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IOP – Integrovaný operační program
6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Konvergence

Číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06737
„Zřízení technol. centra a pořízení elektronické spisové sl. včetně vnitřní integrace úřadu“
Dodávka Technologického centra, upgrade stávající elektronické spisové služby včetně
rozšíření na hostovanou spisovou službu a realizace vnitřní integrace úřadu
Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení technologického centra ORP a
pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu vychází z konceptu realizace
technologických center v krajích a ORP tak, jak byl popsán v základních dokumentech vydaných MV
ČR a dále z analýzy současného stavu, která proběhla v obcích I. a II. stupně na území správního
obvodu ORP a na úřadě ORP, z které vyplývá snaha ORP řešit problémy informatizace komplexně v
rámci svého správního obvodu. Cílem konceptu je zpracování základního rámce služeb
eGovernmentu v regionu ORP, s návazností na stanovenou celostátní Strategii realizace Smart
Administration v období 2007-2015 a se zohledněním specifik ORP Třeboň s ohledem na současný
stav informatizace a realizovaných či připravovaných projektů. V rámci analýzy požadavků na zajištění
těchto služeb bylo zjištěno, že město Třeboň nemá dostatečnou infrastrukturu, která by zajistila
především přenos a ukládání dat, a v současné době nemá ani spisovou službu, která by byla
kompatibilní s informačním systémem datových schránek. Předmětem projektu je tak pořízení
hardwaru a softwaru dle požadované architektury, který zajistí následné služby nejen pro město
Třeboň, ale i pro ostatní obce I. a II. stupně v území. V rámci vnitřní integrace úřadu by mělo docházet
k postupné standardizaci procesů vykonávaných na MěÚ Třeboň.
Stávající kapacity HW nejsou vzhledem k navrhované architektuře TC plně vyhovující, protože byly
určeny k zabezpečení provozu již běžících SW aplikací na městském úřadě. Je nutno tedy pořídit
nové technologie v souladu s předpokládanou architekturou TC ORP tak, aby tato byla plně schopna
zabezpečit jak aplikace spojené s centrálními projekty služeb eGovernmentu, tak s projekty služeb
eGovernment v území s tím, že stávající technologie, pokud ještě budou funkční, začlenit do nově
budovaného TC.
Cílem technologického centra ORP Třeboň je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné
technologické provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a
zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným
uživatelům. Tato potřeba vzniká z realizace centrálních projektů MVČR, kdy je třeba následné služby
pro občana převést do území a výstupů těchto projektů využívat. Cílem projektu je tedy především
efektivní elektronický úřad, který bude schopen nabídnout ostatním obcím v území další služby, které
zjednoduší a zrychlí výkon veřejné správy.
Současně bude realizována i dodávka hardwaru a softwaru pořizovaného výhradně z rozpočtu Města
Třeboň, pro potřeby infrastruktury Městského úřadu. Náklady na tyto dodávky nejsou zahrnuty do níže
uvedených nákladů projektu.
Náklady na projekt město Třeboň žádá z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném
operačním programu, výzvě č. 06 „Technologická centra a elektronické spisové služby v území ",
prioritní osa 6.2 „Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence".
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.8.2011

Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:
Druh dotace/zdroje spolufinancování
EU celkem
Národní veřejné zdroje - obecní
Celkové způsobilé výdaje

Kč
Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
5 244 500,85%
925 500,15%
6 170 00,100%

Odpovědná osoba/odbor: Vochozka František / odbor rozvoje a investic
Stránka 1 z 1

