FAQ – nejčastěji kladené otázky k výzvě OP LZZ č. 53
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Kdo může být partnerem?
Partnerem může být jen ten subjekt, který splňuje kritéria oprávněného žadatele stanovená ve výzvě,
tedy obec s rozšířenou působností.
Partnerství je možné uzavírat pouze u nadregionálních projektů a to pouze formou partnerství
s finanční účastí.

Jako cílová skupina jsou uvedeny i obce ve správním obvodu ORP – pokud se bude i u nich
zavádět např. model CAF, zpracovávat procesní mapy nebo provádět analýzy optimalizace
ekonomických procesů v oblasti financí a vysílat zaměstnance na školení – jak to udělat?
Já bych to viděla na partnerství s finanční účastí. Je to správně? Pak by šlo hradit způsobilé
výdaje každému zapojenému partnerovi zvlášť – už při psaní žádosti by se každý partner
v rozpočtu identifikoval tak, aby bylo zřejmé, komu finanční prostředky přesně půjdou.
Jako vhodnější vidíme zařazení těchto obcí do cílové skupiny, protože partnerství lze uzavřít pouze
se subjektem, který je ve stejném postavení jako žadatel, tedy pouze s jinou ORP
a jen u nadregionálních projektů (uzavírá se partnerství s finanční účastí). V případě nákladů
na cestovné cílové skupiny či náhradu mzdy se jedná o přímou podporu.

Může být cílovou skupinou obec, která nespadá přímo pod ORP, jež je žadatelem?
Nemůže, cílovou skupinou mohou být obce ve správním obvodu dané obce s rozšířenou působností,
jejich zaměstnanci, politici a volení zástupci.
Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území jednoho kraje a musí být
uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny. Sídlo žadatele (předkladatele regionálního projektu)
může být kdekoliv na území České republiky (vč. Prahy), ale činnosti projektu musí být v rozhodující
míře uskutečněny v regionu, pro který byla žádost podávána a který bude mít z realizace projektu
prospěch. Případné uskutečnění činnosti v sousedícím regionu musí být řádně zdůvodněno v žádosti
a je přípustné pouze, pokud je nezbytné pro dosažení cílů projektu. Za cílovou skupinu příslušného
regionu se považují osoby, které mají bydliště či převažující místo výkonu práce na území daného
kraje.
Nadregionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny ze dvou a více krajů, popř. z celé
republiky. Sídlo žadatele může být kdekoli na území České republiky (vč. Prahy). Jednotlivé činnosti
mohou být organizovány na libovolném odůvodnitelném místě v ČR.

Budou ještě nějaké výzvy pro menší obce?
Harmonogram výzev je pravidelně aktualizován a bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových
stránkách ministerstva vnitra .

Můžou žádat Pražské městské části?
Nemůžou, oprávněné žadatele vymezuje výzva.

Prosím o bližší specifikaci tématu projektu – c) Projekty zaměřené na procesní řízení.
Co by měla žádost obsahovat?
V rámci této aktivity mohou být předkládány projekty zaměřené na zmapování a optimalizaci procesů
v organizaci. Organizace má např. určitý systém /postup/ proces pro nákup PC a jejich zapojení
do internetové sítě. Na základě analýzy dojde k tomu, že se v rámci tohoto procesu určité aktivity
dublují, či překrývají.

Je možné přihlásit se k výzvě č. 53 OP LZZ, když jsme se již přihlásili k výzvě č. 40?
Pokud to možné bude, budou konkrétní okruhy školení, či může úřad školit dle své vlastní
momentální potřeby?
Ano, je to možné. Školení musí mít návaznost na některou z aktivit A-E, které budou ale současně
realizovány v rámci projektu.

Mohou si v jednotlivých bodech výzvy podávat žadatelé více projektů?
Počet žádostí které si může žadatel podat není výzvou omezen. Je třeba myslet na to, že s každou
další podanou žádostí rostou požadavky na jejich řádnou administraci (např. je povinnost pravidelně
podávat monitorovací zprávy, …).

Pokud ORP už má zavedené např. projektové řízení a ráda by se v projektu pouze zaměřila
na problematické oblasti, musí znovu nastavovat systém projektového řízení?
Nemusí, mohou použít podklady, které použili při nastavování procesu řízení když jej zaváděli, pokud
jsou podklady stále platné.

