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Souhrn problematiky

Analytický geoinformační systém (AGIS) je interaktivní řešení, které v plné interoperabilitě propojuje data hned
z několika registrů a databází (RUIAN, NPÚ apod.), a to ve spojení s výsledky unikátního terénního
šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které provádí SMS ČR s podporou MMR. Jednou z mnoha
předností  systému je  jednoduché vkládání dat,  spojené s efektivním vyhodnocováním a prostorovém
zobrazováním ve vlastním přehledném mapovém portálu.  V  systému,  který  by  měl  obcím pomáhat  při
strategickém plánování, jsou v tuto chvíli informace o území a infrastruktuře obcí do 20 tisíc obyvatel.

Ve spolupráci s MMR a dalšími institucemi vznikla ucelená databáze obsahující široké spektrum geografických
i  popisných  informací  o  území.  Byla  získána  data  z  veřejných  registrů  a  databází  z  oblastí  školství,
zdravotnictví, sociálních věcí, ochrany přírody a krajiny, cenových úrovní pronájmů  a dalších. Ta byla
následně doplněna o výsledky vlastního podrobného terénního šetření.

Jsou  tak  k  dispozici  aktualizované  informace  o  infrastruktuře  obce  doplněné  o  fotografie,  dostupné  jsou
demografické údaje o obyvatelstvu, přehled o pobírání vybraných druhů sociálních dávek, anebo modul
ochran, přehledně publikující  kulturní i  přírodní památky  na našem území.  Systém umí také jednoduše
zobrazit  veškerý  nemovitý  majetek obce,  brownfieldy,  vyloučené sociální  lokality,  nebo  například  údaje  o
nezaměstnanosti v konkrétní oblasti.

Součástí aplikace je nově i dotační modul (https://dotacnimodul.cz), který obsahuje základní přehled o dostupných
dotačních titulech. Dotační tituly je zde možné filtrovat např. dle typu žadatele či kategorie obcí.

Co AGIS čeká v nejbližší době?

Plánuje se spuštění další  části  systému - zdravotní modul,  který bude zobrazovat mimo jiné aktuální data o
pandemii COVID-19 na našem území.

Jak a za jakých podmínek se na AGIS dostanete?

Systém je dostupný přes webové rozhraní na https://www.smscr.cz/cz/1741-agis. Přístup je zdarma pro představitele
základních a vyšších územních samosprávných celků a místním akčním skupinám.
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