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Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR

Téma

Prioritou je úspěšné
dokončení projektů
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra (OSF MV)
v rámci programového období 2007−2013 rozděluje přibližně
12 miliard korun na projekty podporující zrychlení a zkvalitnění
služeb poskytovaných úřady veřejné správy v České republice.
K 31. červenci 2015 bylo podpořeno již celkem 675 projektů za
11,7 miliard korun souhrnně v oblasti intervence 1.1 IOP a v oblasti
podpory 4.1 OP LZZ. V souvislosti s ukončováním programového
období 2007−2013 stojí před OSF MV náročné úkoly. Veškeré úsilí
stávajících zaměstnanců odboru je nasměrováno na úspěšné dokončení probíhajících projektů realizovaných v rámci IOP a OP LZZ
s cílem maximálně a efektivně vyčerpat přidělenou alokaci. Projekty, jejichž administraci OSF MV zabezpečuje, musí být dokončeny nejpozději do konce prosince 2015. Do konce roku 2015
se zaměstnanci dále zaměří na vytvoření podmínek pro úspěšnou
certifikaci uskutečněných výdajů za IOP a OP LZZ a na přípravu

Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
veřejná správa se postupně mění k lepšímu. Velkou zásluhu na
tom mají projekty podpořené strukturálními fondy, díky nimž
jsou služby poskytované úřady komfortnější, rychlejší a bezpečnější. K jejich vyšší kvalitě přispěly nejen „velké“ centrální projekty jako jsou například Czech POINT, datové schránky či základní
registry, ale také stovky projektů územní veřejné správy. Některé
z nich Vám představujeme v našem podzimním Newsletteru. Vybrali jsme tentokrát projekty zaměřené na strategické plánování,
projektové a procesní řízení a na digitalizaci paměťových fondů.
V Newsletteru na Vás čekají také tradiční statistické údaje, anketa, akce a novinky z oblasti strukturálních fondů.
Přeji Vám příjemné čtení a úspěšné dokončení Vašich projektů.
RNDr. Ivo Ryšlavý
ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR
ukončování operačních programů a přechod do fáze udržitelnosti. Dalším úkolem OSF MV bude zajistit maximální čerpání
přidělených prostředků v Programu švýcarsko-české spolupráce
a v Programu CZ 14 Finančního mechanismu Norska.

Co se již podařilo v programovém období 2007– 2013?
Podpořeno 76 projektů za 7 240 milionů korun.

Podpořeno 599 projektů za 4 475 milionů korun.

Hlavní podporované oblasti:
Hlavní podporované oblasti:
 Základní a další relevantní registry veřejné správy  Rozvoj lidských zdrojů
 Elektronizace služeb veřejné správy
 Moderní metody řízení a plánování na úřadech
 Vybudování moderní informační infrastruktury
 Digitalizace datových fondů státu
Stav k 31. 7. 2015. Finanční hodnoty představují podíl EU.

www.osf-mvcr.cz
projekty.osf-mvcr.cz
twitter.com/osfmvcr
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Rozhovor s příjemci dotací

Projektové a procesní
řízení v centru zájmu obcí
Úřady územní veřejné správy se s pomocí dotací ze strukturálních fondů postupně mění na profesionální poskytovatele
služeb občanům. Velkou měrou k tomu přispěly také regionální projekty realizované v rámci Výzvy 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příkladem toho může být
projekt Města Hustopeče zaměřený na zlepšení procesního
a projektového řízení Městského úřadu Hustopeče (MěÚ
Hustopeče). Cíle a přínosy projektu, který byl dokončen
v červnu 2015, nám představil Ing. Miroslav Pipal, vedoucí
majetkoprávního odboru a manažer projektu.
1) Co bylo hlavním cílem projektu?
Jedním z cílů projektu Implementace procesního a projektového řízení do praxe MěÚ Hustopeče bylo zefektivnit fungování řízení projektů a zavést funkční systém, který pomůže
administrovat a řídit realizované projekty. Dalším cílem bylo
zvýšit výkonnost, efektivitu a kvalitu služeb našeho úřadu. Realizací projektu byly vytvořeny 4 nové produkty. Byl nakoupen
a implementován softwarový nástroj na podporu probíhajících
změn v organizaci v oblastech procesního řízení (Attis). Dále byl
zaveden a je využíván systém projektového řízení, ke kterému
byla vytvořena metodická příručka projektového řízení s přílohou řízení projektů kofinancovaných z dotačních titulů. Třetím
produktem je optimalizovaný systém procesního řízení včetně
vytvořené a využívané metodické příručky pro procesní řízení.
Posledním produktem jsou vytvořené a využívané kompetenční
modely pro všechny odbory MěÚ Hustopeče. V rámci projektu
také proběhly semináře vedené externími odborníky i vlastními
pracovníky pro zaměstnance úřadu a zastupitele města. Součástí realizačního týmu byli pracovníci, kteří získané znalosti
dále předávají, vytvořené produkty udržují, aktualizují a využívají v praxi.
2) V čem spatřujete největší přínos projektu?
Díky realizaci projektu bylo nastaveno procesní řízení MěÚ
Hustopeče. Do praxe jsme úspěšně zavedli nový a efektivnější
postup a pravidla pro řízení projektů. Vzhledem k dosaženému pokroku v oblasti řídicích a rozhodovacích procesů projekt
hodnotíme jako úspěšný, neboť měl značný vliv na zkvalitnění mechanismů v organizaci. Provedené analýzy poukázaly na
určité mezery a nedostatky v organizaci jednotlivých procesů,
které mohly být následně vhodným způsobem řešeny. Příkladem toho může být vytvoření šablon pro projektové řízení. Výstupy projektu budou využitelné i během následujících let.
3) Zaznamenali jste při realizaci projektu nějaký problém?
Realizace celého projektu probíhala bez problémů. Jen v souvislosti s uskutečněnými volbami do zastupitelstev obcí se nám
změnili účastníci školení a zvýšil se i počet podpořených osob.
Ale to jako problém snad ani nemůžeme brát.
4) M
 ůžete čtenářům přiblížit konkrétní zajímavost nebo dobrou
zkušenost z průběhu realizace projektu?

