Avízo výzvy
eGovernment a kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (VRR)
Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027
Příjem žádostí o podporu: 17. 10. 2022 – 31. 08. 2023, 14:00
Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2027
Typ dotace: investiční
Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021
Oprávnění žadatelé:
- Hl. město Praha
- Městské části hl. města Prahy
- organizace zřizované nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy
Finanční podmínky:
-

Celková alokace výzvy: 306,25 mil. Kč
Max. míra podpory: až 50% uznatelných nákladů
Výše finanční podpory: 1 mil. – 70 mil. Kč

Druh výzvy: průběžná
Model hodnocení: jednokolový
Podporované aktivity:
- Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
- Rozšíření propojeného datového fondu
- Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na
portál gov.cz
- Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické
identifikace
- Publikace dat veřejné správy jako OpenData
- Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
- Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
- Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
- Kybernetická bezpečnost

Uznatelené náklady:

-

-

Přímé výdaje:
pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;
pořízení drobného nehmotného majetku – SW;
pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;
cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);
výdaje na nákup a pořízení dat;
penetrační testy související s pořízeným technickým bezpečnostním opatřením;
výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických bezpečnostních opatření;
nákup vybudovaných komunikačních tras - optických vláken;
výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických
opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením
průmyslových řídicích systémů (zejména stavební úpravy serverovny a související
infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a
zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály
instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a
dokončovací práce);
daň z přidané hodnoty
Nepřímé výdaje:
Dokumentace žádosti o podporu
Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
Administrativní kapacity a řízení projektu
Poplatky
Režijní, provozní a jiné náklady
Publicita projektu

Neuznatelné náklady:
-

úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo
subvencí poplatků za záruky;
nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku přesahující limity uvedené výše u
nákupu pozemku;

