Hodnocení projektů ve výzvě IOP č. 03 se blíží ke konci
V polovině dubna se uskuteční výběrová komise, na které bude projednáváno pár posledních
projektů, které byly předloženy do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu č. 03. Tato
výzva byla určena pro první vlnu tzv. strategických projektů, které jsou uvedeny ve vládním
usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci
Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration).
Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky.
Celková alokace výzvy byly 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. a alokace
výzvy tak byla převýšena o více než 30%. Do dnešního dne byla vydána rozhodnutí za téměř celou
alokaci výzvy. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v textu níže.
Název výzvy: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název oblasti podpory: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 1.1 A, 1.1 B
Oprávnění žadatelé: Orgány státní správy
Výše podpory ze SF na výzvu (příspěvek Společenství): 3 888 000 000 Kč
Termín příjmu žádostí o finanční podporu: 3.12. 2009 – 15.1. 2010
Počet přijatých žádostí: 39 ks
Celkový finanční objem přijatých žádostí (příspěvek Společenství): 5 100 768 533 Kč
Celkový finanční objem přijatých žádostí, včetně spolufinancování žadatele: 6 000 901 803 Kč
Schválené žádosti: 24 ks
Finanční objem schválených projektů (příspěvek Společenství): 3 857 504 661 Kč
Finanční objem schválených projektů, včetně spolufinancování žadatele: 4 546 790 015 Kč
Vydaná rozhodnutí, podmínky: 24 ks
Finanční objem vydaných rozhodnutí (příspěvek Společenství): 3 857 504 661 Kč
Finanční objem vydaných rozhodnutí, včetně spolufinancování žadatele: 4 546 790 015 Kč
Zasedání hodnotící komise: duben 2010
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Data k 31.3.2010
Další aktualizace této informace bude zveřejněna k 30.4.2010.

