Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 20. srpna 2015 č. 654

Přehled projektových záměrů pro Implementační plány č. 1, 2 a 4
a informace k možnostem financování projektů v rámci Implementačních plánů
1, 2, 3 a 4 z Evropských strukturálních a investičních fondů
Specifický
cíl

Projektový záměr

Gestor

Strategický cíl č. 1 Modernizace veřejné správy
SC 1.1
Procesní modelování
MV - eGOV
agend III
SC 1.2
Příprava a implementace
MV - OSR,
specifických projektů
další
zaměřených na snižování
organizace
regulatorní zátěže občanů
a veřejné správy
SC 1.3
Podpora zavádění řízení
MV – SSS
kvality ve služebních
úřadech
SC 1.3
Zavádění řízení kvality ve
Služební
služebních úřadech
úřady
SC 1.3
Implementace metod
ÚSC, další
kvality v organizacích
organizace
územní samosprávy/
Realizace vzdělávání (dle
metodického doporučení
pro vzdělávání v oblasti
kvality zaměstnanců v
ÚSC)
SC 1.3
Spolupráce obcí ke
NSZM
zvýšení kvality veřejné
správy za pomoci metody
místní Agendy 21
SC 1.3
SW řešení systému
MV – OSR
hodnocení kvality ve VS
SC 1.3
Podpora pořízení
ORP
dokumentů územního
rozvoje - pořízení
územních plánů a jejich
změn
SC 1.3
Podpora pořízení
ORP
dokumentů územního
rozvoje - pořízení
regulačních plánů
nenahrazujících územní
rozhodnutí
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Finanční rozpočet Zdroj
financován
í
2.515.376.520,- Kč
140.000.000,- Kč
OPZ
6.050.000,- Kč

OPZ

19.300.000,- Kč

OPZ

458.000.000,- Kč

OPZ

96.336.000,- Kč

OPZ

50.000.000,- Kč

OPZ

10.000.000,- Kč

IROP

630.000.000,- Kč

IROP

450.000.000,- Kč

IROP

Podpora pořízení
ORP
dokumentů územního
rozvoje - pořízení
územních studií (územní
studie zaměřené na
veřejnou technickou a
dopravní infrastrukturu,
veřejná prostranství a
územní studie zaměřené
na řešení krajiny)
SC 1.3
Mapování strategické
MMR – NOK
práce v institucích veřejné
správy a návrhy na jejich
zefektivnění
SC 1.3
Vytvoření a zavedení
MMR – NOK
vzdělávacího programu ke
strategickému řízení ve
veřejné správě (s ohledem
na životní cyklus
strategických dokumentů)
SC 1.3
Analýza strategických
MMR – NOK
dokumentů pro potřeby
efektivnějšího řízení
Dohody o partnerství
SC 1.3
Kompetenční centrum
MV – OPŘ
metodického, procesního a
projektového řízení
SC 1.3
Implementační jednotka
MV – OSR
Strategického rámce
rozvoje veřejné správy
České republiky pro
období 2014-2020
SC 1.3
Systém dlouhodobých
ÚV
priorit udržitelného rozvoje
ve státní správě
Strategický cíl č. 2 Revize a optimalizace výkonu
veřejné správy v území
SC 2.1
Posilování administrativní
SMO ČR
kapacity malých obcí na
bázi meziobecní
spolupráce
SC 2.1, SC Zpracování analýz
MV – OSR
2.2, SC 2.3, harmonizace a
SC 2.4
optimalizace veřejné
správy v území (SC 2.1 2.4.)
SC 2.3
Vytvoření seznamu a
MV
zveřejnění seznamu
veřejnoprávních smluv
SC 2.4
Pilotní projekt výkonového MV
financování přenesené
působnosti
SC 2.5
Analýza vzdělávacích
MV
potřeb v oblasti finančního
SC 1.3
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235.200.000,- Kč

