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OP ZAMĚSTNANOST – VÝZVA Č. 080 
„Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a 

asociace ÚSC)“ 
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ 

 

Vyhlašovatel výzvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Příjem žádostí: 22. 3. 2018 – 15. 6. 2018 

Celková alokace: 285 000 000 Kč 

Oprávněný příjemce: obce; kraje; asociace a sdružení obcí a krajů; dobrovolné svazky obcí (mimo 
území hl. m. Prahy) 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč 

Forma financování: ex ante (tzn. že v případě, že bude Váš projekt vybrán k financování, bude Vám 
předem zaslána záloha) 

 
Zdroj financování: 

Typ žadatele EU podíl Státní rozpočet Žadatel 

Kraje  
Obce  
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 10 % 5 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost: 
Asociace a sdružení obcí a krajů 

85 % 15 % / 10 % 0 % / 5 % 

 
 

Cílové skupiny:  

- Obce a kraje a jejich zaměstnanci 

- Volení zástupci 

- Veřejnost  

 
Projekty předložené do této výzvy by měly územním samosprávným celkům vybranými aktivitami 
pomoci připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve 
Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020. Aktivity budou sestaveny 
v návaznosti na identifikaci stávající situace v organizaci.   
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POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

1. Podpora řízení kvality 

Zavádění metody kvality 

Podpora zavádění metody kvality v organizaci dle: 

- CAF 

- ISO 9001 

- ISO/IEC 27001:2013 

- CSR 

- EFQM 

- MA 21 

Podpora vzdělávacích aktivit spojených s řízením kvality (kurzy, semináře, workshopy, konzultace, 
stáže v ČR), příp. pořízení SW k měření a hodnocení řízení kvality. 
 
Výstup: zavedená metoda kvality + naplnění výstupů pro vybranou metodu 
 
Rozvoj řízení kvality 

Rozvoj řízení kvality v organizaci formou: 

- MA 21 

- Benchmarking  

- Balanced Scorecard 

Podpora vzdělávacích aktivit spojených s řízením kvality (kurzy, semináře, workshopy, konzultace, 
stáže v ČR), příp. pořízení SW k měření a hodnocení řízení kvality. 
 
Výstup: rozvoj řízení kvality dle uplatňované metody kvality + naplnění výstupů pro vybranou metodu 
 
 
2. Podpora tvorby strategických dokumentů 

Podpora tvorby a zpracování:  

- strategických a prováděcích dokumentů, 

- analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů pro strategické řízení 
obcí a krajů (pasporty, generely apod.), 

- analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi 
implementace GDPR. 

Výstup: 
- Strategický dokument, či prováděcí dokument dle Typologie strategických a prováděcích 

dokumentů 

- Analytický podklad, studie, metodický či evaluační dokument 

- Zpracovaný analytický dokument 
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3. Podpora procesního řízení v organizaci 

- Popis hlavních aktivit procesů organizace 

- Podpora vzdělávacích aktivit k procesnímu řízení 

- Pořízení SW nástroje k procesnímu řízení 

 
Výstup: 

- Popsané minimálně dva hlavní procesy s rozpadem na dílčí aktivity, odpovědnosti, včetně 
nastavení monitorovaných/měřitelných ukazatelů 

- Implementované procesní řízení v dotčených organizačních útvarech, resp. podřízených 
organizacích 

- Realizovaní vyhodnocení klíčových ukazatelů procesů 

 
4. Nástroje komunikace s veřejností 

- Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů, zlepšování komunikace veřejné správy směrem 
k občanům (informační kampaně, webové portály, aplikace, open data). 

- Související vzdělávání (kurzy, semináře, stáže). 

- Pořízení souvisejícího SW nástroje. 

 
Výstup: 
- Zavedení/rozvoj nástroje zlepšování komunikace organizace. 

- Zrealizovaná aktivita projektu dle projektové dokumentace. 

- Vyhodnocení přínosů používání nástroje zlepšování komunikace. 

