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Název projektu:
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Prioritní osa IROP:

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění
veřejných institucí

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_044
Název výzvy: 28. Výzva IROP
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění práce Městského úřadu Letovice společně s rozšířením
služeb poskytovaných klientům. Tohoto stanoveného cíle bude dosaženo za pomoci rozvoje a
modernizace informačních a komunikačních systémů úřadu. Záměr napomůže zaměstnancům
Městského úřadu Letovice, občanům a podnikatelům využívající služby úřadu.
Projekt řeší zejména nevyhovující stav současného IT systému MěÚ Letovice, jeho nedostatečné
zabezpečení, nevyhovující efektivitu a podporu potřebných funkcí. Systém již tak v současné době
nesplňuje požadavky městského úřadu pro zajištění bezpečného a plnohodnotného provozu a zároveň
také absenci podpory nových funkcionalit, které by napomohly efektivnější práci veřejné správy a lepší
komunikaci a spolupráci s klienty městského úřadu Letovice. Zvýšené zatěžování procesorů, pomalejší
odezvy používaného serveru na zaslané požadavky a narůstající počet zpracovávaných informací, které
již není možné ukládat na provozní paměťové prostory, omezuje fungování IT systému úřadu a tím také
práci jeho zaměstnanců. Dalším problémem, který daný projekt řeší legislativní požadavky, které jsou
na městský úřad kladeny nařízením eIDAS. Z tohoto důvodu bude na základě předkládaného projektu
uskutečněna modernizace tohoto systému čímž bude dosaženo efektivnější práce zaměstnanců úřadu
a také lepší komunikace a spolupráce s jeho klienty.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zjednodušení pracovních postupů a zefektivnění a zkvalitnění práce
Městského úřadu Letovice společně s rozšířením služeb poskytovaných klientům rozvojem a
modernizací informačních a komunikačních systémů.

Finanční rámec projektu:
Druh dotace/zdroje
spolufinancování
Dotace ze strukturálního fondu
ERDF (dále jen „SF“) 1
Národní veřejné zdroje
Z toho: dotace ze státního
rozpočtu2
Z toho: dotace z obce
Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje3

Kč
2 452 605,30

Podíl na celkových způsobilých
výdajích v %
85

144 270,90

5

288 541,80

10

2 885 418,00

100

Výsledky projektu:
Cílovým stavem je za pomoci využití moderních technologií dosáhnout efektivní práce úřadu a
kvalitní komunikace a práce s klienty.
Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 21. 10. 2016
Skutečné datum zahájení: 21. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU, z IROP.

