
19. 1. 2016

Praha

Podpora konektivity škol a 

informačních systémů veřejné 

správy v IROP

11. 8. 2016

Telč



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

Prioritní osa 3 - Instituce

• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

• Alokace 0,8 mld. EUR

• Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

- Alokace 390 mil. EUR

- Posílení CLLD, provozní a animační náklady

STRUKTURA IROP



Prioritní osa 1 – Infrastruktura

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace 

a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující 

na síť TEN-T

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

PRIORITNÍ OSA 1



Prioritní osa 2 - Lidé

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

v oblasti sociálního podnikání

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb

a péče o zdraví

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

a celoživotní učení

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

PRIORITNÍ OSA 2



Prioritní osa 3 – Instituce

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a  rozvoje     

kulturního dědictví

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy   

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního   

rozvoje

PRIORITNÍ OSA 3



Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivi-

zace místního potenciálu

SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

PRIORITNÍ OSA 4



SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A 

DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
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Cíl: prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný 

přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím 

zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Alokace: 473 mil. EUR (EFRR) 

• 13 mld. Kč z EU; celkem cca 15,3 mld. Kč

Aktivity: 

 Předškolní vzdělávání (bez konektivity)

 Základní školy (včetně konektivity)

 Střední a vyšší odborné školy (včetně konektivity)

 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (bez konektivity)

SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A 

DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ



SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A 

DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Akční plány vzdělávání – neřeší konektivitu, ale primární projekty 

v nich být musí!

 Místní akční plán vzdělávání (MAP)

 Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP

 zacílení priorit ZŠ a zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání

 Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence

 zacílení priorit SŠ/VOŠ a zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání



HARMONOGRAM VÝZEV

V SC 2.4 - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Číslo

výzvy Název výzvy Vyhlášení

14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 12/2015

15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) 12/2015

32 Infrastruktura středních škol a VOŠ 06/2016

33 Infrastruktura středních škol a VOŠ (SVL) 06/2016

48 Infrastruktura základních škol 08/2016

49 Infrastruktura základních škol (SVL) 08/2016

60
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání 

10/2016

61
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání (SVL)

10/2016



INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SC 2.4 IROP

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 Celková alokace z EU – 2,5 mld. Kč

 v roce 2015 vyhlášeno za 2,4 mld. Kč (výzva č. 14 a 15)

 Infrastruktura pro základní školy

 Celková alokace z EU – 2,65 mld. Kč

 plán vyhlášení pro rok 2016 (srpen)  – 1,8 mld. Kč

 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy

 Celková alokace z EU – 2,65 mld. Kč

 vyhlášeno pro rok 2016 – 1,3 mld. Kč (výzva č. 32 a 33)

 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání

 Celková alokace z EU – 590 mil. Kč

 plán vyhlášení pro rok 2016 (říjen) – 500 mil. Kč 11



VZDĚLÁVÁNÍ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI a IPRÚ)

 plán vyhlášení na červen 2016

 Celková alokace 1,05 mld. Kč a 269 mil. Kč

 Regionální vzdělávání (ITI a IPRÚ)

 plán vyhlášení na listopad 2016

 Celková alokace 3,15 mld. Kč a 889 mil Kč

 Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání

 plán vyhlášení na listopad 2016

 Celková alokace 2 mld. Kč
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• Vyhlášení výzvy:  19. 5. 2016  

• Příjem žádostí:  30. 6. 2016 - 18. 11. 2016                                  

• Kolová výzva: hodnocení projektů po ukončení příjmu žádostí

• Datum ukončení realizace projektu:  do 31. 12. 2018

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti

• Alokace: 393 000 000 Kč (EFRR) + 69,4 mil. Kč (spolufinancování)   

• Území realizace: území ČR mimo území hl. m. Prahy – správní 

obvody ORP bez SVL (viz příloha č. 2 Specifických pravidel)

• http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-

Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol

32. VÝZVA IROP „INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A 

VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL“

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol


• Vyhlášení výzvy:  19. 5. 2016  

• Příjem žádostí:  30. 6. 2016 - 18. 11. 2016                                  

• Kolová výzva: hodnocení projektů po ukončení příjmu žádostí

• Datum ukončení realizace projektu:  do 31. 12. 2018

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti

• Alokace: 917 000 000 Kč (EFRR) + 162 mil. Kč (spolufinancování)   

• Území realizace: území ČR mimo území hl. m. Prahy – správní 

obvody ORP se SVL (viz příloha č. 2 Specifických pravidel)

• http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-

Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)

33. VÝZVA IROP „INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A 

VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL)“

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)


Oprávnění žadatelé: 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší

odborné školy

- kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve; církevní organizace

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (subjekty

s volnou živností č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně

lektorské činnosti“ a vysoké školy)

• NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost

v oblasti školství; hlavním účelem jejich činností není zisk

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

1) Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní 

vysoké školy

• EFRR                    85 % z celkových způsobilých výdajů, 

• státní rozpočet      15 % z celkových způsobilých výdajů.

2) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, 

které jsou zapsány ve školském rejstříku 

• EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, 

• státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů, 

• příjemce 10 % z celkových způsobilých výdajů.
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32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“

3) Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové 

organizace a dobrovolné svazky obcí 

• EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, 

• státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů,

• příjemce 10 % z celkových způsobilých výdajů.

4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a 

současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti 

definované výzvou

• EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, 

• státní rozpočet 10 % z celkových způsobilých výdajů,

• příjemce 5 % z celkových způsobilých výdajů.
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32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“

5) Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace

• EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, 

• státní rozpočet 10 % z celkových způsobilých výdajů,

• příjemce 5 % z celkových způsobilých výdajů.

6) Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích

• EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, 

• státní rozpočet 0 % z celkových způsobilých výdajů,

• příjemce 15 % z celkových způsobilých výdajů.

Pozn.: podnikající subjekty mají vždy podíl 0 % ze státního rozp.
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Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a 

školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání 

(včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v 

Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve 

vazbě na: 

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s 

digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- rozšiřování kapacit kmenových tříd – pouze výzva č. 33.

Není možné realizovat projekt zaměřený pouze na aktivity 

spojené se zajištěním konektivity školy nebo na aktivity 

vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, 

stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť).

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Cíl: prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit 

rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a 

tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním 

plánem vzdělávání.

Výše celkových způsobilých výdajů:

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů:     1 000 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  99 000 000 Kč 

Dotace – ex-post financování

Převod finančních prostředků – ex-post financování pro organizační 

složky státu a jejich příspěvkové organizace

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Hlavní podporované aktivity (min. 85 % celkových 

způsobilých výdajů)

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury

středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky

pro přivedení inženýrských sítí,

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně

zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),

 nákup budov,

 pořízení vybavení budov a učeben,

 pořízení kompenzačních pomůcek,

 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Vedlejší podporované aktivity (max. 15 % celkových 

způsobilých výdajů)

• nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu 

stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů 

projektu), 

• demolice souvisí s realizací projektu, 

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy 

• úpravy zeleně a venkovního prostranství, 

• projektová dokumentace, EIA, zabezpečení výstavby (technický 

dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu 

(příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování 

studie proveditelnosti), 

• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Konektivita – tzv. standard konektivity – Příloha č. 11 pravidel

1) WAN (povinné)

2) LAN (povinné)

3) Další bezpečnostní prvky (nepovinné)

• z podpory nelze hradit náklady za připojení k internetu 

poskytovateli, jinak jsou obecně všechny související náklady 

způsobilé, včetně nepovinných bezpečnostních prvků 

• Povinným výstupem projektu je zapracování zásad využívání ICT 

a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy, úpravy zeleně a 

venkovního prostranství

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Způsobilé výdaje (hlavní aktivity) 

• stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov 

sloužící středoškolskému nebo vyššímu odbornému vzdělávání:

• odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na 

klíčové kompetence, spojovací prostory a nezbytné zázemí těchto 

učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí)

• odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence,

• školní poradenské pracoviště v budově školy,

• nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, spojovacích 

prostor a zázemí nezbytné pro zvýšené kapacity žáků (šatny, sociální 

zázemí), nové kabinety ve vazbě na rozšiřování kapacit školy – pouze 

výzva č. 33

• stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění 

bezbariérového přístupu),

• budování a modernizace související inženýrské sítě

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Způsobilé výdaje (hlavní aktivity) 

• nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit 

středoškolskému/vyššímu odbornému vzdělávání, včetně pozemku na 

kterém budova stojí (pozemek v hlavní aktivitě, ale do 10 % CZV),

• pořízení nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten a 

kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence,

• nákup výukových pomůcek a technického vybavení učeben a výukových 

prostor ve vazbě na klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, 

měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení ve vazbě na klíčové 

kompetence: výuku cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory), 

• pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť,

• pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten a 

kabinetů ve vazbě na zvýšenou kapacitu – pouze výzva č. 33,

• pořízení kompenzačních pomůcek

• DPH

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Způsobilé výdaje (hlavní aktivity) 

• Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) - viz příloha č. 11 Pravidel)

– síťové zařízení WAN-LAN,

– bezpečnostní zařízení,

– nezbytné vybavení a vedení poslední míle k přípojnému bodu poskytovatele 

internetu popř. propojení budov školy (rádiový přijímač, anténní zařízení, 

metalické nebo optické vedení na pozemku a v budovách školy),

– nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo 

bezpečnostního zařízení,

– nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie,

• Vnitřní konektivita školy (LAN) - viz příloha č. 11 Pravidel)

– aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém 

centrálního řízení wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory; SW nezbytný pro 

provoz infrastruktury (licence OS, přístupové licence), standardní záruka

• Další bezpečnostní prvky - viz příloha č. 11 Pravidel)

– SW, HW, licence, náklady na implementaci a integraci přímo související s 

pořizovaným SW a HW.

