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OP relevantní pro financování ICT
ve veřejné správě z hlediska
kompetencí MV
 Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020
o Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí
• Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 Realizace „tvrdých“ investičních projektů

 Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020
o Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
• Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve VS
• Specifický cíl 4.1.2: Modernizovat rozvoj a řízení lidských zdrojů ve VS
 Realizace „měkkých“ neinvestičních projektů (vzdělávání, analýzy,
studie proveditelnosti, apod.)

Směřování eGovernmentu v období
2014 - 2020
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 (SR RVS)
-navazuje na strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
(Smart Administration) z období 2007 – 2013
-definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy
(VS) a eGovernmentu v ČR
-zahrnuje čtyři strategické cíle, k jejichž realizaci byly vytvořeny čtyři
samostatné implementační plány (IP)
- na eGovernment je zaměřen IP č. 3 (obsahuje karty projektových

okruhů a seznam projektů)
- http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx

IROP
Řídící orgán: MMR
Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj
IROP schválen ze strany EK dne 4. června 2015
Prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT
•Příjemci: organizační složky státu a jejich příspěvkové org., státní organizace,
kraje, obce, org. zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi

•Do specifického cíle 3.2 bude směřováno 7 % prostředků IROP, tedy cca 8,917
mld. Kč
První výzvy: září 2015 – aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, říjen
2015 – kybernetická bezpečnost

IROP
příklady podporovaných aktivit
Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT
•

Projekty z oblasti eGovernmentu, infrastruktury a informační a
komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření,
propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (včetně
jeho publikování) veřejné správy včetně cloudových řešení

•

Modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické
potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS

•

Vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury
IKT a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v
souladu se standardy kybernetické bezpečnosti včetně
komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu.

Operační program Zaměstnanost
Řídící orgán: MPSV
Zprostředkující subjekt: není
OPZ byl dne 6. května 2015 schválen Evropskou komisí.

•Příjemci: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a územní
samosprávné celky a jimi zřizované či zakládané organizace

•Do prioritní osy č. 4 bude směřováno přibližně 6 % prostředků OPZ, tedy přes
3,5 mld. Kč

OPZ
Příklady podporovaných aktivit
Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve VS
•

Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání
analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných
studií a kapacit ve veřejné správě a justici

•

Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy
samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu
veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a
informacím veřejné správy

•

Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a justici

Výzvy v OPZ PO4
Termíny vyhlášení prvních výzev:
(indikativní informace!)
•v srpnu 2015: průběžná výzva přímého přidělení pro strategické projekty
vycházející ze Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020 a
jeho implementačních plánů – nevztahuje se na oblast eGovernmentu (vyjmuty
aktivity IP3)
•v září 2015: průběžná výzva pro projekty, které vycházejí ze Strategického
rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020 a jeho implementačních plánů
nebo jiných strategických dokumentů – vztahuje se na oblast eGovernmentu;
finanční strop 50 mil. Kč na projekt
•v říjnu 2015: průběžná výzva pro územně samosprávné celky a hlavní město
Praha – vztahuje se na oblast eGovernmentu

Míra podpory – rozpad poměru
financování – IROP i OPZ
•

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu, státní organizace a státní podniky (projekty s dopadem
na území celé ČR):
80, 863 %příspěvek EU
19, 137 % státní rozpočet

•

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy
a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi:
85 %příspěvek EU
5 % státní rozpočet
10 % rozpočet ÚSC

MV jako věcný garant
V programovém období 2014 – 2020 bude MV plnit roli tzv. věcného
garanta pro PO4 OPZ, SC 3.2 IROP (a SC 1.3 IROP)
MV se bude ve spolupráci s ŘO OPZ a ŘO IROP podílet na:
-

nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání;
garanci věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na
naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů
činnosti výběrové komise;
posuzování projektových záměrů;
hodnocení výzev, přínosů projektů a spolupracuje na evaluacích, apod.

Přidělení finančních prostředků na projekt je zcela
v kompetenci řídícího orgánu daného OP!

MV jako věcný garant v IROP
• Návrh Dohody mezi MV a MMR o spolupráci v rámci
IROP byl schválen UV 596/2014
• MV se vyjadřuje k:
o harmonogramu výzev a k věcnému obsahu zaměření výzev
o k předkládání projektů s ohledem na naplňování hodnot
monitorovacích indikátorů
•

•
•

MV připravuje posouzení a stanoviska k předloženým projektům –
především souhlasné stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu (viz dále)
MV se vyjadřuje ke všem návrhům na změnu alokace u specifických
cílů
MV bude mít přístup do MS2014+ s rolí „náhled“

Stanovisko hlavního
architekta eGovernmentu
•

Činnost HA eGovernmentu je realizována odborem HA eGovernmentu MV
ČR

•

Povinné pro všechny OSS a projekty ÚSC vázané na centrální registry a
dále projekty ÚSC nad 15 mil. Kč

•

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro konkrétní výzvu obsahují
metodiku posuzování projektů hlavním architektem eGovernmentu

•

Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu obsahuje:
– posouzení souladu projektu s Implementačním plánem/
kartami projektových okruhů SRRVS
– posouzení souladu projektu s požadavky na technologické
řešení, které vychází z Národního architektonického plánu ČR
– další doporučení k projektovému záměru

Stanovisko hlavního
architekta eGovernmentu

MV jako věcný garant v OPZ
• Role MV definována v Dohodě o spolupráci při realizaci
OPZ mezi MV a MPSV podepsané v červnu 2015
• Vztahuje se na PO 4
MV zejména:
•

podílí se na nastavení harmonogramu výzev, jejich vyhodnocení,
účastní se relevantních platforem OPZ - Monitorovací výbor,
platformy pro přípravu výzev PO3 a PO4 – konzultuje materiály
určené k dalšímu projednání

•
•

poskytuje žadatelům zcela neformální konzultace k projektům
vydává doporučující stanovisko řídícímu orgánu OPZ k
předloženým projektovým záměrům OSS, nikoli k projektům ÚSC

Odkazy a kontakty
Informace k IROP naleznete na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
Informace k OPZ naleznete na:
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
V případě dalších dotazů se obracejte na: 1) ŘO IROP/OPZ
irop@mmr.cz / esf@mpsv.cz
2) samostatné oddělení strategií a ESIF Ministerstva vnitra
Mgr. Jana Menšíková
vedoucí oddělení
E-mail: jana.mensikova@mvcr.cz
Tel.: 974 833 324
Sekretariát:
E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz
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