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Zaměření

Kategorie dig. agendy

Aktivity vedoucí k
úplnému
elektronickému
podání

Cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb
elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů
veřejné správy , implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb
eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální
úrovni. Dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást
referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na
referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro
odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

eLegislativa,
eSbírka, Národní
digitální archiv

Výzva se týká vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického
legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa), vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného
datového zdroje informací o právních předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech
a jejich vazbách na právo EU pro systém e-Sbírka a e-Legislativa, přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády
ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka
a e-Legislativa a rozvoj Národního digitálního archivu

• Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů
Výzva pro
• Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní
předkládání
infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např.
projektů v rámci SC Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)
2.3 OPD – ITS na • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací
dálnicích a silnicích pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy,
I. Třídy
ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci sítě
TEN-T a související infrastruktury
1. Zajištění provozu, správy a potřebného rozvoje všech částí MS pro programové období 2007-2013 z pohledu
udržitelnosti a přístupnosti implementační struktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí;
2. Pořizování HW a SW komponent (SSW licence) a souvisejících služeb a podpor pro provoz monitorovacího
systému pro období 2014–2020 jako celku;
3. Provoz, správa a rozvoj aplikace monitorovacího systému pro období 2014–2020 jako celku včetně úprav dle
požadavků jednotlivých ŘO OP, MMR-NOK a EK;
4. Provoz, správa, rozvoj a obnova HW a SSW prostředí všech lokalit záložního pracoviště;
5. Zajištění ostatních IT služeb v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–
2020 (např. systémové integrace, národního datového centra, bezpečnostního dohledu, konektivity, certifikací
apod.);
OPTP - Výzva č. 2
6. Rozvoj monitorovacího systému - vyhodnocování efektivnosti realizace pomoci - optimalizační nástroje
(SC 2.1 (statistické predikce, business inteligence, datové sklady apod.);
Zabezpečení
7. Rozvoj, provoz a správa DWH a manažerského informačního systému (dále jen „MIS“);
jednotného
8. Pořizování moderního technického a aplikačního vybavení pro účely efektivní implementace;
monitorovacího
systému na základě 9. Nastavení, provoz a rozvoj technického rozhraní s databází EK - SFC2014+ a se všemi externími systémy, které
budou využívány pro implementaci;
vysoké
elektronizace dat) 10. Rozvoj, provoz a správa podpůrných IS užívaných v prostředí implementační struktury jako nástroje
implementace (VIOLA, ISAO);
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Alokace

Od

Do

Realizovat
do

e-government,
e-bezpečnost, rozvoj
vysokorychlostních sítí,
smart cities

470 588 235,00

17.9.2015

14.12.2017

30.6.2019

e-government

742 023 250,00

8.12.2015

15.12.2017

31.12.2020

rozvoj
vysokorychlostních sítí

2 752 941 176,00

12.8.2016

31.12.2017

31.12.2023

1 941 176 000,00

31.8.2015

e-bezpečnost, rozvoj
vysokorychlostních sítí,
e-government

30.9.2023

31.12.2023

11. Provoz a správa IS ESF vč. vývoje specifik;
12. Zajištění systémů monitorování VZ spolufinancovaných z ESIF.
13. Odborné poradenství (technické, právní, metodické, znalecké posudky, certifikace apod.) v souvislosti s
provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020; Základní a průběžná školení k
monitorovacímu systému pro celou implementační strukturu;
14. Odborné vzdělávání pracovníků příjemce související s budováním, provozem a rozvojem monitorovacího
systému pro období 2014–2020, dalších informačních systémů zajišťujících potřeby programového období 2014–
2020 včetně navazujících certifikačních zkoušek;
15. Zajištění odborných seminářů a konzultací v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro
období 2014–2020.
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