PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:

Informačný systém Centra právnej pomoci

Kód projektu:

P949

Kód ŽoNFP:

NFP311070P949

Operačný program:

311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

311070 - Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Kategórie regiónov:

LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Oblasť intervencie:

078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

Hospodárska činnosť:

18 - Verejná správa

Konkrétny cieľ:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Oblasť intervencie:

078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

Hospodárska činnosť:

18 - Verejná správa

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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2.

Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:

Refundácia:

IBAN

Banka

Platnosť od

Platnosť do

SK118180000000700
0576407

Štátna pokladnica

14.7.2017

29.8.2025

IBAN

Banka

Platnosť od

Platnosť do

SK118180000000700
0576407

Štátna pokladnica

14.7.2017

29.8.2025

3.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

1.

Slovensko

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

2.

Slovensko

Stredné Slovensko

Banskobystrický kraj

3.

Slovensko

Stredné Slovensko

Žilinský kraj

4.

Slovensko

Východné Slovensko

Košický kraj

5.

Slovensko

Východné Slovensko

Prešovský kraj

6.

Slovensko

Západné Slovensko

Nitriansky kraj

7.

Slovensko

Západné Slovensko

Trenčiansky kraj

8.

Slovensko

Západné Slovensko

Trnavský kraj

Okres
(NUTS IV)

Obec

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované

4.

Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)
Nevzťahuje sa

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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5.

Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

18

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

6.2020

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

30798841

Hlavné aktivity projektu
1.

416P94900008 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - IS CPP

2.

416P94900014 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

3.

416P94900007 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IS CPP

4.

416P94900013 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

5.

416P94900006 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IS CPP

6.

416P94900012 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

7.

416P94900011 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

8.

416P94900005 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IS CPP

9.

426P94900010 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Call centrum

10.

426P94900004 - Testovanie riešenia okrem integrácie - Call centrum

11.

426P94900003 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Call centrum

12.

426P94900009 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - zabezpečenie IKT

13.

426P94900002 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - Call centrum

14.

426P94900001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Call centrum

Podporné aktivity projektu
Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Riadenie projektu Systém riadenia dodávky zahŕňa:• Manažment projektu ako celku• Manažment riadenia dodávok a
koordinácia dodávateľov• Manažment kvality projektových výstupov a dodržanie míľnikov• Manažment zdrojov a financií•
Manažment užívateľských požiadaviek projektu.
Riadenie dodávky bude realizované v zmysle metodík pre riadenie projektov Prince2. Riadenie projektu bude pozostávať z
nasledovných fáz:• prípravná fáza• inicializačná fáza• realizačná fáza• dokončovacia fáza Systém riadenia dodávky sa týka
najmä realizačnej a dokončovacej fázy, avšak dôležitou je aj prípravná a inicializačná fáza, a to najmä s ohľadom na
výsledkyprojektu z OP EVS. Zároveň budú stanovené základne role v rámci projektu a vytvorený riadiaci výbor projektu,
menovaný projektový manažér za stranu centra, akoaj za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a
zodpovednosťami. V rámci realizačnej fázy bude realizovaná dodávka diela (produktov) vzmysle stanoveného
harmonogramu. Riadenie dodávky produktov a kontrola kvality bude realizovaná na nasledovných úrovniach:• strategické
riadenie projektu• riadenie etapy• riadenie dodávky diela• riadenie hraníc etapy Hlavnou úlohou projektového manažéra a
jeho projektového tímu je ubezpečenie sa, že bola dosiahnutá požadovaná kvalita a uistenie sa, že projekt bude
úspešnezrealizovaný.V rámci dokončovacej fázy projektový manažér pripraví ukončenie projektu, zabezpečí formálne
odovzdanie diela i vyhodnotenie projektu a podá riadiacemuvýboru návrh na ukončenie projektu. Riadiaci výbor projektu
musí následne tento návrh schváliť, čím sa projekt končí.
PODPORNÉ AKTIVITY - PublicitaAktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na
zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli preinformovanie a komunikáciu. Žiadateľ osadí na
hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou.
Naostatných miestach realizácie projektu bude informovanosť verejnosti o realizácii projektu zabezpečená informačnými
plagátmi. Súčasťou komunikačnej stratégiebude aj informovanie verejnosti o možnostiach a výhodách IS prostredníctvom
webových stránok CPP.Publicita projektu bude zabezpečovaná externe.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Subjekt:

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A
INFORMATIZÁCIU

Identifikátor (IČO):

50349287

Hlavné aktivity projektu
Nezaevidované

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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Podporné aktivity projektu
Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

PODPORNÉ AKTIVITY - Quality assurance (zabezpečuje partner)V rámci aktivity "Quality assurance" bude partner projektu
zabezpečovať najmä nasledovné aktivity:internými zdrojmi • Analýza výstupov ŠU potrebných pre spracovanie súťažných
podkladov a súvisiacich podkladov pre zabezpečenie procesu VO; • Revízia a oponentúra Detailnej funkčnej špecifikácie
(DFŠ); • Revízia a oponentúra súťažných podkladov vo VO; • Revízia a oponentúra zmluvy s dodávateľom, • Revízia a
oponentúra k časovým míľnikom v projekte voči Projektovému plánu, • Revízia a oponentúra k plánovaným výstupom
projektu voči schválenému obsahu výstupov v Štúdii uskutočniteľnosti • Revízia a pravidelná kontrola zoznamu
otvorených otázok v projekte, • Revízia a pripomienkovanie Iniciálneho dokumentu (PID) projektu, • Revízia a
pripomienkovanie správy o stave etapy projektu, • Revízia dokumentu popis produktu, • Revízia dekompozície produktov, •
Revízia plánu kvality a zoznamu kvality, • Revízia a oponentúra plánu rozpočtu projektu, • Revízia, pripomienkovanie a
pravidelná kontrola dokumentu Riadenie rizík projektu voči aktuálnemu stavu projektu. Revízia plánu
konfiguračnéhomanažmentu, • Revízia stanovísk a reportov pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho
Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany; externými zdrojmi: • Revízia, pripomienkovanie a
pravidelná kontrola závislosti projektu voči pripravovaným a realizovaným projektom; • Revízia a oponentúra procesu a
kontrola relevantnosti výsledkov UAT testov v zmysle plánu testovania. • Revízia a oponentúra výsledkov testov nasadenia
nového systému v zmysle plánu testovania. Revízia a oponentúra testovacích scenárov. V prípade potrebyvstup do
testovacieho prostredia a vykonanie jednotlivých druhov testov v zmysle plánu testovania. Revízia funkčnosti systému pri
prechode do produkčnéhoprostredia; • Revízia akceptačných kritérii, protokolov a akceptačného konania; • Revízia a
komentovanie Správy o ukončení projektu; • Revízia Správy o získaných poznatkoch; • Revízia a kontrola záverečnej správy
pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany;
PODPORNÉ AKTIVITY - Publicita (zabezpečuje partner)V rámci aktivity "Publicita" bude partner projektu zabezpečovať
najmä nasledovné aktivity: • Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a aktualizácia • Realizácia jednotlivých
nadlinkových aktivít v zmysle komunikačného plánu (radiospot, OOH, iné) • Revízia miľníkov Vzhľadom na povahu projektu
tento jednoznačne prispieva k napĺňaniu cieľov z NKIVS. Celý projekt jesmerovaný na jednej strane ku klientom a k
umožneniu rýchlejšieho prístupu k službám právnej pomoci resp. službám osobného bankrotu, a na druhej stranepomáha
k zefektívneniu interných procesov v rámci organizácie ako aj k podpore procesov, ktoré prebiehajú na medziorganizačnej
úrovni (zefektívuje rozhrania).Z pohľadu NKIVS projekt napĺňa nasledovné ciele: • Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť
elektronických služieb pre občanov • Zlepšíme digitálne zručnosti a inklúziu znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho
trhu • Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií • Zlepšíme využívanie
údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe Postupné zlepšovanie činností – napr. prvé 2 roky –
lessons learned (potom vyhodnocovať) – EFQM v rámci OP EVS • Racionalizujeme prevádzku informačných systémov
pomocou vládneho cloudu • Zlepšíme „governance“ verejného ITVzhľadom na citlivosť údajov, ktoré budú predmetom
vytvorených systémov, bude potrebné implementovať zásadné bezpečnostné opatrenia, ktoré musiavychádzať k
konceptov bezpečnosti vládnych služieb a musia byť schválené Národným bezpečnostným úradom. Takto bude projekt
prispievať aj k cieľomsúvisiacim s bezpečnosťou kybernetického priestoru.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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6.

Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu
Kód:

P0051

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých
je rozhodovanie podporované analytickými
systémami (napríklad pre analýzu rizík)

Čas plnenia:
Celková cieľová hodnota:

počet
K - koniec realizácie projektu
0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Typ aktivity:

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT

30798841

Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:

426P94900001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

426P94900003 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

426P94900002 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - Call
centrum

0

426P94900009 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie zabezpečenie IKT

0

426P94900010 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

426P94900004 - Testovanie riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

Kód:

P0151

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet dodatočných centrálne využitých
podporných systémov vnútornej správy v rámci
ISVS (ako služieb v cloude SaaS)

Čas plnenia:
Celková cieľová hodnota:

počet
K - koniec realizácie projektu
0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Typ aktivity:

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT

30798841

Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:

426P94900001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

426P94900003 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

426P94900002 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - Call
centrum

0

426P94900009 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie zabezpečenie IKT

0

426P94900010 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

426P94900004 - Testovanie riešenia okrem integrácie - Call centrum

0

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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Kód:

P0152

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet dodatočných elektronických služieb pre
občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

4,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Maximálna hodnota

Identifikátor (IČO):

30798841

Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Typ aktivity:

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

416P94900011 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

4

416P94900005 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IS CPP

4

416P94900012 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

4

416P94900006 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IS CPP

4

416P94900014 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

4

416P94900008 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - IS CPP

4

416P94900013 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

4

416P94900007 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IS CPP

4

Kód:

P0215

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových cezhraničných služieb pre občanov

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Typ aktivity:

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov

30798841

Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:

416P94900011 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900005 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

416P94900012 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900006 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

416P94900014 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900008 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

416P94900013 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900007 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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Kód:

P0224

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej
správy

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

1,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Maximálna hodnota

Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Typ aktivity:

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT

30798841

Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:

426P94900001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Call centrum

1

426P94900003 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Call centrum

1

426P94900002 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - Call
centrum

1

426P94900009 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie zabezpečenie IKT

1

426P94900010 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Call centrum

1

426P94900004 - Testovanie riešenia okrem integrácie - Call centrum

1

Kód:

P0233

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových zjednodušených životných situácií
pre občanov, realizovaných kombináciou
elektronických služieb

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:

0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Typ aktivity:

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov

30798841

Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:

416P94900011 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900005 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

416P94900012 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900006 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

416P94900014 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900008 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - IS CPP

0

416P94900013 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

0

416P94900007 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IS CPP

0
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Kód:

P0739

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré
prispievajú k riešeniu životných situácií pre
občanov

Čas plnenia:

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

8,0000
Maximálna hodnota
30798841

Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Typ aktivity:

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

416P94900011 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

8

416P94900005 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IS CPP

8

416P94900012 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

8

416P94900006 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IS CPP

8

416P94900014 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

8

416P94900008 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - IS CPP

8

416P94900013 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP

8

416P94900007 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IS CPP

8

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP

P0051

Dodatočný počet úsekov verejnej
správy, v ktorých je rozhodovanie
podporované analytickými systémami
(napríklad pre analýzu rizík)

počet

0,0000

Nie

N/A

P0151

Počet dodatočných centrálne
využitých podporných systémov
vnútornej správy v rámci ISVS (ako
služieb v cloude SaaS)

počet

0,0000

Nie

N/A

P0152

Počet dodatočných elektronických
služieb pre občanov, ktoré je možné
riešiť mobilnou aplikáciou

počet

4,0000

Nie

PraN

P0215

Počet nových cezhraničných služieb
pre občanov

počet

0,0000

Nie

N/A

P0224

Počet nových optimalizovaných
úsekov verejnej správy

počet

1,0000

Nie

PraN, UR

P0233

Počet nových zjednodušených
životných situácií pre občanov,
realizovaných kombináciou
elektronických služieb

počet

0,0000

Nie

PraN, UR

P0739

Počet zavedených elektronických
služieb, ktoré prispievajú k riešeniu
životných situácií pre občanov

počet

8,0000

Nie

PraN

Predmet podpory
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7.

Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):

30798841

Kód

Názov

Merná jednotka

Relevancia k HP

D0128

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet

PraN, UR

D0128

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet

PraN, UR

D0249

Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0249

Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0250

Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0250

Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0251

Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0251

Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0256

Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0256

Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

D0257

Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE

PraN

D0257

Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE

PraN

D0261

Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)

EUR

PraN

D0261

Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)

EUR

PraN

D0262

Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)

EUR

PraN

D0262

Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)

EUR

PraN

D0263

Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)

EUR

PraN

D0263

Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)

EUR

PraN

D0264

Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

EUR

PraN

D0264

Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

EUR

PraN

D0266

Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

%

PraN

D0266

Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

%

PraN

D0267

Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

%

PraN

D0267

Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

%

PraN

Predmet podpory
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8.

Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Predmet podpory
21.8.2018 10:37
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Subjekt:

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Identifikátor (IČO):
Výška oprávnených výdavkov:

30798841
4 795 267,05 €

Priame výdavky
Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Typ aktivity:

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

416P94900011 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP
521 - Mzdové výdavky
013 - Softvér

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

416P94900005 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IS CPP
521 - Mzdové výdavky
013 - Softvér

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

416P94900012 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP
013 - Softvér
521 - Mzdové výdavky

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

416P94900006 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IS CPP
013 - Softvér
521 - Mzdové výdavky

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:
Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

416P94900014 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP
013 - Softvér
416P94900008 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - IS CPP
013 - Softvér

Skupina výdavku:

2 408,85 €
70 731,60 €
1 043 592,02 €
62 589,62 €
981 002,40 €
234 233,73 €
232 002,00 €
2 231,73 €
2 174 993,89 €
2 141 022,00 €
33 971,89 €
56 066,40 €
56 066,40 €
421 210,25 €
361 106,40 €

518 - Ostatné služby

39 026,40 €

521 - Mzdové výdavky

21 077,45 €

416P94900013 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IS CPP
521 - Mzdové výdavky
013 - Softvér

Hlavné aktivity projektu:

73 140,45 €

416P94900007 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IS CPP
521 - Mzdové výdavky
013 - Softvér

Konkrétny cieľ:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Typ aktivity:

42631107007 - J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT

20 531,47 €
3 461,47 €
17 070,00 €
314 480,04 €
38 415,24 €
276 064,80 €

Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

426P94900001 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Call centrum
521 - Mzdové výdavky
518 - Ostatné služby

Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:
Hlavné aktivity projektu:
Skupina výdavku:

426P94900003 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Call centrum
518 - Ostatné služby

7 204,54 €
996,94 €
6 207,60 €
23 364,00 €
23 364,00 €

426P94900002 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem
integrácie - Call centrum

92 313,96 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

73 113,96 €

518 - Ostatné služby

19 200,00 €
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Hlavné aktivity projektu:

426P94900009 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem
integrácie - zabezpečenie IKT

Skupina výdavku:

171 538,40 €

521 - Mzdové výdavky

2 074,85 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

161 889,15 €

013 - Softvér
Hlavné aktivity projektu:

7 574,40 €

426P94900010 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Call centrum

Skupina výdavku:

5 947,54 €

521 - Mzdové výdavky

495,94 €

518 - Ostatné služby
Hlavné aktivity projektu:

5 451,60 €

426P94900004 - Testovanie riešenia okrem integrácie - Call centrum

Skupina výdavku:

1 477,71 €

521 - Mzdové výdavky

1 477,71 €

Nepriame výdavky
Konkrétny cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

311P949P0001 - Podporné aktivity

154 302,65 €

Skupina výdavku:

521 - Mzdové výdavky

154 302,65 €

Konkrétny cieľ:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

311P949P0002 - Podporné aktivity

Skupina výdavku:

870,00 €

518 - Ostatné služby

870,00 €

8.2 Rozpočty partnerov
Subjekt:

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A
INFORMATIZÁCIU

Identifikátor (IČO):

50349287

Výška oprávnených výdavkov:

148 025,70 €

Priame výdavky
Nezaevidované

Nepriame výdavky

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

4 943 292,75 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

100,0000%

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

4 943 292,75 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

0,00 €
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