálne v sledky udú zrejmé v udú nosti čo môže mať vplyv na spôso
implementá ie aktivít v OPII (napr. v o lasti riešenia životn h situá ií dostupnosti dát V
a podobne).
Oblasť súladu vybraných tematických cieľov, priorít a súvisiacich cieľov programov so spoločným
strategickým rámcom
Na základe nášho posúdenia môžeme konštatovať že navrhnuté a vy rané temati ké iele priority
a súvisia e iele programov vy hádzajú zo spoločného strategi kého rám a ktor sme počas nášho
hodnotenia mali k dispozí ii.
Oblasť posúdenia ako očakávané výstupy prispejú k výsledkom
Počas nášho hodnotenia sme identifikovali o lasti špe ifi ké iele a aktivity ktoré pod a nášho
názoru sú pre účely OP jasne a dostatočne popísané tak a y z ni h olo vidieť predpokladan prínos
k očakávan m v sledkom. Ide najmä o nasledovné špe ifi ké iele:




Zv šenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služie pre podnikate ov a o čanov
(najmä potreba riešenia problematiky životn h situá ií a mo ilné apliká ie ;
a ionalizá ia prevádzky informačn h systémov pomocou eGovernment cloudu;
Zv šenie pokrytia širokopásmov m internetom / NGN.

Z návrhu prioritnej osi vypl va že spôso realizá ie jednotliv h zámerov a aktivít ude overovan
prostrední tvom štúdií uskutočnite nosti na základe ktor h ude pre iehať v er projektov
pre samotnú realizá iou. Presne sa tak posúdi prínos aktivít a opatrení vzh adom na definované
priority a špe ifi ké iele.
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Zámer podpory mal h a stredn h podnikate ov je v znamn
a opodstatnen
prínos
a realizovate nosť uvádzan h aktivít sa ude overovať pred i h samotnou realizá iou (napr. prístup
k elektroni k m služ ám ktoré oli primárne vyvinuté pre potre y verejnej správy prístup k služ ám
loudu . ovnako je potre né navrhnúť vhodnú realizovate nosť aktivít zameran h na zjednodušen
prístup k informá iám a služ ám verejnej správy pre znev hodnené skupiny a v štúdii
uskutočnite nosti i h rozpra ovať tak a y ol i h prínos čo najvyšší. Primárnym spôso om ktor
podporuje z poh adu eGovernmentu prístup k informá iám a služ ám verejnej správy
pre znev hodnené skupiny je systém IOM. Zároveň samotné elektroni ké služ y musia yť udované
s oh adom na užívate skú prívetivosť minimalizá iu požadovan h vstupov a po hopite nosť
(vzh adom na špe ifi kosť i h o sahu a nízku frekven iu používania individuálnym žiadate om .
Pri aktivitá h oh adom zavedenia možnosti využívať via eré spôso y pre elektroni kú identifiká iu
autentifiká iu a autorizá iu (IAM ude potre né rozpra ovať kon ept garan ie súkromn h identít
z poh adu ezpečnosti a prevádzky tak a y oli optimalizované finančné a organizačné náklady.
Vhodn m riešením je umožnenie používania identít ktoré sú ak eptované pri komuniká ií s VS,
v súkromnom sektore. Pre ak eptovanie identít v prostredí V
ktor h skutočnú identitu
a dôveryhodnosť nevie štát overiť a garantovať je potre né vykonať posúdenie realizovate nosti
pred spustením projektov zameran h na uvedené činnosti.
V rám i aktivity pre prioritnú os 7 špe ifi k ie 8 Zv šenie ky erneti kej ezpečnosti v spoločnosti
je do ré že okrem o hrany digitálneho priestoru sa venuje pozornosť a dôraz aj aktivitám oh adom
návrhu ezpečnostnej ar hitektúry I V pre roky 2014 až 2020.
Naplnenie špe ifi kého ie a 6 Umožnenie modernizá ie a ra ionalizá ie verejnej správy I T
prostriedkami je úzko spojené s reformou verejnej správy a teda OP Efektívna verejná správa.
Na úrovni uvádzan h aktivít je prístup vymedzen rám ovo. Príprava projektov tohto špe ifi kého
ie a musí striktne dodržiavať prin ípy stratégie reformy verejnej správy ktorá ude identifikovať
k účové pro esy vo V spolu s návrhom a plánom i h ra ionalizá ie. Taktiež ude potre né zamerať
sa na otázky ako napríklad rozdelenie činností medzi “front offi e” a “ a kend” návrh legislatívy
reformy rozvoj udsk h zdrojov a y pra ovní i oli kvalifikovaní poskytovať asistovan v kon
pre širok rozsah služie V prostrední tvom klientsky h entier pre služ y ktoré nie je možné
spra ovať „on-line“ resp. „near-line“ ale ktoré je potre né interne spra ovávať určitú do u.
Vzh adom na komplexnosť a zložitosť elého pro esu reformy verejnej správy ktorého podpora je
v sledkom príslušn h aktivít je nutné počas implementá ie OPII zaviesť me hanizmus spoluprá e
s garantom reformy (MV
. Príslušné kroky pre dosiahnutie tohto ie a (napríklad návrh
koordinačného me hanizmu už oli vykonané počas prípravy OPII.