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Způsobilé výdaje (vedlejší aktivity) 

• nákup pozemku pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající 

budovy SŠ/VOŠ (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu),

• demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací 

projektu, 

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. 

elektronické zabezpečení vstupu do budovy),

• úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení SŠ/VOŠ (přístupové 

cesty v areálu školy/školského zařízení, parkové úpravy, pořízení a 

obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební 

povolení,

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský 

dozor),

• projektová dokumentace stavby, EIA, 

32. A 33. VÝZVA IROP - „SŠ/VOŠ“ A „SŠ/VOŠ (SVL)“



Způsobilé výdaje (vedlejší aktivity) 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 

(příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie 

proveditelnosti),

• nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny 

vybavení, 

• povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),

• DPH
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Nezpůsobilé výdaje 

• nákup budov určených k demolici.

• nákup SW a HW bez vazby na klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory), odbornou učebnu počítačů, 

konektivitu školy nebo kompenzační pomůcky,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení škol a školních budov bez 

vazby na hlavní aktivity projektu (např. rekonstrukce a vybavení stávající 

kmenové učebny),

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k 

stravování žáků,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci víceúčelových sportovních hřišť, 

bazénů,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci čističky odpadních vod,

• solární panely a další zdroje energie pro provoz školy či školského 

zařízení,
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Nezpůsobilé výdaje 

• výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a 

školních zařízení (zateplovací systémy jsou způsobilé pouze v rámci 

novostaveb a v části přístavby či nástavby budovy),

• výdaje na výměnu oken stávajících budov škol a školských zařízení 

(nová okna lze pořídit pouze pro odborné učebny s vazbou na klíčové 

kompetence a nové kmenové třídy dotčené projektem),

• výdaje na rekonstrukci střechy stávajících budov škol a školských 

zařízení, pokud nástavbou nedošlo k rozšíření odborných učeben 

s vazbou na klíčové kompetence či vzniku nových kmenových učeben,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben,

• trenažér pro výuku řízení vozidla,

• náklady na vedlejší podporované aktivity, které budou přesahovat 15 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu,

• další výdaje na konektivitu (upřesněno v Pravidlech),

• znalecké posudky, cla, manka, provize, nájemné, platy, pokuty… 
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• 330 mil. EUR

• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění 

úplného elektronického podání a elektronizaci agend 

(např. eCulture, eHealth, eJustice)

• modernizace informačních a komunikačních systémů pro 

specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek 

integrovaného záchranného systému

• kybernetická bezpečnost

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

31



STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE 

VEŘEJNÉ SPRÁVY

• Dělí se na implementační plány, pro IROP relevantní IP 3 -

Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

• IP 3 se skládá z tzv. projektových okruhů, každý projekt v SC 

3.2 musí být v souladu s některým z okruhů

• Výzvy připravuje ŘO IROP ve spolupráci s RVIS a věcným 

garantem (MV ČR)
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PROJEKTOVÉ OKRUHY IP3

• 3.1. Úplné elektronické podání

• 3.2. Kontaktní místa

• 3.3. Elektronizace odvětví: eLegislativa, eSbírka

• 3.4. Elektronizace odvětví: eCulture

• 3.5. Elektronizace odvětví: eEducation

• 3.6. Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky

• 3.7. Elektronizace odvětví: eHealth

• 3.8. Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění

• 3.9. Elektronizace odvětví: eJustice

• 3.10. Elektronizace odvětví: eProcurement

• 3.11. Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA)
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http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-1-uplne-elektronicke-podani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-2-kontaktni-mista-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-3-eo-esel-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-4-eo-eculture-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-5-eo-eeducation-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-6-eo-socialni-sluzby-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-7-eo-ehealth-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-8-eo-vyber-dani-a-pojisteni-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-9-eo-ejustice-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-10-eo-eprocurement-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-11-eo-earchivace-pdf.aspx


PROJEKTOVÉ OKRUHY IP3

• 4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata

• 5.1. Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné 

správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých 

agend

• 5.2. Prostorová data a služby

• 6.1. Technologická a komunikační infrastruktura (datová 

centra)

• 6.2. Bezpečnost a krizové řízení

• 6.3. Sdílitelné služby technologické infrastruktury

• 7. Kybernetická bezpečnost

• 8.1. Elektronická identita

• 8.2. Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)

• 9. ELEKTRONIZACE PODPŮRNÝCH PROCESŮ
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http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-4-opendata-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-1-konsolidace-datoveho-fondu-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-2-prostorova-data-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-1-technologicka-a-komunikacni-infrastruktura-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-2-bezpecnost-a-krizove-rizeni-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-3-sdilitelne-sluzby-technologicke-infrastruktury-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-7-kyberneticka-bezpecnost-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-8-1-elektronicka-identita-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-8-2-elektronicke-dorucovani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-9-elektronizace-podpurnych-procesu-pdf.aspx


• 4. Výzva – Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání 

(září 2015)

• 10. Výzva – Kybernetická bezpečnost (říjen 2015)

• 17. Výzva – eLegislativa, eSbírka, NDA (prosinec 2015)

• 23. Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a 

infrastruktura I. (únor 2016)

• 26. Výzva – eGovernment I. (březen 2016)

• 28. Výzva - Specifické informační a komunikační systémy a 

infrastruktura II. (duben 2016)

SC 3.2 – Vyhlášené výzvy
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Aleš Pekárek

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor řízení operačních programů

E-mail: ales.pekarek@mmr.cz
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