MěÚ Hustopeče zkvalitnil projektové a procesní řízení.

„Výstupy projektu budou využitelné
i během následujících let“
Dle poznatků manažera a metodika pro projektové a procesní řízení při analýzách jednotlivých procesů na odborech MěÚ Hustopeče byla teprve na základě řízených pohovorů s vedoucími
analyzována a identifikována slabá místa v procesu a následně
byla provedena nápravná opatření, popřípadě „zeštíhlení“ jednotlivých procesů. U projektového řízení byly kladně akceptovány
a implementovány vzniklé projektové šablony, a to jak zaměstnanci Městského úřadu, tak vedením Města Hustopeče.

Stručně o projektu
Název projektu:
Implementace procesního a projektového řízení
do praxe MěÚ Hustopeče
CZ.1.04/4.1.01/89.00011
Operační program:
Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Město Hustopeče
Doba realizace:
1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
Celkový rozpočet:
2 991 793 Kč
Další informace:
http://www.hustopece-city.cz/
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Projekty podpořené strukturálními fondy

Lepší přístup k archiváliím
Digitalizace a dálkový přístup k archiváliím a archivním pomůckám zvyšují badatelský komfort laickým i profesionálním uživatelům a umožňují snadný přístup k bádání i tělesně postiženým.
Archiválie se díky digitalizaci chrání před poškozením, zničením
a zcizením. Cestou digitalizace paměťových fondů jdou nejen archivy, ale také muzea, knihovny a galerie.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA) dokončuje realizaci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“. Projekt, který podpořily strukturální fondy částkou vyšší než 1,5 milionů korun, zvýší
bezpečnost IT prostředí SOA a zlepší dostupnost digitalizovaných
archiválií pro veřejnost.
V rámci projektu se zlepší hardwarové i softwarové vybavení SOA.
Konkrétně bude pořízeno a implementováno nové centrální datové úložiště SOA. Kapacita datového prostoru se tím navýší a do
budoucna bude možné digitalizovat další materiál. Nový výkonový server zlepší obslužnost digitalizovaných dat, což zcela jistě
přispěje k lepšímu naplňování služeb poskytovaných veřejnosti. Na všech lokálních serverech pracovišť SOA bude instalováno
jednotné IT prostředí, které podpoří spolupráci jednotlivých nástrojů s hlavním datovým prostorem a zároveň zvýší bezpečnost
a efektivitu celého systému.
„Z finančních prostředků projektu bude také pořízena nová verze archivního softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím.

Budova SOA v Litoměřicích.
Komfort návštěvníků portálu SOA se tím určitě zvýší,“ říká PhDr. Marek Poloncarz, ředitel archivu a dodává: „Všechny aktivity projektu
plánujeme dokončit v září 2015. V návaznosti na to budeme moci veřejnosti zpřístupnit např. výsledky sčítání lidu z roku 1921 nebo soubor lokálních adresářů, které vydávala města v severních a severozápadních Čechách ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.“

Strategie rozvoje města
= nástroj pro efektivnější
rozhodování
Evropská unie klade velký důraz na udržitelný rozvoj, strategické plánování a integrovaný rozvoj území. Pokud se
projekt územní veřejné správy uchází o evropskou dotaci, musí být v souladu se strategií rozvoje konkrétního města či regionu. Statutární město Ústí nad Labem připravilo
a zpracovalo Strategii rozvoje města s pomocí peněz ze strukturálních fondů EU.