4.1.3

Odporúčania

Odporúčania navrhované hodnotia ou skupinou k návrhu dokumentu OPII 2. pra ovn
a vyhodnotenie i h zapra ovania vo finálnej verzii návrhu OPII:
Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

návrh

Poznámka

K jednotliv m špe ifi k m ie om odporúčame doplniť či je
možné a podporované realizovať projekty na základe partnerstva.

Áno

Na úrovni OPII je
uvedená táto možnosť
ližšia špe ifiká ia je
vhodná na nižšej
úrovni.

Odporúčame definovať pre jednotlivé oprávnené aktivity typy
oprávnen h prijímate ov na úrovni vyššieho detailu.

Áno

SORO navrhol typy
prijímate ov pre
jednotlivé špe ifi ké
iele na úrovni
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Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

Poznámka
primeraného detailu.

Po s hválení Partnerskej dohody medzi
a EÚ a následnom
vypra ovaní legislatívneho rám a k spôso u implementá ie OP
odporúčame vypra ovať kompletn alík programov h
dokumentov, riadiacich dokumentov a informačn h dokumentov.

Nie

Legislatívny ráme na
národnej úrovni ne ol
v čase finálneho kola
ex ante hodnotenia
s hválen .

Odporúčame definovať oprávnené aktivity tak a y ola jasná i h
nadväznosť na jednotlivé špe ifi ké iele.

Áno

Pre špe ifi ké iele sú
uvedené príklady
aktivít.

Odporúčame posúdiť oprávnené aktivity v o lasti podpory mal h
a stredn h podnikate ov v digitálnej ekonomike ale o v oblasti
eInklúzie z poh adu i h možnej realizá ie su jektmi z verejného
sektora.

Áno

ealizovate nosť
príslušn h aktivít
subjektami z verejného
sektora ola posúdená
a upravená na základe
rokovaní s EK
a relevantn mi
partnermi.

Odporúčame posúdiť účel a ie prepojenia súkromn h identít
s entrálnym IAM modulom a to aj z poh adu ezpečnosti
a vhodnosti i h prípadného využitia vo verejnej správe.

Čiastočne

Posúdenie
realizovate nosti ude
vykonané pred
spustením príslušn h
projektov. Aktivita
ola upravená a ližšie
špe ifikovaná.

Odporúčame vyhodnotiť možné prekr vanie aktivít vstupov
a v stupov v rám i aktivity „Vy udovanie kontaktn h miest pre
asistovan prístup“ s projektom integrovan h o služn h miest
realizovan m v rám i OPI .

Áno

amostatná aktivita sa
nena hádza v OP.
Možné prekr vanie
aktivít olo
vyhodnotené IOM
a klientske entrá
neznamenajú
prekr vanie aktivít
naopak dopĺňajú sa.

Odporúčame vyhodnotiť možné prekr vanie aktivít vstupov
a v stupov v rám i podpory prostrední tvom eGovernment loudu
s projektom dátového entra miest a o í (DCOM finan ovaného
z prostriedkov OPIS I.

Áno

eGovernment cloud
ude zameran na iné
ie ové skupiny ako
DCOM.

Odporúčame detailne popísať prepojenie OPII a OP EVS v oblasti
„Podpora pro esov efektívnej verejnej správy“ a to po vecnej,
procesnej a legislatívnej stránke tak a y ol navrhovan kon ept
a aktivity oh adom vy udovania a rozvoja o služn h miest a
štandardizá ie optimalizovan h pro esov a elektronizá ie úloh pri
v kone agendy zrete nejší a te hni ky organizačne a legislatívne
realizovate n .

Áno

Prepojenie s OP EVS
je uvedené v rám i
Komplementarity
operačn h programov
vo vzťahu k
informačnej
spoločnosti.
Podro nejší popis
vzťahu OP je uveden
v podporn m
dokumentoch pre
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Informačná spoločnosť)
Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

Poznámka
prípravu OPII.

O lasti eHealth odporúčame venovať zv šenú pozornosť
a rozpra ovať ju detailnejšie aj na úrovni strategi kého dokumentu
a najmä na úrovni aktivít v rám i posudzovaného OP nie len na
úrovni ukazovate ov.

Áno

Uvedené odporúčanie
olo posúdené.
Uvedená o lasť však
nie je predmetom
samostatného
špe ifi kého ie a.

V rám i navrhnutého v konnostného rám a odporúčame
prehodnotiť čiastkové iele ktoré majú yť dosiahnuté v roku
2018. Odporúčame vy hádzať pri i h stanovovaní aj zo skúseností
z pre iehajú eho programového o do ia.

Áno

Uvedené čiastkové
iele sú v súčasnosti
nastavené reálne.