Jak bude výzva uzavřena (pokud to bude dříve než 2.2.2010), když hodnocení projektů má trvat
3 měsíce? Bude to podle objemu finančních prostředků podaných žádostí?
Projekty ve výzvě 53 budou hodnoceny postupně, podle toho, jak budou přicházet.
Jedná se o soutěžní výzvu, takže dříve podané projekty budou posuzovány dříve a upřednostňovány
budou hlavně kvalitně zpracované projekty.
Proplácení úspěšných projektů probíhá podle finančního plánu v žádosti. První platba přijde
automaticky a poté každých cca 6měsíců. Váš podíl (15%) přiložíte vždy k platbě od nás.

Není potřeba doložit k žádosti schválení projektu zastupitelstvem?

Schválení zastupitelstvem není povinná příloha výzvy č. 53.

Benefit7 – do jakých podrobností je nutné zajít? Konkrétně se mi jedná o to, jak popsat
implementaci metody CAF – jestli stačí uvést, že bude řešeno dodavatelsky a dodavatel bude
vybrán v souladu se zákonem, anebo jestli je nutné popisovat, jak bude implementace vypadat
(co firma bude zajišťovat, jak se budou zapojovat úředníci, atp.)
Je vhodné popsat zejména hlavní fáze evaluace procesu CAF dle standardů. Dále je třeba provázat
položky v rozpočtu s klíčovými aktivitami.

Cílovou skupinou v této výzvě jsou i politici. V metodice způsobilých výdajů jsou u GP
definovány mzdové příspěvky – ty se mj. poskytují i na náhradu mzdy zaměstnavateli pro
pracovníka po dobu jeho účasti v dalším vzdělávání. Budeme-li v projektu vzdělávat i politiky zastupitele (starostu, místostarostu, apod.), kteří nejsou zaměstnanci, nesměli bychom dle
výše uvedeného žadateli mzdové příspěvky proplácet. Můžeme tedy proplácet žadateli = obci
jako zaměstnavateli mzdové náhrady zaměstnanců = členů zastupitelstva mzdové příspěvky
v souladu s Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ?
Ano, proplácení mzdových příspěvků členů zastupitelstva je možné.

Lze hradit mzdové náhrady zaměstnanců příjemce (tedy v tomto případě obce s rozšířenou
působností)?
Ano mzdové náhrady lze zaměstnancům příjemce platit. Náhrady je možné platit i cílové skupině,
jež není v pozici zaměstnance příjemce, tedy nejedná se přímo o zaměstnance ORP,
ale o zaměstnance obce nižšího stupně v působnosti této ORP. Tyto mzdové náhrady, cestovné
a stravné cílové skupiny spadají do přímé podpory. Vždy se musí jednat o výdaje související s účastí
na nějaké vzdělávací aktivitě.

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny.
V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné
případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou zp. výdajů
dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?
Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit
jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn. měl by splňovat
všechno to, co ostatní v cílové skupině tzn. např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem
(v tomto případě mít s příjemcem uzavřený pracovně právní vztah, jehož náplní je jiná činnost
než ta pro projekt) absolvovat řádně školení atd. Úhrada z přímé podpory by neměla suplovat výdaje,
které jsou normálně u individuálních projektů hrazeny z kapitoly 2 Cestovné nebo u grantových
projektů z nepřímých nákladů.

Jaký výstup ze vzdělávání bude dostačující?
Certifikát, osvědčení.

Lze do některého tématu zahrnout projekt na Balanced scorecard?
Ano, toto je možné zahrnout do tématu C) Procesní řízení.

Může být průzkum spokojenosti součástí projektové aktivity?
Ano může být podkladem.

Postačí uvést veřejnou podporu v obdobné struktuře, kterou jsme použili u krajů ve výzvě
č.42 ? U obcí se stejně jako u krajů nejedená o VP, ale na setkání v Jihlavě jsme se domlouvali,
že pro případné kontroly bude lepší více popsat, proč projekt nezakládá veřejnou podporu
a nejen uvést že není VP.
Ano záložku o VP je skutečně vhodné popsat a zdůvodnit.