- Zpracování/rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších odborných dokumentů 
týkající se komunikace s veřejností. 

 

5. Podpora zvyšování kvalifikace pracovníků 

Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů 

- Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti, tj. 
realizace školících programů (včetně tvorby nových vzdělávacích programů) v oblastech: 

o vzdělávání z oblasti výkonu činností v přenesené působnosti 
o odpovědné zadávání veřejných zakázek 
o využívání nástrojů eGovernmentu (tj. v elektronických nástrojích sloužících k obsluze i 

samotné vzdělávání sdílených a propojených informačních systémů na nejméně krajské 
úrovni) 

o projektové a strategické řízení 
o finanční řízení (tj. controlling, účetnictví, financování včetně řízení hotovosti a měření 

výkonnosti) 
o zvyšování povědomí a odborná příprava pracovníků zapojených do zpracování analýz, 

strategických dokumentů a souvisejících auditů GDPR (např. zvyšování kvalifikace 
pověřence GDPR, seznámení zaměstnanců s aktuálními předpisy, šíření dobré praxe 
atd.) 

o Territorial Impact Assessement 
o zavádění konceptu Smart Cities 
o vzdělávací aktivity v oblasti voleb 
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Nástroje: kurzy, semináře, stáže v ČR, konzultace, workshopy 

Výstup: zrealizovaná vzdělávací aktivita 
 

 

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH KROKŮ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

Aktivity k podání žádosti o dotaci: 

1. Analýza potřeb – do 10. dubna 2018 

2. Identifikace priorit – do 10. dubna 2018 

3. Zaslání nezbytných podkladů pro sepsání žádosti – do 17. dubna 2018 

4. Zpracování a podání žádosti o dotaci – do 15. června 2018 

 

Aktivity v případě schválení žádosti o dotaci: 

1. Podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

2. Realizace výběrových řízení  

3. Sestavení realizačního týmu 

4. Realizace samotného projektu 

5. Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu 

 

Termíny: 

• vyhlášení výzvy 15. 3. 2018 

• zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 3. 2018 

• ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 6. 2018, 16.00 h. 

• zahájení projektů kdykoli po vyhlášení výzvy (tedy od 15. 3. 2018) 

• ukončení projektů do 31.12.2021 

• délka trvání projektu max. 24 měsíců 

 

Celková alokace: 

• 285 mil. Kč způsobilých nákladů, resp. 270,75 mil. Kč dotace na výzvu 80 (mimo Prahu) 

 

Výše způsobilých výdajů: 

• minimálně 1 mil. Kč (nevadí, pokud by se soutěžením nižších, než předpokládaných cen u 
externích dodávek dostaly náklady projektu pod 1 mil. Kč) 

• maximálně 10 mil. Kč (výzva 80 mimo Prahu) 
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Míra spolufinancování: 

• 95 % dotace z ESF a státního rozpočtu 

• 5 % příjemce (nositel projektu) 

 

Forma financování: 

• Ex ante, tedy financování předem formou „záloh“ 

• Pokud je projekt vybrán ze strany OPZ k podpoře, obdrží příjemce 30 % celkové dotace formou 
zálohové platby. Následně každých 6 měsíců žádá o zálohovou platbu na další 6 měsíční období 
a účtuje doklady za období předchozí (pokud přečerpá, budou mu peníze doplaceny, pokud 
nedočerpá, dostane na následující období o tuto částku méně); výjimečně může být periodicita 
žádostí o platby i delší, např. 8 měsíců. 

 

Přímé a nepřímé náklady: 

• Uplatněn bude systém přímých a nepřímých nákladů 

• Přímé náklady budou řádně účtovány a vykazovány při každé žádosti o platbu (3měsíční 
interval) 

• K přímým nákladům je možné uplatnit náklady nepřímé ve výši 5–25 % nákladů přímých, 
přičemž základním podílem nepřímých nákladů je 25 % nákladů přímých (přesné procento 
závisí na tom, jak velkou část přímých nákladů tvoří nákupy služeb – viz tabulka) 

 