4.2

Merateľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia

4.2.1

Oblasti hodnotenia

Hodnotia a skupina sa zamerala najmä na posúdenie či:


ú pre každú prioritu uvedené merate né ukazovatele, či sú jasné relevantné merate né
štatisti ky validné spo ahlivé a vhodné pre program a či merajú ukazovatele v sledku všetky
zmeny, ktoré má program dosiahnuť;



Reflektuje nastavenie merate n h ukazovate ov nedostatky t kajú e sa merate n h
ukazovate ov a monitorovania z pred hádzajú i h programov h o do í;



ú navrhované kvantifikované ie ové hodnoty ukazovate ov v stupov a v sledkov reálne
a splnite né (najmä vzh adom na finančné rozdelenie prostriedkov);



Do akej miery a ak m spôso om prispejú stanovené v stupy k dosiahnutiu očakávan h
v sledkov;



ú mí niky a čiastkové ciele pre v konnostn ráme zvolené vhodne a reálne;



ú stanovené merate né ukazovatele vhodné ako základ pre monitorovanie, hodnotenie
a preskúmanie v konnosti programu;



Je systém zberu dát nastaven tak, aby poskytoval údaje pre rôzne typy hodnotení;





ú postupy na monitorovanie programu a zber potre n h údajov popísané dostatočne;
Je za ezpečená efektívna a účinná elektroni ká v mena a správa údajov;
ú opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prijímate ov reálne a dosiahnute né;



Je spôso implementá ie programu, vrátane administratívny h kapa ít nastaven primerane
a efektívne;



Je za ezpečené funkčné oddelenie jednotliv h orgánov zapojen h do implementá ie.
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Informačná spoločnosť)

4.2.2

Popis súčasného stavu a hlavné závery

Oblasť súladu, dôležitosti a jasnosti navrhovaných ukazovateľov pre jednotlivé programy
Počas nášho posudzovania sme identifikovali dve kategórie ukazovate ov:


Špe ifi ké ukazovatele v sledkov OP;



Špe ifi ké ukazovatele v stupov.

ystém ukazovate ov ol počas prípravy OP upravovan . V sledn systém ukazovate ov je vytvoren
tak a y spĺňal nasledujú e požiadavky:


Ku každému ukazovate u v rám i podporn h materiálov pre prípravu OPII existuje ližší
popis spôso u určenia / v počtu jeho hodnoty;



Preferované sú ukazovatele, ktor h hodnota je stanovená nezávislou inštitú iou;



ažd špe ifi k

ie má priradené ukazovatele v sledkov aj v stupov.

Niektoré ukazovatele pod a nášho názoru nemusia priamo reprezentovať dosiahnut v sledok.
Napr. hodnota ukazovate a „Per ento jednotliv ov so stredn mi až vysok mi počítačov mi
zručnosťami“ ktor je určen k špe ifi kému ie u „Zlepšenie digitálny h zručností a inklúzie
znev hodnen h jednotliv ov do digitálneho trhu“ nemusí yť priamo ovplyvnená zapojením
znev hodnen h jednotliv ov do digitálneho trhu. Ako však uvádza usmernenie E pri v sledkov h
ukazovate o h sa počíta s t m že hodnoty sú vo väčšej či menšej miere ovplyvnené aj extern mi
faktormi.
V prípade ukazovate ov ktor h hodnoty nie sú stanovené nezávislou inštitú iou je vhodné čo
najpresnejšie stanoviť spôso a metodiku zisťovania údajov. Nevhodná metodika môže viesť
k skresleniu a nepresnosti hodnôt zisten h počas monitorovania.
Oblasť posúdenia reálnosti kvantifikácie cieľových hodnôt ukazovateľov vzhľadom na plánovanú
podporu z fondov SSR
tanovenie ie ov h hodnôt ukazovate ov olo vykonané na základe anal z a expertn h odhadov.
Z nášho poh adu je dôležité za ezpečiť kvalitn
nasledovn h ukazovate ov:

monitoring a prie ežne zhodnotiť relevantnosť



Počet dodatočn h elektroni k h služie pre podnikate ov ktoré je možné riešiť mobilnou
apliká iou (40%), Počet dodatočn h elektroni k h služie pre o čanov ktoré je možné riešiť
mobilnou apliká iou (20%) – dané číslo môže yť príliš vysoké vzh adom na charakter služie
eGovernmentu (či charakter služ y vyžaduje využiť vlastnosti mo ilného zariadenia); zároveň
uvedená hodnota môže yť nízka vzh adom na súlad rozvoja eGovernmentu s trendom
využívania mo iln h zariadení;



Počet nov h datasetov pu likovan h vo formáte s vysok m poten iálom na znovupoužitie
(70%) – keďže nie je známy elkov počet a charakter relevantn h datasetov, je jeho hodnota
otázna;



Počet nov h MSP využívajú i h zdie ané služ y verejnej správy (6 000) – dosiahnutie
uvedenej hodnoty bude v znamne ovplyvnené charakterom a kvalitou poskytnut h služie
verejnej správy.

4.2.3

Odporúčania

Odporúčania navrhované hodnotia ou skupinou k návrhu dokumentu OPII 2. pra ovn
a vyhodnotenie i h zapra ovania vo finálnej verzii návrhu OPII:

návrh
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Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

Poznámka

Prehodnotiť navrhované ukazovatele po ve nej stránke tak a y
odrážali a boli v súlade s navrhovan mi aktivitami.

