Výzva k předkládání projektů č. 1

vyhlášená v souladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/10
Podporované oblasti (tituly):

A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
B. VIRTUALIZACE
Tématické členění na podtituly:
A1. Bezpečnost ICT
A2. Zálohování dat
B1. Virtualizace serverů
B2. Virtualizace desktopů

Aktuální celkový objem disponibilních finančních prostředků:

4 000 000 Kč

Cíl poskytování dotací:
Cílem je podpora zvýšení úrovně ICT (informační a komunikační technologie)
v příspěvkových organizacích kraje Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT,
zálohování dat, virtualizaci serverů a desktopů.
Popis a rozsah poskytovaných dotací:
Podpořeny budou projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních
řídících a kontrolních opatření zvýší úroveň bezpečnosti ICT.
Řešena budou konkrétní témata v následujících oblastech:
A1
 antivirová / antispamová (nevyžádaná pošta) / antispywarová (spyware, adware,
malware) ochrana,
 aktualizace OS („záplatování“),
 síťová bezpečnost (firewally, IDS systémy, IPS, NAC – vše zejména
v centralizovaném serverovém řešení),
 projekty zaměřené na prevenci (penetrační testy, profilaxe, bezpečnostní směrnice,
atd.), vnitřní síťovou bezpečnost (centrální routery na lokálních sítích řešící
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bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní
politiky.

A2
 projekty zaměřené na zálohování dat (disková pole, SAN/NAS systémy, SW pro
kontinuální zálohování popř. replikaci dat plánované ukládání dat,
zálohovací
páskové a diskové systémy), redundanci dat, serverových a síťových infrastruktur,
B1, B2
 v oblasti virtualizace budou řešena témata jak serverové tak desktopové virtualizace
- VDI, centralizovaného dedikovaného HW pro virtualizaci, HA a site recovery řešení.
Desktopovou virtualizací nejsou myšleny klasické terminálové stanice ve smyslu
např. RDP spojení na terminálový server.
Udržitelnost projektu musí být min 3 roky, přičemž podmínky udržitelnosti i propagace budou
přesněji specifikovány ve smlouvě o poskytnutí podpory.
Příjemci podpory:


Příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina.

Přijatelné a nepřijatelné výdaje:


Vynaložené výdaje (náklady) musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí
odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti



Výdaje (náklady) musí být prokazatelně vynaloženy během provádění projektu,
zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními doklady



Mezi nepřijatelné výdaje (náklady), které nelze do projektu zahrnout (tj. nesmí být
ani předmětem podílu žadatele), patří:
o
o

osobní a mzdové náklady,
daně a poplatky,

o

náklady na vypracování projektu, nábytek, odpisy majetku,

o

veškeré provozní (údržba či provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní
poplatky, telekomunikační poplatky, opravy, energie, papír, topení,
kancelářské potřeby atd.) a mimořádné náklady uživatele,
služby (cestovné, opravy, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary,
úhrady cestovních náhrad spojených s domácími a zahraničními cestami,
ostatní HW a SW produkty, nákup či oprava prostředků výpočetní techniky či
spotřební elektroniky (video, scanner, fotoaparáty, diskety, tonery,
přehrávače, mobilní telefony apod.) přímo nesouvisející s projektem,
firewally bez podpory IPv6 a bez podpory logování datového provozu,

o
o

o
o


projekty v oblasti virtualizace které řeší pouze virtualizační SW bez
skutečného nasazení systému virtualizace.

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního
podílu žadatele, patří:
o
o

primární výstavba telekomunikačních sítí a to jak pasivní (metalická, optická
kabeláž) tak i aktivní (switche, routery apod.)
poplatky za pronájem, provoz, support nebo údržbu bezpečnostního SW a
HW
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o

nákup HW a SW souvisejícího s projektem, který neplní přímo bezpečnostní /
archivační / virtualizační roli (nutno jasně zdůvodnit!)

o

vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti / archivace dat

Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z dotačního titulu i
vlastního podílu žadatele, patří:
o

nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, virtualizačního řešení

o

náklady na zpracování bezpečnostního projektu (popř. vnitřních směrnic)

o

náklady na testování bezpečnosti (např. penetrační testy)

o

disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty

o

archivační a zálohovací SW a HW

o

dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci přičemž uvedený
HW musí být uveden na kompatibility listu
virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace
(není povoleno v rámci projektu pořídit pouze a jenom virtualizační SW)

o
o

metodiky zálohování, archivace a obnovy dat

o

jednorázové školení/vzdělání zaměstnanců v případě komplexního nasazení
systému virtualizace

