
   
 

 
 
 
LOGICKÝ RÁMEC – Projekt:  Informační centrum XXX 
 

Název programu : 0BSROP 
Celkový náklady 

980.000,- Kč 
Celkové přijatelné 

náklady 
980.000,- Kč 

1BPředkladatel: Obec XXX, ....... 

Hlavní cíl  Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  
•  Zlepšení přístupu všech obyvatel k in-

formačním a komunikačním prostřed-
kům  

• Nárůst počtu obyvatel využívajících 
internet 

• Nárůst počtu obyvatel využívajících 
IKT 

• Zlepšení životní úrovně obyvatel 
• Začlenění obyvatel obce do infor-

mační společnosti 
• Nárůst počtu obyvatel využívajících 

služeb veřejné správy 
• Vytvoření nových pracovních míst 

• Statistiky  obce 
• Statistiky ÚP 
• Statistické výkazy ČSÚ 
• Monitorovací zprávy MMR 
• Analýza potřeby projektu 
 
 
 

 

Účel/cíl projektu  Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  2BPředpoklady /rizika (vnější) 

•  Posílení regionálních a místních komuni-
kačních sítí 

• Zlepšení přístupu obyvatelstva 
k veřejným informacím prostřednictvím 
IKT 

• Rozvoj IKT pro regionální a místní veřej-
nou správu 

• 1000 obyvatel využívajících služeb 
místní komunikační sítě 

• 1000 obyvatel obce s možností vy-
užití nových služeb pro regionální a 
místní veřejnou správu a knihovnu 
přístupných veřejnosti v okruhu 2 
km 

• 1000 obyvatel obce využívajících 
služeb nového informačního centra 

• 1 nové pracovní místo 
• 1000 obyvatel s možností přístupu 

k širokopásmovému internetu 
v okruhu 2 km 

 
• Dokumentace projektu 
• Statistiky ÚP 
• Statistika obce 
• Účetní evidence obce 
• Analýza potřeby projektu 
• Monitorovací zprávy SROP 

 
• Zájem občanů o nabízené služby 
• Volné pracovní síly požadované kvalifika-

ce 
• Zajištění kvalitních servisních služeb 
 
• Zajištění udržitelnosti projektu 
 
 
 



   
 

 

 
 
 

Výstupy projektu Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  4BPředpoklady/rizika (vnější) 
 
1. Zaveden širokopásmový internet 
2. Vytvořeno informační centrum 

s veřejně přístupným internetem  
3. Vytvořeny nové služby veřejné správy  

a knihovny pro obyvatele 
4. Obecní úřad vybaven IKT technologi-

emi 
5. Obecní knihovna Vybavena IKT tech-

nologiemi 
 
 
6. Personálně zajištěn provoz IC a kni-

hovny 
 
7. Vybudována místní komunikační sít 

• 1 širokopásmové připojení 
k internetu 

• 10 nových uživatelských míst 
s veřejným přístupem k internetu 

• 16 nových počítačů připojených 
k širokopásmovému internetovému 
připojení 

• 40 m2 obnovených pro využití in-
formačního centra  

• 2 nové služby veřejné správy pří-
stupné obyvatelstvu 

• 1 nová služba obecní knihovny 
 
• 1 nové pracovní místo 
 
• 1 nová místní komunikační síť 
 
 

 
• Statistika obce 
• Účetní evidence obce 
• Dokumentace projektu 
• Statistiky ÚP 
• Statistiky poskytovatelů in-

ternetu 
• Monitorovací zprávy SROP 
• Evidence majetku obce 
 

 
• Realizace projektu v požadované kvalitě 

a v požadovaném čase 
• Zajištění udržitelnosti projektu 
• Výběr vhodné technologie 
• Zajištění kvalitních servisních služeb 
• Výběr kvalitního poskytovatele interneto-

vého připojení 
• Zajištění kvalifikovaných zaměstnanců 
• Zájem občanů o nabízené služby 
• Zajištění vhodných stavebních prostor 
• Volné pracovní síly 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

1.1. Analýzy potřeb 
1.2. Projektové dokumentace 
1.3. Výběr dodavatele 
1.4. Zavedení širokopásmového internetu 
 

2.1. Analýzy potřeb 
2.2. Projektové dokumentace 
2.3. Výběr dodavatele 
2.4. Obnova místnosti informačního centra 
2.5. Vytvoření lokální počítačové sítě 
2.6. Instalace 10ti nových PC včetně SW a    
příslušenství 
 

