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OP relevantní pro financování
implementace GeoInfoStrategie
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.)

Integrovaný regionální
operační program
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

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

Výchozí strategické dokumenty
Pro možnost financování projektů GeoInfoStrategie z ESI fondů je
stěžejní jak pro SC 3.2 IROP tak pro PO4 OPZ:
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014–2020 (Strategický rámec), schválený vládou ČR
(27.8.2014)
Strategický rámec je dále rozpracován na implementační plány,
implementační plán č. 3 pro oblast eGovernmentu se dále dělí na karty
projektového okruhu - karta projektového okruhu 5.2. Prostorová data
+ Seznam projektů

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie)
Geoinfostrategie je dále rozpracována v Akčním plánu Geoinfostrategie v
cíli 3.4 Rozvoj prostorových dat veřejné správy

Výchozí strategické dokumenty
Proč je důležité pro realizaci projektů z ESI fondů znát vazbu mezi
Strategickým rámcem a Geoinfostrategií????

Strategický rámec je jedním ze specifických kritérií
přijatelnosti pro projekty z SC 3.2 IROP
Toto kritérium bude u žádosti o finanční podporu
posuzováno optikou karty projektového okruhu
Daný projekt musí přispět k naplnění cílů uvedených
v kartě projektového okruhu

Plánované relevantní výzvy
Termíny vyhlášení prvních výzev:
(indikativní informace!)
OPZ:
•

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; minimální částka na projekt 1 mil. Kč, finanční strop 50
mil. Kč na projekt (číslo výzvy 03_15_025)

IROP:
•

na rok 2016 plánuje zatím ŘO IROP (MMR) velkou výzvu na projekty
eGovernment, kde jsou zahrnuta i prostorová data - Hlavní architekt
eGovernmentu ani RVIS s tímto postupem nesouhlasí – RVIS v současné
chvíli určuje prioritní oblasti, které doporučí ŘO IROP

Míra podpory – rozpad poměru
financování
Platí pro IROP i OPZ, jiný režim pouze pro hl. m. Prahu
•

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

•

Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a
jejích částí):
85% příspěvek EU
5% (IROP)/10% (OPZ) státní rozpočet
10% (IROP)/5% (OPZ) příjemce

•

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, státní podniky
85% příspěvek EU
15% příjemce

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
PhDr. Marta Léblová
E-mail: marta.leblova@mvcr.cz
Tel.: 974 833 315
Sekretariát:
E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz
Tel.: 974 833 323
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