MODERNÉ TECHNOLÓGIE II
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.02.2022
Min./max. výška pomoci na projekt: 350 000 Eur – 4 000 000 Eur
Spolufinancovanie žiadateľa: 5% - 10%
Oprávnení žiadatelia
Krajské mesta (okrem BA) a Vyššie územné celky mimo BSK
Organizátori Integrovaných dopravných systémov
Oprávnené aktivity
7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
•
Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých
operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s a
následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s
7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
•
Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
•
Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
•
Inteligentné systémy riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie
•
IoT monitorovacie zariadenia pre oblasť životného prostredia
•
Bezpečnosť v meste
•
Komunikácia s občanom
7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
•
Identifikácia zdrojov otvorených dát a ich kvality (vrátane následného zverejnenia
výstupných údajov spracovaných v užívateľskom formáte na internete/prostredníctvom emailu),
•
Automatizácia procesov tvorby, zdieľania, integrácie a riadenia kvality dát s dôrazom na
otvorené dáta
•
Implementácia informačných systémov schopných generovať a zdieľať, integrovať a
riadiť kvalitu dát s dôrazom na otvorené dáta
•
Nasadenie korekčných a analytických nástrojov pre správne zverejňovanie
•
Implementácia rozhraní pre zdieľanie, integráciu a sprístupnenie dát
Územie realizácie: územie SR mimo Bratislavského kraja.
Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, podmienky poskytnutia
pomoci, podmienky spracovania žiadosti a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii
spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove. Dohodnite si u nás
stretnutie na tel. č. 0948 174 346.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu

Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov
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