Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Poskytovanie poradenských služieb

Poskytovanie poradenských služieb pre koordinačnú a metodickú podporu
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Východisková situácia / Ciele
ÚPVII vznikol v júni 2016. Cieľom úradu bolo zabezpečiť činnosti pre
tri oblasti, ktoré boli doteraz fragmentované medzi orgánmi štátnej
správy - efektívnejšie čerpania eurofondov, prísnejšie posudzovanie IT
projektov ako aj profesionálny manažment veľkých investícií. Uvedené
bolo realizované posilnením interných kapacít úradu.
Cieľom činnosti expertov bolo v prvom rade vyhodnotiť ukazovatele
regionálneho rozvoja na úrovni subregiónov SR v oblastiach s vplyvom
na stanovenie rámcov politiky súdržnosti po 2020 a s priemetom na
tematické oblasti kľúčové pre charakteristiku regionálnych rozdielov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) je
ústredným orgánom štátnej správy pre:
• riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie,
• oblasť informatizácie spoločnosti,
• oblasť investícií.
V oblasti informatizácie spoločnosti ÚPVII zabezpečuje centrálne
riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného
digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo
verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru
integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu
plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
V oblasti investícií ÚPVII zabezpečuje strategické plánovanie a
strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného
strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných
projektov určených vládou SR.
Úrad plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým
zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu.

V rámci analýzy bol stanovený cieľ:
• Identifikovať najvýznamnejšie (vnútro)regionálne rozdiely
merateľné na úrovni subregiónov s potenciálnym dopadom na
využitie fondov EÚ
• Vytvoriť prehľad najvýznamnejších ohrození hospodárskeho
rozvoja, životného prostredia a sociálnej súdržnosti, ktoré vyžadujú
opatrenia, podporu a riešenia na úrovni subregiónov
• Identifikovať najvýznamnejšie trendy vývoja subregiónov s
možným vplyvom na rozhodovacie procesy v oblasti využívania
rozvojového potenciálu subregiónov.

Riešenie / Výsledok / Prínosy
Prioritou expertov STENGL bolo
zabezpečenie poradenskej
činnosti na účely podpory
aktivít sekcie CKO v rámci
analýzy rozvojového
potenciálu regiónov SR a
makroregionálnej stratégie.
Prioritne boli poskytované
služby metodickej a koordinačnej podpory pri spracovaní podkladov
a východísk pre proces prípravy podpory z EŠIF po roku 2020.

Odborníci stanovili primerané metodiky a ich aktivity sa zamerali
na zhodnotenie vybraných charakteristík a problematík na
makroekonomickej úrovni z pohľadu regiónov a ich subregiónov SR.
Naši konzultanti pomohli s identifikáciou a spracovaním korelácie
relevantných údajov regionálneho HDP na obyvateľa na úrovni NUTS
2 a NUTS 3 s odhadovaným dopadom na rozpočet SR v závislosti
od miery spolufinancovania. Vyhodnotili sme špecifický vplyv
bratislavského regiónu na hospodársky rast a regionálnych disparít
s identifikáciou potenciálnych rozvojových centier subregiónov.
Výsledkom práce odborných kapacít STENGL bude lepšie nastavenie
nástrojov EŠIF pre Slovenskú republiku po období 2020.

Ďalšou aktivitou našich špecialistov boli poradenské služby
koordinačnej a metodickej podpory súvisiacich so zabezpečením
systémovej a technickej podpory v rámci zvyšovania kvality,
štandardu a dostupnosti IS CKO v rámci zabezpečovania agendy EŠIF.
Ako poradcovia sme pripravili návrh a vykonávali podporu pri
zavedení vzájomne kompatibilných informačných a komunikačných
technológií v rámci prepojenia pracovísk subjektov EŠIF
komunikačnou platformou v reálnom čase o implementácii
EŠIF a pre riešenie problémových oblastí. STENGL špecialisti
zabezpečovali podporné riešenie .Vytvorili návrh riešenia vzájomne
kompatibilných informačno-komunikačných technológií a
informačných aktivít vrátane ich elektronického vybavenia a licencií
pre CKO, ktoré zabezpečili zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie
medzi subjektmi EŠIF a zvýšenie kvality v oblasti strategického
riadenia a regulácie EŠIF.

STENGL experti v rámci svojej činnosti využili špecifické knowhow v oblasti analýzy regionálneho rozvoja a vplyvu investícií
zo štrukturálnych fondov. Zároveň ÚPVII získal silný nástroj na
zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie medzi subjektmi EŠIF a
zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti systémov pre EŠIF.

O SPOLOČNOSTI STENGL a.s.
Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu
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