Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
oznamuje
změny ve 23. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura I.

Přehled změn k 29. lednu 2018

Položka

Popis změny

Zdůvodnění změny

Celková
částka dotace
z EFRR a SR

Navýšení celkové částky dotace
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj na 2 060 500 000 Kč a ze státního
rozpočtu na max. 487 731 511,25 Kč

Využití finančních zdrojů z nevyhlášené
alokace Specifického cíle 3.2.
Zaregistrované projekty žádají o větší
částku, než byla původní alokace výzvy.

Identifikace výzvy

Operační program

Prioritní osa

Investiční priorita

Specifický cíl
Druh výzvy

Integrovaný regionální operační program

PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro
elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do
informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické
zdravotnictví
SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Průběžná

1

Typ výzvy
Model hodnocení

Komplementární s Operačním programem Zaměstnanost, SC
4.1
Jednokolový

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

24. 2. 2016, 16:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

24. 2. 2016, 16:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

1. 3. 2016, 16:00

Nejpozději 9. 10. 2017, 16:00
Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení realizace
projektu

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje
ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních
dnů předem prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň
zveřejněna na webových stránkách
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-vIROP.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum
prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na
které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení
realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1.
2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn
před tímto datem.
Do 31. 12. 2020
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním
žádosti o podporu.
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Podpora

Celková částka dotace z EFRR a
SR

Evropský fond pro regionální rozvoj – 2 060 500 000 Kč
Státní rozpočet – max. 487 731 511,25 Kč

Organizační složky státu, příspěvkové organizace
organizačních složek státu, státní organizace:



Míra podpory z EFRR a SR

80,863 % Evropský fond pro regionální rozvoj;
19,137 % státní rozpočet.

Státní podniky:



Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

80,863 % Evropský fond pro regionální rozvoj;
0 % státní rozpočet.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
700 000 000 Kč

Podmínky veřejné podpory

Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma podpory

Převod finančních prostředků – ex post financování.

Zacílení podpory

Typ podporovaných operací


Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti
komunikačních a informačních systémů a
infrastruktury.
Technologická a komunikační infrastruktura
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Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

(datová centra s vazbou na nově pořízený nebo
modernizovaný informační systém).
Informační systémy v souvislosti s centry sdílených
služeb.
Elektronizace podpůrných procesů.

Území celé ČR včetně území hl. m. Prahy.

Organizační složky státu, příspěvkové organizace
organizačních složek státu, státní organizace, státní
podniky
občané, podnikatelé, zaměstnanci ve veřejné správě

Věcné zaměření

Podporované aktivity musí vycházet z projektových
okruhů č. 6.1, 6.2, 6.3 a 9 implementačního plánu č. 3
Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

Podporované aktivity






Indikátory

Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti
komunikačních a informačních systémů a
infrastruktury.
Budování, rozvoj a modernizace národních
datových center a komunikační infrastruktury pro
nově pořízené nebo modernizované informační
systémy.
Vytváření nových informačních systémů
v souvislosti s centry sdílených služeb.
Vytváření nových a modernizace stávajících
podpůrných informačních systémů.

3 05 00 Počet pořízených informačních systémů
3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému
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Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1. Plná moc
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu
4. Studie proveditelnosti
5. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
6. Seznam objednávek – přímých nákupů
7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
8. Čestné prohlášení ke Stanovisku hlavního architekta
eGovernmentu

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 Obecných pravidel a kapitola 2.6
Specifických pravidel této výzvy.

Časová způsobilost

1. 1. 2014 - 31. 12. 2020

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné.

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna
na webových stránkách
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-vIROP .
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny
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v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Změny ve výzvě se
nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

Příjmy projektu

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného
nařízení. Projekty mohou generovat příjmy mimo čl. 61
Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).

Forma a způsob podání
projektové žádosti

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz.

Odkaz na Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-vIROP

Kontakty pro poskytování
informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky –
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
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