Technologické centrum Karviná I-III
Základní informace
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06771
Celkové náklady projektu: 6 628 800,00 Kč
Výše dotace: 4 141 625,- Kč
Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 29. dubna 2011

Dotační titul:
Integrovaný operační program
Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu.

Popis projektu
Projekt "Technologické centrum Karviná I-III" vychází z dokumentu "Efektivní veřejná
správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015", který definuje základní problémy veřejné správy. Realizace projektu je významným
krokem implementace eGovernmentu v území, a přispěje k naplnění základních strategických
cílů stanovených tímto dokumentem. Projekt přispěje ke zvýšení institucionální kapacity,
kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a jejich služeb.
Projekt se skládá ze tří základních částí:
Část I - Zřízení Technologického centra obce s rozšířenou působností, včetně zajištění
povinných služeb,
Část II - Elektronická spisová služba,

Část III - Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností.
V rámci I. části projektu bude rozšířena infrastruktura datové sítě magistrátu tak, aby mohly
být zajištěny všechny plánované služby TC. Jedná se zejména o pořízení nových serverů,
rozšíření systému zálohování a vybudování bezpečnostní vrstvy TC.
Na infrastruktuře takto vzniklého technologického centra pak bude vyčleněno negarantované
úložiště pro data spisové služby a bude v něm provozována spisová služba pro ORP,
hostingové centrum pro poskytování spisové služby obcím a zřizovaných organizacím.
Disková a výpočetní kapacita technologického centra bude využita také pro ukládání a provoz
virtualizovaných obrazů pracovních stanic v rámci vnitřní integrace úřadu.

Cíle projektu
Cílem projektu je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a
navazujících veřejných služeb statutárního města Karviné a obcí ve správním obvodu města
Karviné, prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií.
Realizace projektu zvýší efektivitu územní veřejné správy a vytvoří podmínky pro zvýšení
kvality a transparentnosti služeb poskytovaných veřejnou správou.
Cíl bude dosažen prostřednictvím vybudování technologického centra na úrovni ORP,
upgradu elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu.