Áno

ystém ukazovate ov
ol prehodnoten .

Doplniť aktivity ktoré sú popísané len príslušn mi ukazovate mi
prípadne odstrániť tie ukazovatele ktoré ne udú mať popísané
relevantné aktivity.

Áno

Existuje vzťah medzi
ukazovate mi
špe ifi k mi ie mi
a aktivitami.

Prehodnotiť jednotlivé navrhované hodnoty príslušn h
ukazovate ov na základe anal z a aktuálneho stavu poznania
realizovan h projektov.

Áno

Bola vykonaná anal za
avšak jej v stupy nie
sú o siahnuté v OP,
keďže z h adiska
rozsahu nie je možné
jej expli itné uvedenie
v OP.

4.3

Konzistencia finančných alokácií

4.3.1

Oblasti hodnotenia

Hodnotia a skupina sa zamerala najmä na posúdenie či:


Zodpovedajú finančné aloká ie rozsahu ie ov OP, zvolenej forme podpory a štruktúre zdrojov
financovania;



Je zdôvodnené použitie konkrétneho finančného nástroja/ formy podpory;



Existuje predpoklad, že v ška finančn h aloká ií na jednotlivé investičné priority bude
postačovať na za ezpečenie dosiahnutia špe ifi k h ie ov OP;



Je definovan podro n finančn plán na jednotlivé roky v o do í 2014 – 2020;



Je vypra ovaná indikatívna regionálna aloká ia v prípade ak je to relevantné pre danú prioritnú
os;



4.3.2

ú definované oprávnené a neoprávnené v davky pre jednotlivé špe ifi ké ciele.

Popis súčasného stavu a hlavné závery

Finančná aloká ia na úrovni prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť je v súčasnej verzii OPII
navrhnutá v čiastke 989 431 473 EUR.
V OPII však nie je uvedené ližšie rozdelenie tejto sumy na jednotlivé investičné priority keďže toto
rozdelenie nie je vyžadované usmernením E k o sahu OP. OPII o sahuje elkovú v šku finančn h
prostriedkov navrhovan h na podporu z EFRR s vymedzením zodpovedajú ej v šky v konnostnej
rezervy pod a jednotliv h rokov. Zároveň však operačn program o sahuje rozdelenie aloká ie
pod a kategórií v davkov v zmysle usmernenia EK k obsahu OP.
Na základe rozhovorov so zamestnan ami sek ie informatizá ie spoločnosti MF
O O pre OPII
disponuje aj podro nejším rozdelením elkovej finančnej aloká ie pod a investičn h priorít
a špe ifi k h ie ov. Celková finančná aloká ia a jej rozdelenie olo vypra ované na základe
skúseností a expertn h odhadov náročnosti realizá ie jednotliv h aktivít potre n h pre dosiahnutie
navrhovan h špe ifi k h ie ov. Uveden prístup vy hádza aj zo trategi kého dokumentu pre
o lasť rastu digitálny h služie a o lasť infraštruktúry prístupovej siete novej generá ie (2014 - 2020),
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Ex-ante hodnotenie OPII (časť Informačná spoločnosť)

vzatého na vedomie vládou
dňa 08.01.2014. Uvedené rozdelenie finančnej aloká ie definovanej
expertn m odhadom zodpovedá v rám ovej podo e štruktúre jednotliv h investičn h priorít
špe ifi k h ie ov a oprávnen h aktivít. Až pri definovaní jednotliv h v ziev v rám i jednotliv h
rokov je možné presnejšie alokovať vymedzené finančné prostriedky na napĺňanie jednotliv h aktivít
OPII tak a y ola za ezpečená čo možno najvyššia miera hospodárnosti vzh adom na aktuálne eny
tovarov prá a služie v udú om o do í. Z uvedeného vypl va že je súčasne potre né venovať
pozornosť zavedeniu a aplikovaniu me hanizmov ktoré vytvoria predpoklady pre stanovenie
adekvátny h rozpočtov potre n h na realizá iu príslušn h aktivít.
Detailné rozpra ovanie v davkovej štruktúry ako aj definovanie jednotliv h typov oprávnen h
a neoprávnen h v davkov nie je v súčasnosti k dispozí ii a SORO bude v tejto o lasti čakať
na vydanie usmernení a metodi k h pokynov E C O a CO.

4.3.3

Odporúčania

Odporúčania navrhované hodnotia ou skupinou k návrhu dokumentu OPII 2. pra ovn
a vyhodnotenie i h zapra ovania vo finálnej verzii návrhu OPII:
Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie,
Čiastočne)

návrh

Poznámka

Odporúčame vypra ovať od ornú anal zu v ktorej bude
zadefinované rozdelenie elkovej finančnej aloká ie na úroveň
jednotliv h investičn h priorít špe ifi k h ie ov
a oprávnen h aktivít.

