Kybernetická bezpečnost v IROP 2

Jak financovat rozvojové aktivity v
kybernetické bezpečnosti z EU fondů
prostřednictvím IROP 2

Kdy, kolik a kdo?
 Výzva: 05-06 / 2022
 Dotace: až 85 % (projekty od 1 do 300 mil.),
uznatelné výdaje od 01/2021
 investiční projekty!!!, tj. např. cloudové služby / SAAS
pouze po dobu realizace

 Příjemci:
 organizační složky státu, příspěvkové organizace
organizačních složek státu
 státní organizace, státní podniky
 kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Na co?
 Zabezpečení KII / VIS / ISZS které žadatel
sám spravuje, či které spravuje oprávněnému
žadateli podřízená a jím ovládaná organizace,
která je taktéž oprávněným žadatelem.
 Podpora ostatních informačních a
komunikačních systémů, které nespadají pod
výše uvedené a které oprávněný žadatel sám
spravuje nebo které spravuje oprávněnému
žadateli podřízená a jím ovládaná organizace,
která je taktéž oprávněným žadatelem.

Na co?
 Realizace technických opatření dle vyhlášky
o kybernetické bezpečnosti














Fyzická bezpečnost
Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
Nástroj pro ověřování identity uživatelů
Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
Nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů a
administrátorů
Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
Aplikační bezpečnost
Kryptografické prostředky
Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů

Jak na to?
 Příprava projektu









zjistěte co a jak, nebo čím, zajišťujete (analýza)
určete co potřebujete (návrh)
zjistěte kolik to stojí (průzkum trhu / ceníky)
vyhodnoťte co a v jakém rozsahu pořídit (studie
proveditelnosti)
zachyťte architekturu řešení (formulář OHA)
zpracujte žádost (MS 2021+)
zajistěte povinné přílohy (dokumenty)
podejte žádost (MS 2021+)

Jak na to?
 Studie proveditelnosti
 „dotační omáčka“ (vazba na IROP), obecné informace
(řízení projektu, rizika, …)
 vlastní strategie (strategie ICT, strategie KB, platná a
atestovaná IK, …) a realizované projekty
 obsah (analýzy a návrh řešení) a rozsah (průzkum
trhu) projektu
 rozpočet a přehled majetku (průzkum trhu)
 indikátory úspěšné realizace projektu
 způsob prokázání používání výstupů
 přehled veřejných zakázek a výdajů
 harmonogram realizace

Jak na to?
 Formulář OHA
 Formulář typu A / zjednodušený formulář

 Žádost
 pevně daná, kopíruje informace ze Studie
proveditelnosti

 Přílohy žádosti






Doklad o stanovení KII / VIS / ISZS
Souhlasné stanovisko OHA MV ČR
Studie proveditelnosti
Rekapitulace technických opatření
Projektová dokumentace (stavební projekty)

Jak být úspěšný?
 NEZASPAT
Analýza + návrh = 1 – 2 měsíce (březen / duben)
Studie proveditelnosti = 1 – 2 měsíce (duben / květen)
Formulář OHA = 1 měsíc (květen)
Souhlasné stanovisko OHA = 30+ dnů (červen+)
Úprava studie proveditelnosti (vyhlášení výzvy + 2
týdny)
 Projektová dokumentace = měsíce






Jak být úspěšný?
 NEZASPAT





Podání žádosti ode dne vyhlášení výzvy
Finální podmínky financování v den výzvy
Finální požadavky na žádost a její přílohy v den výzvy
Desítky až stovky projektů už jsou v přípravě!

Vladimír Matějíček
Obchodní ředitel
Telefon: +420 724 101 555
E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz

Stojíme na hlavě

