HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00918 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ
Hidas Község Önkormányzat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés operatív Program keretében meghirdetett
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16
kódszámú pályázati felhívás keretében 6.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00918 azonosítószámú „Hidas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.
A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése
érdekében megtörténik az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése.
Projekt tartalmának bemutatása:
Az ASP projekt segítségével az Önkormányzati Hivatal egységes informatikai háttérrel alapozott, központi adatkezelő
rendszert vezet be. A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése érdekében megtörténik az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése. Az
Önkormányzati ASP olyan integrált szakrendszer csomag, ami biztosítja az önkormányzati gazdálkodás szakszerű helyi
támogatását, ugyanakkor lehetővé teszi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását a belső hivatali működés és a
lakossági szolgáltatások területén is. Az önkormányzati ASP kiemelten fontos szakmai támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek méretük, szűk anyagi mozgásterük miatt eddig nem tudtak professzionális szakrendszereket
bevezetni az önkormányzati gazdálkodás, vagy pl. az ipari és kereskedelmi hatósági ügyek területén. Az ASP ingyenes
szolgáltatása részünkre kiemelten előnyös konstrukcióban támogatja helyi feladatellátásunk korszerűsítését. Az országosan a lehető legszélesebb körben egységes szakrendszer portfólió lehetővé teszi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások fejlesztését, valamint adatkapcsolatok létesítését az önkormányzati feladatok szempontjából kiemelten fontos
közhiteles nyilvántartásokkal (pl. NAV adatok, földhivatali adatok). Mindez csökkenti a kistelepülések szakmai és finanszírozási hátrányait és hozzájárul a minőségi lakossági szolgáltatások nyújtásához az országosan egyre szélesebb körben
elérhető elektronikus ügyintézési szolgáltatások területén is.
A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő
rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi
rendszer, hagyatéki leltár rendszer.
Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen
való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható
fel.
A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00918
A projekt megvalósításának befejezése: 2018.06.30.