Čiastočne

trategi k dokument
pre o lasť rastu
digitálny h služie a
o lasť infraštruktúry
prístupovej siete novej
generá ie (2014 –
2020 vzat na
vedomie vládou
dňa 8.1.2014.

Odporúčame vypra ovať podro nejší finančn plán OPII (časť
Informačná spoločnosti na o do ie rokov 2014 – 2020.

Čiastočne

OPII obsahuje
uveden finančn plán
v celkovej aloká ii pre
el OPII. OPII
obsahuje vymedzenie
aloká ie pod a
jednotliv h kategórií
v davkov.

4.4

Príspevok k stratégii Európa 2020

4.4.1

Oblasti hodnotenia

Hodnotia a skupina sa zamerala najmä na posúdenie či:


Ako prispieva OP k napĺňaniu priorít a ie ov aktuálneho Národného programu reforiem;



Definuje a zdôvodňuje OP v dostatočnej miere príspevok k stratégii Európa 2020
na za ezpečenie inteligentného udržate ného a inkluzívneho rastu.
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4.4.2

Popis súčasného stavu a hlavné závery

V hodiskom pre stanovenie základn h ie ov v rám i stratégie Európa 2020 olo stanovenie piati h
hlavn h merate n h o lastí ktor mi sa ude el pro es riadiť a ktoré sa neskôr stanú
vnútroštátnymi ie mi. Ide o nasledovné o lasti: podpora zamestnanosti v skum a inová ie zmena
klímy a energie podpora vzdelávania a oj proti hudo e.
Na základe uveden h o lastí oli v rám i stratégie Európa 2020 stanovené nasledovné priority:


Inteligentn rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inová ii;



Udržate n rast – podporovanie ekologi kejšieho a konkuren ies hopnejšieho hospodárstva
ktoré efektívnejšie využíva zdroje;



Inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva
k hospodárskej so iálnej a územnej súdržnosti.

Oblasť posúdenia prínosov k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu
V rám i tejto o lasti sme posudzovali prínos navrhovan h špe ifi k h ie ov a definovan h aktivít
najmä k nasledovn m hlavn m ie om stratégie Európa 2020:


Zamestnať 75% o yvate stva vo veku 20-64 rokov vytváraním nov h pozí ií v dynamickom
sektore digitálnej ekonomiky a investí iami štátu do informačn h a komunikačn h
te hnológii a ďalší h odvetví digitálnej ekonomiky;



Znížiť počet osô ohrozen h chudobou alebo vylúčením v EÚ aspoň o 20 miliónov podporou
nástrojov pre eInklúziu zlepšovaním IKT zručností populá ie reformou verejnej správy ktorá
zjednodušuje prístup k služ ám a motivuje všetky so iálne vrstvy k parti ipá ii;



Zv šenie energetickej efektívnosti o 20% pre EÚ 27 konsolidovaním informačn h systémov
a hardvérovej infraštruktúry do loudov h dátov h centier.

Pre naplnenie prvého z uveden h ie ov ude potre né vynaložiť ve a úsilia a vykonať všetky možné
kroky a realizovať príslušné aktivity.
Ve ké nádeje sú vkladané aj do aktivít v o lasti „Open Data“ kde y sa nemalo za údať na patričnú
podporu jednotliv h povinn h osô pri anal ze ktoré dáta sú vhodné na použitie ako Open Data
a na te hni kú podporu pu likovania t hto dát a prípadne aj na podporu i h úpravy ale o
anonymizá ie ak to ude potre né.
Pokia má yť naplnen posledn z uveden h ie ov ude potre né venovať zv šenú pozornosť
najmä aktivitám oh adom eGovernment loudu ale rovnako ude potre né venovať úsilie
aj zadefinovaniu aktivít najmä oh adom optimalizá ie a zv šenia efektívnosti jednotliv h I
a poskytovan h služie príslušn h povinn h osô ktoré už realizovali OPI projekt ale o ešte len
plánujú tak to projekt realizovať. Na základe aktuálny h skúsenosti ola väčšina projektov
elektronizá ie jednotliv h agend príslušn h povinn h osô len elektronizovaná jedna k jednej voči
aktuálnemu neelektroni kému stavu takže v udú nosti ude musieť dôjsť aj k optimalizá ii
jednotliv h pro esov.
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4.4.3

Odporúčania

Odporúčania navrhované hodnotia ou skupinou k návrhu dokumentu OPII 2. pra ovn
a vyhodnotenie i h zapra ovania vo finálnej verzii návrhu OPII:
Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

návrh

Poznámka

Prehodnotiť navrhované opatrenia najmä v oblasti podpory mal h
a stredn h podnikate ov a eInklúzie.

Áno

Text OP bol v procese
prípravy upravovan
v nadväznosti na
rokovania s EK
a relevantn mi
partnermi. Je vhodné
zvážiť efektívnosť
a realizovate nosť
navrhovan h aktivít
napr. formou štúdií
uskutočnite nosti.

Zadefinovať ďalšie potre né opatrenia a aktivity prípadne rozšíriť
úroveň detailu popisu pri navrhovan h aktivitá h.

Áno

Aktivity v rám i OP
oli spresnené.

