Obce mohou opět žádat o grant kraje na vylepšení svého webu
Napomoci menším obcím s uhrazením nákladů na přípravu webové prezentace, odpovídající
požadavkům současné legislativy, se stalo smyslem grantového programu, který pro letošek
vyhlásil Jihočeský kraj. Z téměř 3,3 milionu korun, jimiž se kraj rozhodl přispět obcím na
finanční zajištění tvorby webových stránek i nákup potřebné techniky, se během prvních dvou
výzev nevyčerpaly 604 tisíce korun. Rada Jihočeského kraje proto na svém úterním jednání
vyhlásila výzvu třetí.
„Není pochyb o tom, že občané vnímají internet jako běžnou formu pro získávání informací i
o činnosti a rozhodování místních samospráv. Zejména malé obce se však stále potýkají s
obsahem, strukturou i přístupností svých webových stránek. Některé ještě musejí řešit i
kvalitní připojením na internet a nebo obnovu počítačového vybavení. Jihočeský kraj se proto
rozhodl podat pomocnou ruku obcím do 2 tisíc obyvatel prostřednictvím finančního příspěvku
na takové projekty, jejichž realizací se zkvalitní webová prezentace i internetová komunikace
obcí. Během předešlých dvou letošních výzev kraj schválil 118 žádostí, na které rozdělil
téměř 2,7 milionů korun", řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. Zároveň připomenul, že
krajský úřad prostřednictvím svých Informačních listů už v prvé polovině roku upozornil obce
na aktuální zákony a vyhlášky, které stanovují jak strukturu povinných informací,
umožňujících dálkový přístup, tak i povinné formy jejich uveřejnění, zajišťující přístupnost i
osobám zdravotně postiženým.
Grantový program kraje, jehož 3. výzva odstartuje 22. září, má opět dvě opatření. Pod názvem
„Webové stránky pro obce" se skrývá možnost žádat o příspěvek na vytvoření, rozšíření,
inovaci i úpravy webových prezentací obcí, především jejich elektronické podatelny,
elektronické úřední desky a systému zveřejňování veřejných zakázek, včetně dalších aplikací,
jakými jsou například informace o regionu, diskusní fóra a ankety.
Cílem druhého opatření krajského grantu s názvem „Obce na internetu" je rozšíření, inovace a
úpravy připojení obcí na internet tak , aby bylo technicky plnohodnotné a kapacitně
odpovídající. V rámci tohoto opatření mohou obce žádat i o krajský příspěvek na pořízení
nového počítače pro potřeby obecního úřadu při výkonu místní samosprávy.
Novinkou třetí výzvy krajského grantu je, že tentokrát mohou žádat o příspěvek i svazky obcí,
a to do 3.11.2008. Potřebná pravidla a formuláře naleznou po vyhlášení grantu (po 22.9.) na
internetových stránkách www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Aktuální výzvy - granty a příspěvky
Jihočeského kraje.