Ve výzvě jsou uvedeny další podmínky a omezení: nelze podpořit projekty s aktivitami
vzdělávání v oblasti IT, jazykové vzdělávání – to je jasné. V rámci aktivity optimalizace
a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti financí a řízení ekonomiky budou nutná školení
– lze sem zahrnout jakékoli ekonomické školení spadající do této oblasti, které žadateli či
partnerům pomůže v nastavení a implementaci strategického řízení rozpočtového procesu?
(Pojem jakékoli užívám zcela záměrně, protože dnes nevím přesný název obsah školení, které
budou žadatelé pro své zaměstnance potřebovat. Vždy však půjde o školení ekonomická, která
budou v žádosti detailněji popsána.)
Školení musí být vždy navázáno na aktivitu realizovanou v rámci projektu (viz. podporované činnosti
A-E).

Může být součástí klíčových aktivit projektu i závěrečná konference, kam budou pozváni
zástupci jiných ORP a kde jim budou předány zkušenosti z projektu?
Ano je to možné.

Financování – budou náklady projektu propláceny průběžně? Je to tak, že 1x za 6 měsíců,
budeme moci předložit společně s monitorovací zprávou žádost o platbu?
Ano, náklady projektu budou propláceny průběžně; 1x za 6 měsíců, bude předložena společně
s monitorovací zprávou žádost o platbu.

Musí být do projektu zahrnuta všechna témata, která jsou popsána ve výzvě?
Ne, toto není nutné.

Jak uchopit téma vzdělávání? Jaká minimální certifikace je přípustná?
Toto záleží na typu aktivity, na které je vzdělávání navázáno, od toho se odvíjí potřebná certifikace.

Lze do způsobilých výdajů projektu zahrnout náklady za vzdělávací kurzy zajišťované
externími firmami?
Ano, lze. Platí ovšem omezení, že položka nákup služeb je možné využít maximálně do 60%
celkových způsobilých výdajů.

Když budeme mít partnera projektu – obec či obce v našem správní obvodu – jak máme
spolufinancovat projekt – musíme těch 15% zajistit sami nebo oni mají být partnerem
s finančním příspěvkem a jak se má tento příspěvek rozpočítávat.
Zajištění 15% kofinancování projektu je plně v režii žadatele. Obce ve správním obvodu ORP
nemohou být partnery s finanční účastí.

Co mají být například výstupy projektu? Má to být nějaká příručka, analýza? Jak prokážeme,
že jsme zavedli projektové řízení?
Může se jednat o Metodiku, Kompetenční model, strategii, analýzu, procesní mapy, apod.
Např. realizací aktivity týkající se zavedení projektového řízení. Implementace těchto výstupů by měla
probíhat buď v rámci realizace projektu, nebo v době udržitelnosti projektu.

V rámci aktivity F) je uvedeno "Projekty ke vzdělávání ve výše uvedených pěti oblastech - musí
účastníky připravit na realizaci výše definovaných kategorií projektů nebo musí tematicky
obsahovat minimálně principy či standardy výše uvedené". Je možné to chápat oběma níže
uvedenými způsoby?
1) Předmětem projektu bude např. implementace principů projektového řízení do organizace
(její části), pro tyto účely projde část zaměstnanců školením zaměřené na projektové řízení
(vše samozřejmě dle platných norem a standardů).
2) Předmětem projektu bude pouze školení v projektovém řízení dle uvedených standardů,
a to bez implementace do organizace.
Je možný obojí výklad věcného zaměření projektů?
Ano. Do implementace principů projektového řízení lze zahrnout vyškolení zaměstnanců, kteří budou
s novým systémem řízení organizace pracovat.

Projekty zaměřené na strategické plánování: Lze do této aktivity zařadit i zpracování
odvětvových koncepcí? Např. koncepce rozvoje lidských zdrojů pracovníků jednotlivých
krajských úřadů.
Ano. Oblast podpory je určena pro projekty směřující ke zkvalitnění strategického plánování a tvorbu
zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku, jejichž předpokládaný výstup je popsán
ve výzvě. Zpracování dílčích koncepcí lze v projektu zahrnout pouze jako součást zásadní koncepce
či strategie daného samosprávného celku. V rámci projektu nelze samostatně zpracovat pouze dílčí

strategii řešící vybranou část problematiky spadajících do gesce kraje, ale vždy jako součást
komplexní koncepce nebo strategie s dopadem na území kraje či jeho úřad. Z projektu je možné
financovat i koncepce vyžadované zákonem, nicméně tyto koncepce musejí být v souladu
se specifickými cíli, cílovou skupinou a s ve výzvě podporovanými aktivitami.