Venovať zv šenú pozornosť anal zam a podpore jednotliv h
povinn h osô v súlade s konceptom „Open Data“.

Áno

Aktivita
„Implementá ia
opatrení a nástrojov pre
vytváranie otvoren h
dát“ je zameraná na
príslušné o lasti.

Zamerať sa na optimalizá iu a zv šenie efektívnosti pro esov
jednotliv h povinn h osô ktoré oli predmetom elektronizá ie
v rám i OPI prípadne udú predmetom elektronizá ie v rám i
OPII.

Áno

Bude realizované
v ram i spoluprá e
s OP EVS.

4.5

Organizačná a zdrojová pripravenosť SORO

4.5.1

Oblasti hodnotenia

Hodnotia a skupina sa zamerala najmä na posúdenie či:


Existuje organizá ia resp. organizačn útvar ktor bude za ezpečovať úlohy SORO;



ú v rám i SORO vytvorené systematizované štátnozamestnane ké pozí ie a či sú tieto pozí ie
dostatočné a dostatočne o sadené;



Zodpovedajú opisy t hto pra ovn h pozí ií potre ám ktoré má za ezpečovať SORO;



ú vytvorené programové dokumenty, interné manuály pro edúr príručky pre žiadate ov
prijímate ov hodnotite ov a pod.;



Je za ezpečen prístup do národného monitorovacieho systému pre zamestnancov na úrovni
SORO.
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4.5.2

Popis súčasného stavu a hlavné závery

Organizačná štruktúra
Činnosti spojené s implementá iou OPI za ezpečuje v rám i MF
sek ia informatizá ie
spoločnosti. Uvedená sek ia je rozčlenená do šiesti h od orov.
účovú úlohu pri implementá ii
OPI zohrávajú ale predovšetk m odbor riadenia OPI
ktor sa ďalej člení na oddelenie
programovania, technickej asistencie a publicity, oddelenie prípravy nového programového o do ia
a oddelenie kontroly projektov OPIS, od or implementá ie OPI v členení na oddelenie finančného
riadenia projektov, oddelenie prípravy a monitorovania projektov a od or informatizá ie verejnej
správy prostrední tvom oddelenia programovej kan elárie.
Oddelenie prípravy nového programového o do ia plní nasledovné funk ie:


Za ezpečuje prípravu programu zameraného na zlepšenie prístupu k informá iám
a komunikačn m te hnológiám a zlepšenie ich využívania a kvality, ktor bude
spolufinan ovan zo štrukturálny h fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR v súlade s legislatívou
EÚ a SR;



Za ezpečuje prípravu programov h dokumentov pre program zameran na zlepšenie prístupu
k informá iám a komunikačn m te hnológiám a zlepšenie ich využívania a kvality;



Spolupracuje a rokuje s inštitú iami EÚ a SR oh adom prípravy programu zameraného
na zlepšenie prístupu k informá iám a komunikačn m technológiám a zlepšenie ich využívania
a kvality;



Spolupracuje pri tvorbe stanovísk a pozí ií SR k legislatívnym a ďalším návrhom vo vzťahu
k programovému obdobiu 2014 - 2020 v oblasti zlepšenia prístupu k informá iám
a komunikačn m te hnológiám a zlepšenia ich využívania a kvality;



Spolupracuje pri príprave legislatívy EÚ
pre programové obdobie 2014 – 2020;



Koordinuje prípravu nového programového obdobia 2014 – 2020 v rám i sekcie informatizá ie
spoločnosti;



Spolupracuje pri ustanovení riadiacich orgánov resp. sprostredkovate sk h orgánov
pre programové obdobie 2014 – 2020;



Zodpovedá za prípravu a aktualizá iu interného manuálu pro edúr vrátane audit trailu
vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 - 2020 v oblasti zlepšenia prístupu k informá iám
a komunikačn m te hnológiám a zlepšenia ich využívania a kvality;



Zodpovedá za prípravu a aktualizá iu s hém štátnej pomoci a pomoci de minimis vo vzťahu
k programovému obdobiu 2014 - 2020 v oblasti zlepšenia prístupu k informá iám
a komunikačn m te hnológiám a zlepšenia ich využívania a kvality;



Spolupracuje pri príprave Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020;



Za ezpečuje v kon činností sekretariátu pracovnej skupiny na za ezpečenie plnenia ex ante
kondi ionalít Rast v oblasti digitálny h služie a Infraštruktúra prístupovej siete novej
generá ie;



Zodpovedá za splnenie a vyhodnocovanie plnenia ex ante kondi ionalít Rast v oblasti
digitálny h služie a Infraštruktúra prístupovej siete novej generá ie;



Spolupracuje s riadiacim orgánom pre OPIS a sprostredkovate sk m orgánom pre OPIS, CKO,
CO a OA s ie om zoh adniť získané skúsenosti pri príprave programového obdobia
2014 - 2020;

legislatívy SR a metodi k h dokumentov
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Spolupracuje s OA pri audite pripravenosti riadiacich a kontroln h systémov v rám i programu
zameraného na zlepšenie prístupu k informá iám a komunikačn m te hnológiám a zlepšenie ich
využívania a kvality.