Specifická kritéria pro posuzování projektů předložených do jednotlivých podtitulů:
Specifická kritéria titul A1:
a) řešení problematiky virů a/nebo spyware (bodové rozpětí 0-5)
b) řešení problematiky spamu (bodové rozpětí 0-4)
c) řešení problematiky síťové bezpečnosti (bodové rozpětí 0-3)
d) prevence (bodové rozpětí 0-3)
e) záplatování OS (bodové rozpětí 0-2)
f)

vzdělávání (bodové rozpětí 0-3)

Specifická kritéria titul A2:
a) vzdělávání (bodové rozpětí 0–2)
b) řešení zálohování (bodové rozpětí 0–3)
c) řešení administrace archivace a zálohování (bodové rozpětí 0–3)
d) četnost archivačních běhů a zálohování (bodové rozpětí 0–3)
e) návratnost a životnost řešení (bodové rozpětí 0–3)
Specifická kritéria tituly B1 a B2:
a) řešení virtualizace (bodové rozpětí 0-5)
b) návratnost, životnost (bodové rozpětí 0-2)
c) efektivnost řešení (bodové rozpětí 0-3)
d) řešení zálohování virtuálních serverů, desktopů (bodové rozpětí 0-3)
e) (site) recovery plán (bodové rozpětí 0-4)
f)

vzdělávání (bodové rozpětí 0-5)
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Minimální a maximální výše příspěvku:
Žadatel může podat žádost pouze do jednoho kola předkládání žádostí – předmět dotace
však může být cílen do všech oblastí podpory tj. bezpečnosti, zálohování, virtualizace.
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000 Kč,
maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 100 000 Kč,
přičemž minimální podíl příjemce podpory tvoří 50 % celkových nákladů projektu.
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 6
měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Platební podmínky:
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou
stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, termíny uvolňování finančních
prostředků v návaznosti na rozpracovanost projektu, způsob a termín závěrečného
vyúčtování, sankce za nedodržení parametrů projektu a za neoprávněné využití finančních
prostředků.
Podpora bude poskytnuta formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet
příjemce po ukončení realizace projektu. Podmínkou převodu finančních prostředků
na účet příjemce je předložení dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich
úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů).
Vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečná zpráva budou předloženy na
předepsaném formuláři včetně kopií prvotních účetních dokladů do 30 dnů po skončení
doby vymezené pro realizaci projektu na adresu garanta grantového programu, tj. max. do
7 měsíců od podpisu smlouvy žadatelem. Spolu se závěrečnou zprávou budou předloženy
kopie účetních dokladů (např. faktura) a doklad o zaplacení celkové částky (např. výpis
z účtu). Datum vystavení faktury bude nejdříve v den začátku realizace projektu,
nejdéle v den ukončení realizace projektu. Platba musí být provedena nejdéle v den
ukončení realizace projektu!
Termíny a podmínky podání projektů:
Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí
podpory na předepsaném formuláři.
Povinné přílohy žádosti:


Stručný popis naplnění specifických kritérií (při popisu naplnění specifických
kritérií používejte stejné písmenné označení a strukturu jako je použito v této výzvě);
při popisu naplnění kritérií se vyjadřujte maximálně stručně a věcně jakým způsobem
bude kritérium naplněno v případě realizace projektu).



Podrobný položkový rozpis výdajů projektu (slovně vypište výčet nákladů na
projekt na jednotlivé položky).



Popis stávajícího stavu.



Rámcový popis řešení / projektu (i schematický).

Podávání žádostí:
Elektronický XML formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.krvysocina.cz/edotace, kde jsou ke stažení i další podpůrné dokumenty jako 602XMLFiller
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(bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře) nebo návod pro práci s elektronickými
formuláři.
Formulář bude odesílán do 29. 4. 2011 elektronicky podepsaným emailem na adresu
podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz a v kopii na rojkova.m@kr-vysocina.cz včetně
povinných příloh. Email je třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem
(kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat,
jinak není úkon právně platný. Do předmětu zprávy napište: “Poskytování dotací na
podporu rozvoje ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina - žádost“
Kontaktní informace:
Garantem programu je odbor informatiky, Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
587 33.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor informatiky:
- administrativní část projektů - oddělení koncepční, Ing. Martina Rojková, tel. 564 602
341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
-

odborné technické informace, aplikace eKraj – oddělení správy sítě, Radek Brychta,
tel: 564 602 322, e-mail: brychta.r@kr-vysocina.cz .

Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů.
Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce programu není možné.
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