Rádi bychom do projektu zahrnuli vzdělávání v oblasti IT navázané jako „průřezové
vzdělávání“ v rámci zavádění procesního a projektového řízení v úřadu či příspěvkových
organizací. Jde tato aktivita zahrnout do projektu? Vybraní účastníci by byli vzdělávání
v konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Případně bychom toto vyčlenili
v projektu jako samostatnou aktivitu.
Ne. Školení v oblasti IT není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky
zaměřit pouze na oblasti podpory A až E.

Lze jako „průřezovou aktivitou“ do projektu zahrnout vzdělávání zaměřené na jazyky
u vybraných zaměstnanců orientované např. na zlepšení komunikace s partnerskými
organizacemi v zahraničí, přípravu projektů z Komunitárních programů, prezentaci ORP
v zahraničí aj. spojené i s případnou jazykovou stáží (jazykovým kurzem) v zahraničí.
Lze to takto zahrnout do projektu, případně vyčlenit jazykové vzdělávání jako samostatnou
aktivitu?
Ne. Školení v oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců není touto výzvou podporováno.
Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až F.

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking, certifikace podle IPMA nebo získání certifikátu
ISO?
Ano, tyto výdaje, pokud budou dobře provázány s klíčovými aktivitami a bude zdůvodněna jejich
potřebnost, jsou způsobilým výdajem ve výzvě 53.

Ve výzvě je specifikováno celkem 5 oblastí věcného zaměření (A-F). Musí být záměr projektu
vztažen jednoznačně k jedné z těchto oblastí nebo může být překrytí, např. zaměříme
se na zpracování procesního řízení (C) a současně k tomu budeme vzdělávat pracovníky (F)?
Ano. Je možné podat projekt zahrnující jednu nebo několik oblastí podporované výzvou.

Je v rámci výzvy podporováno vzdělávání v manažerských dovednostech?
Ano. Manažerské vzdělávání je ve výzvě umožněno, avšak pouze ve spojení s aktivitami
definovanými ve výzvě, například v rámci školení projektového řízení.

Předpokládám, že bude probíhat předfinancování formou zálohy. V jaké výši bude první
záloha?
První záloha bude ve výši 20% z prostředků připadajících na SF EU (tzn. z 85% části celkových
odsouhlasených způsobilých výdajů projektu).

Financování – budou náklady projektu propláceny průběžně? Je to tak, že 1x za 6 měsíců,
budeme moci předložit společně s monitorovací zprávou žádost o platbu?
První dvě zálohové platby budou zaslány za podmínek specifikovaných v Příručce D2 tedy v Příručce
pro Příjemce finanční podpory (viz. Desatero OPLZZ). V případě dalších plateb platí, že 1x za 6
měsíců, bude příjemcem předložena společně s monitorovací zprávou žádost o platbu.

Jak budou úřady financovat těch 15% spoluúčast. Bude to postupně ke každé platbě, že přidají
v poměru těch svých 15% - tedy postupně, nebo budou muset nejdříve dát celou částku těch
15% a pak už budou pouze čerpat z MV? A nebo budou projekt těmi svými 15%
„dofinancovávat“ až nakonec.
Příjemce dotace se bude na financování projektu podílet 15- ti procentní spoluúčastí průběžně při
každé žádosti o platbu.

Je možné Vám zaslat k posouzení vypracovanou projektovou fiši, vč. předběžného rozpočtu?
S OSF je možné konzultovat dílčí informace vztahující se k přípravě projektu. Jakákoliv konzultace
ze strany OSF v žádném případě nenahrazuje posudek externího hodnotitele. Optimální je e-mailová
komunikace s kontaktními osobami (Mgr. Šárka Kysilková, kysilkova@mvcr.cz; Mgr. Kateřina
Pavelková, katerina.pavelkova@mvcr.cz ) a sledování webu www.mvcr.cz – sekce Strukturální fondy.

Před odesíláním dalších otázek si prosím prostudujte a sledujte:
-

text výzvy č. 53
tzv. Desatero (odkaz na Desatero naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-oplzz.aspix nebo také na: www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz )

-

www.mvcr.cz, sekce: Strukturální fondy