3.1. Analýza potřeb 
3.2. Výběr dodavatele 
3.3. Instalace 2 nových služeb veř. správy 
3.4. Instalace 1 nové služby knihovny 
 

4.1.  Analýza potřeb 
4.2.  Výběr dodavatele 
4.3. Instalace 4 nových PC včetně SW a 
příslušenství 
 

5.1. Analýza potřeb 
5.2. Výběr dodavatele 
5.3. Instalace 2 nových PC včetně SW a 
příslušenství 
 

6.1. Analýza potřeb 
6.2. Výběrové řízení 
6.3. 1 nové pracovní místo 
 

7.1. Analýza potřeb 
7.2. Výběr dodavatele 
7.3. Vybudování bezdrátového rozhlasu 
 

• Analýza potřeb 
• Projektová dokumentace 
• Finanční zdroje 
• Odborné poradenství 
• Stavební kapacita 
 
 
 

1.1.   05/2003 
1.2.   06/2003 
1.3.   08/2003 
1.4.   08/2003 

 

1.1. 05/2003 
1.2. 06/2003 
2.3.   08/2003 
2.4.   08/2003 
2.5.   08/2003 
2.6.   09/2003 

 
 

3.1.   05/2003 
3.2.   06/2003 
3.3.   08/2003 
3.4.   08/2003 

 

4.1.   05/2003 
4.2.   06/2003 
4.3.   08/2003 

 
5.1.   05/2003 
5.2.   06/2003 
5.3.   08/2003 
5.4.   08/2003 

 
 

6.1.   05/2003 
6.2.   07/2003 
6.3.   08/2003 

 

7.1.   05/2003 
7.2.   06/2003 
7.3.   08/2003 

 
• Výběr kvalitních dodavatelů 
• Zajištění finančních zdrojů 
• Výběr vhodné technologie 
• Politická vůle 
• Možnost zavedení služby širokopásmo-

vého internetu 
 
 
 
 
 
 



   
 

   Předběžné podmínky 
 

   • Zahájení programu SROP 
• Projekt obstojí v konkurenci ostat-

ních a bude vybrán k financování 
ve SROP 

• Schválení záměru zastupitelstvem 
 

 
 
 
 
 
 

Při popisu jednotlivých Aktivit projektu souvisejících s každým Výstupem dochází k opakování jednotlivých Aktivit u více nebo do-
konce všech Výstupů. Z tohoto důvodu je popis těchto aktivit poměrně zdlouhavý a  je vhodné tyto opakující se aktivity neopakovat a po-
psat je pouze jednou. Logický rámec se tímto krokem zestruční, aniž by to mělo vliv na jeho jednoznačnost a úplnost.  

Příklad stručnějšího popisu jednotlivých aktivit stejného projektu je uveden na další stránce.



   
 

Aktivity projektu Prostředky/vstupy  5BPředpoklady/rizika (vnější) 
 

• Vytvoření analýzy potřeb 
• Vytvoření projektové dokumentace 
• Výběr dodavatelů 
• Řízení realizace projektu 
• Zavedení 3 nových služeb veřejné zprávy 

a knihovny 
• Zavedení širokopásmového internetu 
• Nákup 16ti nových PC, příslušenství a 

SW 
• Vybudování informačního centra 
• Vytvoření 1 nového pracovního místa 
• Vybudování bezdrátového rozhlasu 

• Analýza potřeb 
• Projektová dokumentace 
• Finanční zdroje 
• Odborné poradenství 
• Stavební kapacita 
 
 
 

• 05/2003 
• 06/2003 
• 07/2003 
• 09/2003 
• 08/2003 
 
• 08/2003 
• 08/2003 
 
• 08/2003 
• 09/2003 
• 08/2003 

 
• Výběr kvalitních dodavatelů 
• Zajištění finančních zdrojů 
• Výběr vhodné technologie 
• Politická vůle 
• Možnost zavedení služby širokopásmo-

vého internetu 
 
 
 
 
 
 
 

   3BPředběžné podmínky 

    
 Zahájení programu SROP 
 Projekt obstojí v konkurenci ostatních 

a bude vybrán k financování ve SROP 
 Schválení záměru zastupitelstvem ob-

ce 
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