IROP

10.200.000,- Kč

OPZ

10.500.000,- Kč

OPZ

5.270.000,- Kč

OPTP

139.875.520,- Kč

OPZ

204.645.000,- Kč

OPZ

50.000.000,- Kč

OPZ

519.139.000,- Kč
394.539.000,- Kč

OPZ

28.000.000,- Kč

OPZ

3.700.000,- Kč

OPZ

15.000.000,- Kč

OPZ

5.300.000,- Kč

OPZ

SC 2.5

řízení
Vzdělávací aktivity v
oblasti finančního řízení
představitelů ÚSC

MV

Strategický cíl č. 4 Profesionalizace a rozvoj lidských
zdrojů ve veřejné správě
SC 4.1
Profesionalizace státní
MV - SSS
správy (souhrn výše
uvedených bodů a to
především 2,4,5 a
částečně 7) 4-5 letý projekt

72.600.000,- Kč

OPZ

192.000.000,- Kč
192.000.000,- Kč

OPZ

U SC 3.1 jsou celkové náklady uvedeny v samotném IP 3 a jsou pouze
orientační vzhledem k tomu, že Seznam, na základě kterého byly odhadované
náklady vyčísleny, je pouze orientační a může v čase podléhat změnám. Samotné
náklady k jednotlivým projektům v Seznamu jsou taktéž stanoveny na základě
expertního odhadu a jejich upřesnění bude provedeno ve studii proveditelnosti, která
např. pro realizaci projektů v IROP (IROP je označen u většiny investičních projektů
jako možný zdroj financování) je povinnou součástí předkládané žádosti o finanční
podporu.
U projektů financovaných z ESI fondů bude část prostředků spolufinancována
ze státního rozpočtu (národní podíl) dle pravidel pro spolufinancování stanovených v
jednotlivých operačních programech.
Ve vztahu k možnostem čerpání z Evropských strukturálních a investičních
fondů na spolufinancování tvrdých investic (ESIF) v rámci specifického cíle 3.2 IROP
je nutné konstatovat, že soulad projektu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014 – 2020, respektive jeho Implementačním plánem č. 3 je
specifickým kritériem přijatelnosti a toto bude posuzováno zejména z hlediska
souladu projektu s kartami projektových okruhů. Tabulka - Seznam projektů ke
kartám projektových okruhů IP 3 bude sloužit řídícímu orgánu IROP pouze jako
podpůrný materiál. Vzhledem k omezené výši alokace na spolufinancování určené
pro SC 3.2 z IROP na daný specifický cíl (cca 8,9 mld. Kč) a odhadovaným nákladům
na realizaci projektů, které více jak trojnásobně převyšují uvedenou alokaci v IROP,
je na výhradním posouzení Řídícího orgánu IROP, jaké projekty budou v rámci
Implementačního plánu č. 3 z IROP podpořeny.
Z hlediska možností čerpání v rámci prioritní osy č. 4 Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) je toto odlišeno dle jednotlivých výzev. Pro výzvu přímého
přidělení musí být projekt popsán v rámci Implementačního plánu a obsahovat údaje
o příjemci, výši alokace a názvu projektu. Vzhledem k rozvržení alokace na prioritní
osu 4 OPZ navrhuje Řídící orgán OPZ vyčlenit na projekty přímého přidělení
celkovou částku max. cca 2,2 mld. Kč. Projekty nad rámec uvedené částky mohou
být předkládány do obdobně zaměřené soutěžní výzvy a je v kompetenci ŘO OPZ,
jaké projekty budou tímto způsobem podpořeny. Výzva taktéž stanoví horní hranici
pro celkové způsobilé náklady projektů zaměřených pouze na vytvoření analytických,
metodických, evaluačních a obdobných dokumentů.
Implementační plán pro specifický cíl 3 zaměřený na oblast eGovernmentu je
však koncipován odlišně od implementačních plánů pro cíle 1, 2 a 4 Strategického
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rámce rozvoje veřejné správy. Řídicí orgán OPZ rozhodl, že mechanismus výzvy
s přímým přidělením prostředků není vhodné pro projekty v tomto cíli aplikovat. Proto
bude financování projektových záměrů v rámci cíle 3 vyjmuto z první plánované
výzvy v rámci prioritní osy 4 OPZ a bude umožněno v rámci druhé výzvy, která bude
mít soutěžní charakter a kde budou aplikovány limity co do velikosti projektů.
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