Příloha č. 1 výzvy číslo 40

POPIS PROJEKTU eGOVERNMENT
V KRAJÍCH A OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
„Systém vzdělávání v eGovernmentu “
„eGON Centra“ v kraji a v obci s rozšířenou působností – implementace eGovernment
bude dlouhodobý proces, který je nutno zajistit potřebnou technologickou a personální
kapacitou na úrovni.
Projekt se zaměřuje na vytvoření koncepce činnosti eGON centra z pohledu jeho role při
realizaci systému vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu. Celý systém vzdělávání
bude postaven na dvou základních pilířích. Na státní příspěvkové organizaci Institut pro
místní správu Praha (která v rámci samostatné výzvy zajistí výuku školitelů, centrální
eLearningový systém Institutu pro místní správu Praha, využívaný pro potřeby implementace
eGovernmentu do území zdarma celou veřejnou správou, vytvoření studijních podpor, atd. –
viz samostatný projekt) a na nově vzniklých eGON Center krajů a obcí s rozšířenou
působností.
•

eGON Centrum kraje zajistí školení prostřednictvím vlastních školitelů (proškolených
Institutem pro místní správu Praha) s bezplatným využitím centrálního
eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha pro vlastní
úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance krajem
zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky
eGovernmentu (viz dále)

o

eGON Centrum obce s rozšířenou působností (včetně Magistrátu hlavního
města Praha a 22 městských částí hlavního města Prahy) zajistí školení
(prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha
s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro
místní správu Praha) pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva
obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou
plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak v rámci svého
správního obvodu zajistí školení pro úředníky obcí základního typu a úředníky obcí
s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi
zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci
„eGON centra“ obce s rozšířenou působností a projektu schváleného dle této výzvy.

Obec s rozšířenou působností může školit také úředníky, zaměstnance a členy
zastupitelstev obcí a zaměstnance organizací jimi zřizovaných, které se nacházejí ve
správním obvodu jiné obce s rozšířenou působností. Obce s rozšířenou působností, které
se takto dohodnou, musejí o této skutečnosti uzavřít dohodu a předložit ji jako povinnou
přílohy žádosti – viz dále. Současně se tyto obce musejí nacházet na území stejného
kraje. ORP, která se rozhodne, že projekt do výzvy nepodá, může uzavřít dohodu o
školení úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev obcí a zaměstnanců organizací jimi
zřizovaných ve svém správním obvodu jen s jedinou další ORP v rámci kraje.
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Kraje a obce s rozšířenou působností:
Samotná realizace vzdělávání bude zajištěna v území (s výjimkou školení školitelů), a to
prostřednictvím školitelů v „eGON centrech“ (proškolených v Institutu pro místní správu
Praha) a např. v PC učebnách krajů (financované MV v letech 2004 – 2005) či obcí
s rozšířenou působností (např. PC učebny určené k přípravě na získání řidičského
oprávnění). Školení bude probíhat pomocí závazných vzdělávacích programů a elearningových produktů, které zpracuje Institut pro místní správu Praha, zajistí jejich
aktualizaci a zdarma je poskytne krajům a obcím s rozšířenou působností. Každý kraj nebo
obec s rozšířenou působností bude zajišťovat vzdělávání v postupné implementaci
eGovernmentu do praxe (např. vzdělávání ve znalosti ovládání všech funkcionalit
CzechPOINT, vidimaci, legalizaci, konverzi dokumentů, znalost práce se SSL nebo
Document Management Systemem, ovládání datových schránek, práci se základními
registry, práce s datovými úložišti, vytvořením DMVS, atd.).
V případě realizace školení kraj (resp. obec s rozšířenou působností) zajistí veškeré
vzdělávací potřeby vyplývající z implementace eGovernmentu na území při dodržení
podmínek daných závaznými vzorovými vzdělávacími programy.
Do způsobilých výdajů projektu lze zařadit:
1. alikvotní část nákladů na provoz PC učebny (kalkulovaná jako alikvotní částka,
odpovídající podílu výměry prostor učebny na celkové výměře sídla Kraje či ORP
z celkové výše faktur za úhradu nákladů spojených s adresnými platbami (plyn, voda,
el. energie, odpisy základních prostředků);
2. odměna úředníka kraje či ORP zajišťujících administrativu a organizaci vzdělávání
nebo činnost eGON Centra;
3. odměna lektora (kalkulovaná v hodinové sazbě v rozpětí 300-400,-Kč/hod.,
respektive se bude jednat o cenu v místě a čase obvyklou);
4. pořízení služby na zajištění didaktické techniky nebo její přímé pořízení, amortizace
majetku (didaktická technika neinvestičního charakteru);
5. pořízení studijních podpor (mimo podpor garantovaných Institutem pro místní správu
Praha v minimálním rozsahu nezbytném pro výuku a poskytnutých bezplatně
školitelům).
Dle schválené Strategie implementace eGovernmentu v území již došlo ke zřízení
eGON Center na všech krajích a to ve všech funkcích (technologické, administrativní a
vzdělávací, včetně jmenování odpovědných zaměstnanců).
Podle schválené Strategie bude realizováno vzdělávání takto:
•
•
•
•
•

školení k jednotlivým funkcionalitám a prvkům eGovernmentu pro úředníky
zajišťované eGON Centry krajů či ORP. Tato školení jsou konstruována v rozsahu
od 2 do 8 hodin výuky a to jak v distanční, tak docházkové formě;
školení cca 50 tis. úředníků ÚSC ve všech výše uvedených funkcionalitách
eGovernmentu. Celková částka projektu dle v současnosti známých podkladů je ve
výši 620 mil. Kč na dobu 3 let;
cílem projektu je tedy postupné proškolení cca 50 tis. úředníků, zaměstnanců, členů
zastupitelstev ÚSC v problematice všech funkcionalit eGovernmentu ve lhůtě 3 let;
minimální rozsah proškolených na jeden kraj či ORP ve 3 letech je 1.250
člověko/dnů;
vzdělávací činnost eGON Center je vázána vzorovými vzdělávacími programy
vyhotovenými Institutem pro místní správu Praha (v rámci samostatné výzvy) a
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•

•

poskytnutých implementátorům vzdělávání bezplatně. Jedná se o standardní postup
při vzdělávání úředníků ÚSC;
vzdělávání školitelů již bylo Institutem pro místní správu Praha v souladu se
schválenou Strategií zahájeno a součástí školení je školení v základních
pedagogických schopnostech, práci tutora a ovládání eLearningového výukového
prostředí. Následovat bude postupné vzdělávání ve všech funkcionalitách
eGovernmentu.
v projektu vzdělávání se nepočítá s žádnými investičními náklady.
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