Evropské strukturální a investiční fondy
2014–2020 jako zdroj financování
projektů ICT ve ve ejné správě

Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015
Hradec Králové 13. – 14. 4. 2015
Mgr. Ji í Zmatlík
náměstek ministra vnitra pro ízení sekce
ekonomiky, strategií a evropských fondů
Ministerstvo vnitra ČR

Obsah prezentace


Strategie rozvoje ICT ve ve ejné správě v ČR



Koordinační mechanismus pro oblast ve ejné správy



MV jako tzv. věcný garant



Operační programy relevantní pro financování ICT ve ve ejné správě z
hlediska kompetencí MV



SC 3.2 IROP



PO 4 OPZ

Strategie rozvoje ICT ve ve ejné správě v ČR
Strategický rámec rozvoje ve ejné správy České republiky pro období
2014 – 2020 (SR RVS)

-

schválen UV ze dne 27. srpna 2014 č. 680

-

navazuje na strategii Efektivní ve ejná správa a p átelské ve ejné služby
(Smart Administration) z období 2007–2013

-

definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje ve ejné správy (VS)
a eGovernmentu v ČR

-

zahrnuje čty i strategické cíle, k jejichž realizaci byly vytvo eny čty i
samostatné implementační plány (IP), které byly schváleny UV ze dne
14. ledna 2015 č. 21
 cíl „zvýšení dostupnosti a transparentnosti ve ejné správy
prost ednictvím
nástrojů
eGovernmentu“
bude
naplněn
prost ednictvím IP č. 3

Koordinační mechanismus pro oblast ve ejné
správy
Za účelem koordinace aktivit pro oblast ve ejné správy byl vytvo en tzv.
koordinační mechanismus pro prioritní osu č. 4 Efektivní ve ejná správa
Operačního programu Zaměstnanost (PO 4 OPZ) a specifický cíl 3.2 „Zvyšování
efektivity a transparentnosti ve ejné správy prost ednictvím rozvoje využití a kvality
systémů ICT“ Integrovaného regionálního operačního programu (SC 3.2 IROP).
Koordinační mechanismus funguje na nadresortní a implementační úrovni:
Nadresortní úroveň

•

Rada vlády pro ve ejnou správu (RV VS)

•

Rada vlády pro informační společnost (RV IS)
-

vazba mezi oběma Radami je akcentována společným p edsedou
(ministr vnitra), sekretariátem a ídícím výborem pro eGovernment

Schéma Rad vlády se společným ídicím výborem a sekretariátem

Koordinační mechanismus pro oblast
ve ejné správy
Vazba činnosti RV IS a RV VS na programové období 2014–2020
•

RV IS:
„projednává (programy), harmonogramy výzev a výzvy pro oblast
eGov. a ICT a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního
významu, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných
finančních mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro
VS ČR v souladu s naplňováním základních platných strategických
materiálů v oblasti ICT. Dále se vyjadřuje k projektům financovaných
z rozpočtu, a to po předložení předběžné studie proveditelnosti vč.
analýzy přínosů a nákladů (CBA) a souhlasném stanovisku útvaru
hlavního architekta eGovernmentu MV.“

Koordinační mechanismus pro oblast
ve ejné správy
Vazba činnosti RV IS a RV VS na programové období 2014–2020
•

RV VS:
„projednává harmonogramy výzev a výzvy pro oblast veřejné
správy, výzvy zaměřené na efektivní veřejnou správu, eGov. a ICT
(včetně projektů financovaných z rozpočtu, a to po předložení studie
proveditelnosti či projektového záměru vč. CBA a souhlasném
stanovisku útvaru hlavního architekta eGovernmentu MV) a může se
vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního významu, které jsou
spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních
mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro VS ČR
v souladu s naplňováním základních platných strategických materiálů
v oblasti VS.“

Koordinační mechanismus pro oblast ve ejné
správy
Implementační úroveň upravuje spolupráci mezi:
ídicími orgány ( O) IROP a OPZ

•

•

-

v OPZ na platformě tzv. Programového partnerství a Monitorovacího
výboru (členem je zástupce O IROP)

-

v IROP na platformě Monitorovacího výboru

( O) IROP a OPZ a věcnými garanty

Ve věci p edkládání výzev a harmonogramů zajišťuje komunikaci
s O IROP a OPZ a společným sekretariátem RV VS a RV IS tzv. koordinační
útvar, který rovněž komunikuje s dalšími orgány ve ejné moci (OVM)
zodpovědnými za dílčí problematiky VS.
Tímto nastavením dojde k dvojímu zajištění koordinace – jak z hlediska
odborného, tak z hlediska strategie smě ování ČR v daných oblastech.

