MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
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Mikulov

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM
Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015
Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR
Alokace i s kofinancováním: cca 144 mld. Kč
Řídicí orgán: MMR, odbor řízení operačních
programů
• Kofinancování: 85 % EFRR a 15 % (národní
spolufinancování)
•
•
•
•
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OBECNĚ O IROP

Prioritní osa 1 - Infrastruktura
• Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
• Alokace 1,6 mld. EUR
• Doprava, integrované dopravní systémy, IZS

Prioritní osa 2 - Lidé
• Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
• Alokace 1,7 mld. EUR
• Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování bytových
domů
Prioritní osa 3 - Instituce
• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
• Alokace 0,8 mld. EUR
• Kulturní dědictví, e-Government, územně plánovací dokumentace
•

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
- Alokace 390 mil. EUR
- Posílení CLLD, provozní a animační náklady

ROLE MMR ČR a CRR ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
= Řídicí orgán IROP (ŘO IROP)

• řízení programu
• příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce,
• poskytovatel dotace
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
= zprostředkující subjekt pro IROP
• konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly
projektů, kontroly žádostí o platbu, administrace změn,
zpracování podkladů pro certifikaci
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PRAVIDLA PRO ŽADATELE A
PŘÍJEMCE
Obecná pravidla (závazná pro všechny specifické cíle
a výzvy)
www.dotaceEU.cz/IROP
Specifická pravidla (pro každou výzvu samostatný
dokument)
www.dotaceEU.cz/IROP
• podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí
kritéria, povinné přílohy
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SC 3.2 – ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI
VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A
KVALITY SYSTÉMŮ IKT

eGovernment – 330 mil. EUR
• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného
elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth,
eJustice, eProcurement)
• modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby
subjektů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému
• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)
Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek
státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, státní organizace
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SC 3.2 – ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI
VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A
KVALITY SYSTÉMŮ IKT

V aktivitách spojených s eGovernmentem budou novými
funkcionalitami informačního systému například:
• samoobslužný proces veřejné správy,
• propojování datového fondu veřejné správy,
• zajištění provozní spolehlivost a bezpečnosti,
• dostupnost služeb veřejné správy,
• interoperabilita na území státu s přesahem v rámci
EU,
• celoplošná dostupnost
Návaznost na měkké projekty z OP Zaměstnanost
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SC 3.2 – ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI
VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A
KVALITY SYSTÉMŮ IKT

• projekty musí být v souladu se Strategickým rámcem
rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho
implementačními plány a projektovými okruhy;
• je nutné doložit souhlasné stanovisko Hlavního
architekta eGovernmentu pro projekty územních
samosprávných celků nad 15 mil. Kč celkových
způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na
centrální systémy veřejné správy nebo všechny
projekty, které se budou vázat centrální systémy
veřejné správy, a pro všechny projekty OSS.
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17. Září 2015 – Výzva „Aktivity vedoucí k
úplnému elektronickému podání“
• Průběžná – otevřena do 06/2017
• Alokace 470 588 235 CZK
• Soulad se SRRVS – projektové okruhy 3.1
Úplné elektronické podání a 3.2 Kontaktní
místa
• Příjemci: organizační složky státu,
příspěvkové organizace organizačních
složek státu, obce, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, kraje, organizace
zřizované nebo zakládané kraji, státní
organizace

Podporované aktivity:
• Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání.
• Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i
anglické verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat
úplné elektronické podání.
• Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické
verze.
• Zajištění úplného elektronického podání.
• Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních
prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb
eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst.
• Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální
úrovni.
• Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání
údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých
agendových systémů v návaznosti na referenční údaje
základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus.
• Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí
nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých
agendových systémech.

21. Říjen 2015 – Výzva „Kybernetická
bezpečnost“
• Průběžná – otevřená do 05/2017
• Alokace 1 411 764 706 CZK
• Soulad se SRRVS – projektový okruh č. 7
• Příjemci: OSS, PO OSS, kraje, obce
• Významné + kritické informační systémy

Podporované aktivity (technická opatření):
• fyzická bezpečnost,
• nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
• nástroj pro ověřování identity uživatelů,
• nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
• nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
• nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační
infrastruktury a významných informačních systémů, jejich
uživatelů a administrátorů,
• nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
• nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních
událostí,
• aplikační bezpečnost,
• kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně
utajovaných skutečností
• nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a
• bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

SC 3.2 – ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A
TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY
SYSTÉMŮ IKT

• Prosinec 2015 – Výzva „eLegislativa,
eSbírka, archivace“
• Průběžná – otevřená do 06/2016
• Alokace 705 882 353 CZK
• Soulad se SRRVS – projektové okruhy č. 3.3 a
3.11 (NDA)
• Příjemci: OSS

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
PhDr. Aleš Pekárek
Řídicí orgán IROP
E-mail: ales.pekarek@mmr.cz
Telefon: +420 224 861 571