Ostatné oddelenia plnia úlohy spojené s programovaním a implementá iou OPI . Z uvedeného popisu
vypl va že oddelenie prípravy nového programového o do ia je zatia jedinou organizačnou zložkou
ktorej zamestnanci plnia úlohy s prípravou OPII. Vedenie MF SR, ako aj sek ie informatizá ie
spoločnosti súčasne predpokladá že úlohy s programovaním a implementá iou OPII udú
za ezpečovať organizačné zložky existujú e v súčasnosti. Považujeme za vhodné posúdiť či je
efektívnejšie aplikovať prístup v rám i ktorého udú činnosti spojené s implementá iou starého
a nového programova ieho o do ia za ezpečovať tie isté útvary ale o zvoliť možnosť rozšírenia
existujúcich odborov o oddelenia realizujú e implementá iu OPII a OPI zvlášť.
Ľudské zdroje
Personálne o sadenie jednotliv h od orov2 je v súčasnosti nasledovné:
Odbor

Oddelenie

Odbor riadenia OPIS
Oddelenie programovania, technickej
asistencie a publicity
Oddelenie
prípravy
nového
programového o do ia
Oddelenie kontroly projektov OPIS
Spolu
Od or informatizá ie verejnej správy
Oddelenie informatizá ie verejnej
správy
Oddelenie programovej kan elárie
Spolu
Od or implementá ie OPI
Oddelenie
finančného
riadenia
projektov
Oddelenie prípravy a monitorovania
projektov
Spolu

Počet zamestnancov
2
5
2
3
12
0
2
3
7
1
8
8
17

Vzh adom na skutočnosť že v rám i implementá ie projektov finan ovan h počas programového
obdobia 2007 – 2013 sa uplatňuje pravidlo finan ovania n+ je možné predpokladať že samotná
implementá ia ude trvať až do kon a roka 2016. účasne je potre né podotknúť že po tomto o do í
ude potre né OPI ukončiť s čím sú spojené tiež via eré kapa itne náročné úlohy. Nako ko začiatok
implementá ie OPII je plánovan od začiatku roka 2014 implementá ia OPI a OPII sa ude časovo
prekr vať v dlhšom časovom horizonte. Z uvedeného vypl va že nav šenie udsk h zdrojov ude
na jednotliv h oddelenia h uveden h tro h od orov potre né. Počiatočn nárast po s hválení OPII
y mal predstavovať minimálne 0%.
účasne ude pri riešení existujú i h kapa ít udsk h zdrojov potre né d ať aj na kvalitatívnu
a od ornú pripravenosť nov h zamestnan ov. Napriek možnostiam a solvovania rôzny h školení je
potre né d ať na to a y noví zamestnan i vzh adom na povahu implementovan h projektov mali
od orné znalosti v o lasti informačn h te hnológií (tam kde to ude možné .

2

Jedná sa o zamestnan ov priamo sa podie ajú i h na príprave a implementá ii OPI a OPII ktor h elá ale o pomerná
časť elkovej eny prá e je refundovaná v rám i vyčlenen h prostriedkov te hni kej pomo i.
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Informačné technológie, podpora IS
V súčasnom o do í nie je vytvorená nadstav a systému ITM
pre štrukturálne fondy na úrovni .

ako IT monitorova ieho systému

Popis riadenia a implementá ie programu nie je v návrhu OPII popísan uvedené skutočnosti
vy hádzajú z predstáv vedenia sek ie informatizá ie spoločnosti MF SR a oli získané na základe
rozhovorov so zamestnancami sek ie informatizá ie spoločnosti MF
(p. Mgr. Lukášom Lukáčom
riadite om od oru riadenia OPI a p. Ing. Ga rielom usznyákom riadite om od oru implementá ie
OPIS).

4.5.3

Odporúčania

Odporúčania navrhované hodnotia ou skupinou k návrhu dokumentu OPII:
Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

Poznámka

V rám i jednotliv h od orov odporúčame zváženie organizačného
rozdelenia riadenia OPIS a OPII medzi oddelenia.

Nie

elevantné až po
s hválení OPII po
vykonaní Anal zy
administratívny h
kapa ít a po nastavení
požiadaviek C O na
administratívne
kapacity RO/SORO.

V rám i systematizá ie počtu pra ovn h pozí ií v štátnej správe
odporúčame vytvoriť podmienky na doplnenie existujú i h kapa ít.

Nie

elevantné až po
s hválení OPII po
vykonaní Anal zy
administratívny h
kapa ít a po nastavení
požiadaviek C O na
administratívne
kapacity RO/SORO.

V rám i v erového pro esu nov h zamestnan ov (tam kde to
ude možné odporúčame zadefinovať do požiadaviek na od orné
vzdelanie preukázanie od ornej spôso ilosti v o lasti informačn h
te hnológií.

