Společný regionální operační program
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti
projektu
Číslo zprávy
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Období1

16.3.2007 – 15.3.2008

1. Údaje o projektu:
Priorita

5.2 – Regionální rozvoj
infrastruktury

Opatření 5.2.2 – Rozvoj ICT v regionech

Podopatření
NUTS II Jihovýchod

Kraj

Vysočina

Konečný příjemce Vysočina
Číslo smlouvy 500/2005-34
Název projektu Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť ROWANet

Převzal ( pracovník CRR)

1

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

Podpis

Datum

2. Popis zajištění udržitelnosti projektu2
Projekt ROWANet byl ukončen dne 15.3.2006 vytvořením páteřní optické sítě kraje Vysočina
určené k distribuci služeb veřejným organizacím v kraji Vysočina. Byla dokončena síť
propojující tyto města a obce: Moravské Budějovice -Želetava – Stonařov – Jihlava Havlíčkův Brod – Přibyslav - Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou – Bystřice nad
Pernštejnem. Byla naplněna ustanovení článku II. smlouvy o financování projektu ze SROP
s tím, že po dokončení sítě a připojení plánovaných veřejných organizací do sítě bude nadále
pokračovat vývoj a implementace poskytovaných služeb a připojování dalších organizací.
Klíčovým aspektem v daném období (duben 07 – duben 08) provozu projektu bylo zajištění
udržitelnosti stávajícího stavu sítě i poskytovaných služeb s přihlédnutím k dalšímu rozvoji
obsahu.
Ukazatele: Z hlediska monitorovacích ukazatelů byly ve sledovacím období zvýšeny
ukazatele týkající se počtu počítačů připojených k vysokorychlostnímu internetu a počtu
nových služeb veřejné správy prostřednictvím sítě ROWANet.
Pracovní místa: Kraj Vysočina jako nositel projektu se zavázal zřídit 1,5 pracovního místa
v souvislosti s projektem ROWANet. Tento ukazatel byl naplněn následujícím způsobem:
0,5 pracovního úvazku: Je zastáváno tak jako v minulém období pracovníkem odboru
informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina, Radkem Brychtou. V rámci těchto činností
Radek Brychta zajišťuje správu sítě ROWANet, monitoring a rozvoj služeb sítě, připojení
nových organizací, správu veřejně přístupných míst k internetu (PIAP) a připojení
ROWANetu k další ICT infrastruktuře. Součástí zprávy jsou všechny požadované doklady
vztahující se k tomuto pracovnímu místu.
1 pracovní úvazek: Od 1.5.2007 je toto místo zastáváno pracovníkem odboru informatiky
Krajského úřadu kraje Vysočina – Petrem Málkem. Petr Málek zajišťuje v souladu s pracovní
náplní (předané CRR jako součást minulé zprávy) správu a další rozvoj sítě ROWANet.
Nové služby veřejné správy:
Tento monitorovací ukazatel byl oproti předchozí (závěrečné) zprávě zvýšen o 3, popis nových
služeb sítě ROWANet je uveden ve speciální příloze k této zprávě.
Počet počítačů připojených k vysokorychlostnímu internetu:
V důsledku zvýšení připojených organizací o 14 nových byl zaznamenán nárůst v počtu
připojených počítačů o 320 na celkových 4419 počítačů. Seznam připojených organizací je ve
speciální příloze k této zprávě.
28.3.2007 bylo zaplaceno pojištění majetku pořízeného v projektu ROWANet na období do
11.4.2008, doklad o zaplacení pojistné částky je přílohou zprávy.
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Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování.

Propagace:
Projekt ROWANet byl propagován na všech významných národních i mezinárodních akcích,
na kterých se podílel odbor informatiky krajského úřadu. Přehled nejdůležitějších:


Červen 2007 – projekt ROWANet je prezentován jako významný regionální „best
practice“ projekt na konferenci projektu IANIS+ ve španělském Bilbau



Září 2007 – síť ROWANet je prezentována při partnerské návštěvě v regionu
Yorkshire and Humber (UK) jako příklad úspěšné regionální ICT sítě.

.

3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům
Monitorovací ukazatel

Kód ukazatele

Jednotka

Údaj v
Skutečnost
Rozhodnutí

Vytvořená hrubá pracovní místa - muži

II.II.I

osoba

0,5

0,5

Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

II.II.II

osoba

1

1

Počítače připojené širokopásm.
připojením

II.II.III

ks

2 500

4419 (nárůst
o 1919)

Občané s přístupem k širokopásm. int.

II.II.IV

osoba

40 000

122 152

Regionální nebo lokální komunikační
síť

II.II.VI

ks

1

1

Zavedené služby veřejné správy

II.II.VIII

ks

5

20 (nárůst o
12)

Vybudování PIAP anebo IKT centra

II.II.XIII

ks

10

13

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení
3
realizace

3

Vztahuje se na monitorovací ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení Realizace akce
podle Rozhodnutí. Jedná se o ukazatele: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet
vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic,
Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených
širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech
ročně.

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů
Jsou realizovány navazující projekty

X ANO

NE

Popis navazujících
projektů

Projekt ROWANet je rozvíjen ve třech následujících aktivitách:
1) V tomto období byla vytvořena studie proveditelnosti na rozšíření sítě ROWANet do
dalších lokalit kraje Vysočina.
2) Kraj Vysočina distribuuje služby sítě ROWANet prostřednictvím projektů
financovaných z krajkého rozpočtu do těchto lokalit: Velké Meziříčí, Telč
3) Probíhá příprava podkladů a vyjednávání ohledně rozvoje sítě v navazujícím projektu
ROWANet II. do dalších lokalit kraje Vysočina. Předpokládá se využití EU fondů
z období 2007-13.

5. Rizika ohrožující projekt
Rizika nebyla identifikována

Prohlašuji, že :
- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a
tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- je zajištěna udržitelnost projektu
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Vypracoval

Podpis

Počet stran

Datum

6. SEZNAM PŘÍLOH4
- Rekapitulace mezd pracovníků s 1,5 úvazkem pro aktivity projektu ROWANet –
Radka Brychty a Petra Málka

- Doklad – prohlášení o zaplacení mzdových nákladů za pracovníky Radka Brychtu

-
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a Petra Málka. Vzhledem k dávkovému způsobu vyplácení mezd a souvisejících
úhrad sociálního a zdravotního pojištění dokládáme prohlášení o výši finančních
prostředků předaných k vyplacení.
Počet připojených počítačů k síti - přehled
Počet nových služeb na síti ROWANet za monitorovací období
Prohlášení k počtu připojených počítačů k síti ROWANet. Toto prohlášení
dokládáme z důvodu připojení počítačů, které nejsou ve vlastnictví kraje Vysočina
k páteřní síti ROWANet
Doklad o zaplacení pojistného majetku pořízeného z projektu ROWANet.
Prohlášení o přepočteném evidenčním stavu zaměstnanců kraje Vysočina

U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie musí mít konečný příjemce vždy zároveň archivován
také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.

