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Statutární město Liberec jako nositel Integrovaných územních 

investic aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
 

vyhlašuje 
výzvu k předkládání projektových záměrů do programových rámců 

 
 

----EGOVERNMENT, DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A KYBERNETICKÁ 

BEZPEČNOST---- 
 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, 
výzkumné organizace a veřejné orgány 

Číslo výzvy nositele IPRÚ 1 

Opatření integrované strategie 
2.1.1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 
2.3.1 Digitalizace veřejné správy a podpora zavádění 
moderních technologií 

Druh výzvy pro projektové 
záměry 

Kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru ITI 

Pracovní skupina Vzdělávání 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI 

31.3. 2022, 12:00 

Ukončení příjmu projektových 
záměrů do pracovní skupiny 

10.6. 2022, 16:00 

Datum a čas jednání pracovní 
skupiny Řídicího výboru ITI 

Bude stanoveno po ukončení příjmu záměrů 
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Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace 
projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 30. 6. 2029 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti 
o podporu v MS2021+. 

Podpora 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet - 0 – 5%, dle charakteru žadatele 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč. 

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Aktivita Elektronizace vybraných služeb veřejné správy 
Aktivita Kybernetická bezpečnost 

• realizace technických bezpečnostních opatření podle 
§ 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a 
mezinárodních standardů a norem v oblasti 
bezpečnosti informací 

Území realizace  

Vymezené katastrální území aglomerace ITI Liberec – Jablonec 
nad Nisou: 
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-
integrovane-uzemni-investice/dokumenty/  

Oprávnění žadatelé 

kraje, obce, NNO, veřejné výzkumné instituce, spolky, ústavy, 
subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi a krajem, státní organizace, organizační 
složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek 
státu 

Cílová skupina Dle vymezení IROP2 

Indikátory 
305 000 – Počet pořízených informačních systémů 
304 002 – Nové nebo modernizované prvky k zajištění 
standardů kybernetické bezpečnosti 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-integrovane-uzemni-investice/dokumenty/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-integrovane-uzemni-investice/dokumenty/


Vydání: 1 Revize: 0 Strana 3 z 3 

 

 

 

 

 

 

Náležitosti projektového záměru 

Struktura a způsob podání 
projektového záměru  

V elektronické podobě prostřednictvím google formuláře 
VYPLNIT FORMULÁŘ  

  

Kritéria výběru 

• Harmonogram realizace 

• Projektová připravenost 

• Integrovanost řešení 
Další https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-
integrovane-uzemni-investice/vyzvy/ 

Odkaz na dokumentaci 
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty  
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-
strategickeho-rozvoje-dotaci/ipru/iti-12_21.pdf  

Kontakty pro poskytování 
informací 

Odbor strategického rozvoje a dotací 
iti@magistrat.liberec.cz   
Mgr. Barbara Steinzová, 485 243 508 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwerlLZbCt0OMRlwtmRPNPfysPUlqXQI6TZCvmzYvZ4JTcMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-integrovane-uzemni-investice/vyzvy/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/iti-integrovane-uzemni-investice/vyzvy/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/ipru/iti-12_21.pdf
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/ipru/iti-12_21.pdf
mailto:iti@magistrat.liberec.cz