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 O OPZ a O IROP podílet na:
-

nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání;

-

garanci věcného obsahu zamě ení výzev k p edkládání projektů
s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů,
plánu čerpání a milníků implementace;

-

nastavení technických parametrů výzev;

-

činnosti výběrové komise;

-

posuzování projektových záměrů;

-

hodnocení výzev, p ínosů projektů a spolupracuje na evaluacích apod.

Ministr vnitra
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OP relevantní pro financování ICT ve ve ejné
správě z hlediska kompetencí MV


Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
o Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění ve ejných institucí
•

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti ve ejné
správy prost ednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

 Realizace „tvrdých“ investičních projektů


Operační program Zaměstnanost 2014–2020

o Prioritní osa 4: Efektivní ve ejná správa
•

Specifický cíl 4.1.2: Optimalizovat procesy a postupy ve VS

•

Specifický cíl 4.1.2: Modernizovat rozvoj a ízení lidských zdrojů ve VS

 Realizace „měkkých“ neinvestičních projektů (vzdělávání, nastavení
procesů, analýzy, studie, podpora strategického ízení apod.)

SC 3.2 IROP
•
•

Naplňuje tematický cíl 2 „Zlepšení p ístupu, využití a kvality informačních
a komunikačních technologií“
ídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

•

Financován z: Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR)

•

Územní zamě ení podpory: celé území ČR včetně hl. m. Prahy

•

Alokace: cca 9 mld. Kč (podíl EU), tedy 7 % prost edků IROP

•

Kofinancování: 85 % z EFRR + 15 % (p íjemce + státní rozpočet) – tam, kde
je identifikován celorepublikový dopad, se mírně zvyšuje podíl spolufinancování
ČR (mechanismus pro-rata)

•

P íjemci: organizační složky státu a jejich p íspěvkové organizace, státní org.,
kraje, obce, org. z izované nebo zakládané kraji nebo obcemi

Programový dokument IROP byl schválen usnesením vlády ČR č. 555 dne
9. července 2014. Schválení ze strany EK se očekává v květnu/červnu 2015.

SC 3.2 IROP
P íklady podporovaných aktivit:

-

projekty z oblasti eGovernmentu, infrastruktury a informační a komunikační
systémy ve ejné správy v rozsahu rozší ení, propojení, konsolidace systémů,
aplikací a datového fondu ve ejné správy, včetně cloudových ešení

-

modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické pot eby
subjektů ve ejné správy a složek IZS

-

vznik a vybavení orgánů ve ejné moci pro ochranu infrastruktury IKT a zajištění
ízeného a bezpečného sdílení dat ve ejné správy v souladu se standardy
kybernetické bezpečnosti včetně komunikační a radiokomunikační infrastruktury
státu (dle zákona o kybernetické bezpečnosti)

SC 3.2 IROP
 Podmínkou pro p edložení projektů k žádosti o finanční podporu je stanovisko
hlavního architekta, povinné pro všechny OSS a projekty ÚSC vázané na
centrální registry a dále projekty ÚSC nad 15 mil. Kč
 Projekt musí být v souladu se Strategickým rámcem rozvoje VS pro
období 2014–2020, konkrétně IP č. 3
Vyhlášení prvních průběžných (nesoutěžních) výzev se očekává p ibližně
v srpnu 2015 – v prvé adě pro zabezpečení prvků kybernetické bezpečnosti
a oblast eGovernmentu

PO 4 OPZ
•

Naplňuje tematický cíl 11 „Posilování institucionální kapacity a účinné ve ejné
správy“

•

ídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

•

Financován z: Evropského sociálního fondu (ESF)

•

Alokace: cca 3,5 mld. Kč (podíl EU)

•

Kofinancování: 85 % z EFRR + 15 % (p íjemce + státní rozpočet), u projektů
s celorepublikovým dopadem se uplatní mechanismus pro-rata

•

P íjemci: organizační složky státu, státní p íspěvkové organizace a územní
samosprávné celky a jimi z izované či zakládané organizace

Programový dokument OPZ byl schválen usnesením vlády ČR č. 533 dne
9. července 2014. Schválení ze strany EK se očekává v květnu 2015.
Vyhlášení prvních výzev se plánuje na srpen– íjen 2015 (první výzva bude
zamě ena na aktivity vyplývající ze SR RVS)

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 p ípadě dalších dotazů se obracejte na: 1)

O IROP/OPZ

irop@mmr.cz / esf@mpsv.cz
2) samostatné oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra
Mgr. Jana Menšíková
vedoucí oddělení

Sekretariát:

E-mail: jana.mensikova@mvcr.cz

E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz

Tel.: 974 833 324

Tel.: 974 833 323

Děkuji za pozornost
Mgr. Ji í Zmatlík
náměstek ministra vnitra pro ízení sekce
ekonomiky, strategií a evropských fondů
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