Závěrečné veřejné projednání Strategie.

„Cílem projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města
Ústí nad Labem na období 2015−2020“ (Strategie) bylo vytvo- „Jakmile bude Strategie vytištěna, budeme ji distribuovat cílovým
řit dokument, který bude město využívat jako efektivní nástroj
skupinám,“ zmiňuje Bc. Lenka Suchá z MmÚ. Téměř dvoumiliopro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách
nová dotace z Evropského sociálního fondu umožnila městu Ústí
života ve městě,“ uvádí projektová manažerka Ing. Tereza Do- nad Labem zpracovat Strategii v dostatečné kvalitě a v potřebném
stálová z Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ). Na zpra- čase. Dokument bude sloužit nejen jako nástroj řízení rozvojových
cování Strategie se podíleli politici, zaměstnanci relevantních
aktivit, ale také jako podklad pro čerpání dotačních prostředků
odborů MmÚ, zapojena byla také veřejnost, zástupci nezisko- v programovém období 2014–2020. Realizace projektu trvala
vého sektoru a zástupci dalších subjektů významných pro roz- více než dva roky.
voj města. V rámci aktivit projektu proběhly například vzdělávací workshopy zaměřené na oblast strategického plánování
a práce se strategickými dokumenty. Pro potřeby realizačního
týmu bylo pořízeno kvalitní technické vybavení.
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Novinky z OSF

Aktuální čísla a statistiky
Integrovaný operační program
podíl EU (v mil. Kč)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
podíl EU (v mil. Kč)

Celková alokace
Celkový objem
vydaných rozhodnutí
Celková výše proplacených
žádostí o platbu

Celková alokace
Celkový objem
vydaných rozhodnutí
Celková výše proplacených
žádostí o platbu

8 194

7 240

5 248

Údaje platné k 31. 7. 2015. Podpořeno 76 projektů.

3 241

4 475

2 611

Údaje platné k 31. 7. 2015. Podpořeno 599 projektů.

Základní registry běží 3 roky
Základní registry fungují v ostrém provozu již více než tři roky.
K 31. 7. 2015 obdrželo certifikát k připojení k základním registrům
2 923 orgánů veřejné moci a v základních registrech proběhlo již
téměř 630 milionů transakcí. Připojeny jsou všechny krajské úřady
a statutární města. Kromě referenčních údajů obsažených v základních registrech získávají úřady pro řadu agend i některé nereferenční údaje z jiných agendových informačních systémů, např.
z cizineckého informačního systému.

Dobrovolnický den
OSF podruhé
Zaměstnanci Odboru strukturálních fondů se po roce opět chystají pomoci Dětskému centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze - Krči. První podzimní den (23. září 2015) vyrazí na zdejší zahradu hrabat listí a stříhat náletové křoviny.

Loňský dobrovolnický den OSF.

Akce Odboru strukturálních fondů

Anketa na závěr

• Seminář pro příjemce OP LZZ k závěrečné MZ se koná
ve středu 30. září 2015 od 10:00 do 13:00 v budově Ministerstva vnitra Centrotex, nám. Hrdinů 4, Praha 4, konferenční sál č. 104. Seminář je určen pouze příjemcům v rámci
výzev OP LZZ č. 80, 98, A3, B6, C7 a D9. Přihlašovat se
můžete do čtvrtka 24. září 2015 do 10:00 hodin.

Co podle Vás znamená eGovernment?

•S
 eminář pro příjemce IOP připravujeme na 2. listopad 2015.
Uskuteční se opět v budově MV Centrotex od 10:00 do 13:00
hod. Seminář bude zaměřen na ukončování projektů (náležitosti ZMZ, žádosti o platbu, udržitelnost projektu apod.).
Přihlašovat se mohou primárně příjemci v rámci výzev IOP č.
17, 16, 07 a 03, a to do pondělí 26. října do 10:00 hodin.
Bližší informace k akcím naleznete: www.osf-mvcr/akce

a) Nástroj rozvoje regionální politiky
b) Informační systém Evropské komise
c) M
 odernizaci veřejné správy s využitím nových
informačních a komunikačních technologií

Vstup na anketu
Za vyplnění ankety do 30. září 2015 Vám děkuje Odbor
strukturálních fondů.
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