Rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky
Předmětem projektu "Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky" (dále
jen "projekt") je pořízení nového IS HelpDesk vč. nového mail serveru a modernizace IS
GINIS v oblasti elektronické spisové služby pro město Dobruška za účelem zvýšení kvality
elektronických služeb, podpory elektronické komunikace a zlepšení dostupnosti,
zabezpečení a uchovávání dat. Projekt přispěje k další elektronizaci procesů uvnitř veřejné
správy a umožní plné využívání modulu elektronické spisovny. Výstupy projektu jsou určeny
zejména zaměstnancům ve veřejné správě.
Hlavním cílem projektu je zajištění dobré správy území a zefektivnění činností institucí
veřejné správy, a to prostřednictvím rozvoje a zkvalitnění informačních a komunikačních
technologií veřejné správy. Důraz je kladen na potřeby uživatelů, zvýšení důvěry v
elektronické transakce a bezpečnost dat, snižování administrativní zátěže, zjednodušení
organizačních procesů a využívání dat veřejnou správou.
Realizací projektu bude dále dosaženo následujících dílčích cílů:
- vytvoření nového podpůrného informačního systému veřejné správy (nástroje podpory
uživatelů - IS HelpDesk),
- rozšíření a zkvalitnění digitální komunikace uvnitř veřejné správy,
- modernizace stávajícího informačního systému veřejné správy (IS GINIS) v oblasti
elektronické spisové služby,
- zkvalitnění a zlepšení zabezpečení, přenosu, sdílení a uchovávání dat, zlepšení
dostupnosti dat,
- zkapacitnění a zvýšení výkonu stávajícího technologického centra pro provoz nových
aplikací a modulů.
Projektu byla přiznána finanční podpora ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ERDF, a to
prostřednictvím
Integrovaného
regionálního
operačního programu.
Celkové
předpokládané náklady projektu činí 6.269.981,63 Kč. Dotace z ERDF vypočítaná z
uznatelných předpokládaných nákladů se rovná částce 5.164.924,38 Kč (85% z uznatelných
nákladů), dotace ze státního rozpočtu pak 303.819,08 Kč (5% z uznatelných nákladů). Město
Dobruška by tak ze svých zdrojů uhradilo 801.238,17 Kč. Výsledná částka dotace se však od
výše uvedené může lišit, neboť dotace bude městu Dobruška poskytnuta na základě
skutečně vynaložených výdajů (sníží-li se vlivem výběrového řízení náklady na pořízení HW
a SW, sníží se i celkové uznatelné výdaje projektu a tím pádem i dotace). V případě, že v
průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý
projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace na celkových způsobilých
výdajích.