Čiastočne

V rám i v erového
pro esu je už
v súčasnosti
implementovaná
požiadavka na
preukázanie od orn h
znalostí. Ďalšie
opatrenia udú
relevantné po
s hválení OPII po
vykonaní Anal zy
administratívny h
kapa ít a po nastavení
požiadaviek C O na
administratívne
kapacity RO/SORO.

Po s hválení Partnerskej dohody medzi
a EÚ a následnom
vypra ovaní legislatívneho rám a k spôso u implementá ie OP
odporúčame vypra ovať kompletn alík programov h
dokumentov, riadiacich dokumentov a informačn h dokumentov.

Nie

elevantné až po
s hválení OPII po
vykonaní Anal zy
administratívny h
kapa ít a po nastavení
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Odporúčanie

Zapracované
(Áno, Nie)

Poznámka
požiadaviek C O na
administratívne
kapacity RO/SORO.

Po spustení novej verzie ITM odporúčame za ezpečiť prístup
všetk m zodpovedn m zamestnan om v rám i O O OPII.

Nie

elevantné až po
spustení novej verzie
ITM pre programové
obdobie 2014 – 2020.
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5

Záver

Vykonanie ex ante hodnotenia OPII prioritnej osi 7 vypl va z článku 55 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ č. 1 0 /201 . Prístup k hodnoteniu a jeho parametre sú definované MP C O
č. 1 k ex ante hodnoteniu pre o do ie 2014 – 2020. Stav a dostupnosť dokumentov vpl vajú i h
na hodnotenie je podmienen elkov m stavom prípravy programova ieho o do ia 2014 – 2020
a faktom že nie sú pripravené právne normy upravujú e pro es implementá ie EŠIF.
Ex ante hodnotenie olo vykonávané prie ežne počas prípravy prioritnej osi 7 OPII. Prístup a spôso
hodnotenia musel zoh adňovať stav rozpra ovanosti a harakter posudzovaného dokumentu ktor
o medzuje možnú úroveň detailu popisu jednotliv h tém. Táto skutočnosť si ude vyžadovať
venovanie pozornosti pri príprave ďalší h dokumentov nižšej úrovne (napr. Programového manuálu
Príručky pre žiadate a a prijímate a ktoré sa udú vzťahovať na realizá iu OP. Zároveň počas
implementá ie OP ude potre né klásť dôraz na riadenie ako po formálnej stránke tak aj o sahového
plnenia.
Pozornosť ude potre né venovať najmä na spresnenie a detailizovanie o sahu jednotliv h aktivít
určen h pre dosiahnutie špe ifi k h ie ov. t m úzko súvisí zameranie a v er projektov ktor h
realizá ia ude podporená z prostriedkov OPII. Prínos jednotliv h projektov k naplneniu
stanoven h ie ov je potre né individuálne posudzovať. Určujú im kritériom pre v er projektov y
mala yť maximalizá ia reálneho prínosu realizá ie projektu vzh adom k jeho finančnej náročnosti.
Prie ežné sledovanie postupu implementá ie OP a jeho smerovania k naplnenie stanoven h ie ov si
ude vyžadovať nastavenie systemati kého prístupu k získavaniu a vyhodno ovaniu údajov
potre n h pre stanovenie hodnôt definovan h ukazovate ov. Nevyhnutn m predpokladom je
monitoring a vyhodno ovanie príslušn h ukazovate ov tak a y získané hodnoty oli reprezentatívne
a porovnate né počas elého o do ia realizá ie OP.
iadenie OP si ude vyžadovať adekvátne zdroje na strane O O. Predpokladom úspešnej realizá ie
programu v rozsahu zameraní náročnosti a finančnom o jeme OPII je aplikovanie štandardného
a systemati kého programového riadenia. Dostupnosť a kvalita personálneho o sadenia v znamne
podmieňuje vykonávanie potre n h činností na strane O O ako z poh adu samotného riadenia OP
tak aj podpory prijímate ov vo všetk h etapá h projektov.
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Zoznam skratiek
Význam

Skratka
CKO

Centrálny koordinačn orgán

CO

Certifikačn orgán

DCOM

Dátové entrum miest a o í

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

ES

Európske spoločenstvá

EÚ

Európska únia

IAM

Identifiká ia autentifiká ia a autorizá ia

IKT

Informačné a komunikačné te hnológie

ITMS

Informačno-te hnologi k monitorova í systém

ISVS

Informačné systémy verejnej správy

MF SR

Ministerstvo finan ií lovenskej repu liky

MP

Metodi k pokyn

MV SR

Ministerstvo vnútra lovenskej republiky

NGN

Next Generation Networks - Prístupové siete ďalší h generá ií

NUTS

Nomenklatúra územn h štatisti k h elkov

OA

Orgán auditu

OP

Operačn program

OPII

Operačn program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

OPIS

Operačn program Informatizá ia spoločnosti

RO

iadia i orgán

SD

trategi k dokument

SORO

prostredkovate sk orgán pod riadia im orgánom

SR

lovenská repu lika

SSR

poločn strategi k ráme

SWOT

Anal za vnútorn h siln h a sla
príležitosťami a hrozbami

VS

Verejná správa

h stránok programu v súvislosti s vonkajšími
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