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Výzvy OPZ č. 109/120 pro ÚSC

výzva č. 109 (ÚSC) výzva č. 120 (Praha)

vyhlášení výzvy 16. 3. 2020 16. 3. 2020

ukončení příjmu žádostí 16. 6. 2020 (12:00) 16. 6. 2020 (12:00)

oprávnění žadatelé obce, kraje, asociace/ 

sdružení obcí a krajů, DSO

obce, kraje

finanční alokace 285 mil. Kč 15 mil. Kč

způsobilé výdaje/ 1 projekt 1 – 10 mil. Kč 1 – 5 mil. Kč



VÝZVY 109/120 – PODPOROVANÉ AKTIVITY

Řízení kvality

• zavádění řízení 
kvality

• rozvoj řízení kvality

Procesní řízení ve 
vztahu k 
automatizaci a 
robotizaci

• analýza procesu

• automatizace/ 
robotizace procesu

Inovační 
management

• zavedení inovačního 
managementu

• směrnice

• pilotní ověření 

Přívětivý úřad

• strategický 
dokument

• zavedení nového 
nástroje 
komunikace s 
veřejností

• rozvoj stávajícího 
nástroje 
komunikace s 
veřejností



ŘÍZENÍ KVALITY

CAF 2013/ CAF 2020

ISO 9001

ISO/ IEC 27001

ISO 50001

společenská odpovědnost

model excelence EFQM

místní Agenda 21

• součástí aktivit mohou být související 

vzdělávací aktivity

• lze pořídit související SW vybavení, např. 

k měření a hodnocení řízení kvality

• řízení kvality musí být uplatněno v rámci 

celé organizace



PROCESNÍ ŘÍZENÍ VE VZTAHU K 
AUTOMATIZACI A ROBOTIZACI

• zpracování analýzy stávajícího procesu, 
který je vhodný k automatizaci/ 
robotizaci

• návrh optimalizace procesu

analýza procesu

• optimalizace tohoto procesu včetně jeho 
automatizace/ robotizace za použití SW 
řešení

• lze zahrnout i vzdělávací aktivity

optimalizace procesu



INOVAČNÍ MANAGEMENT

• cílem je zavedení systému řízení, který ukotví vznik a realizaci inovací

Povinné výstupy:

• nastavení procesů inovačního managementu:

o sběr inovačních podnětů (schránky ke sběru podnětů, formuláře na webu/ sociálních 

sítích) + zpětná vazba 

o motivace zaměstnanců i jejich nadřízených k vytváření inovačních podnětů,

o proces zpracování inovačního podnětu,

• zpracování interního dokumentu k inovačnímu managementu

• prokazatelné seznámení se zavedeným systémem řízení

• pilotní ověření systému řízení inovací

➢ součástí mohou být vzdělávací aktivity k inovačnímu řízení/ řízení změn;

➢ SW řešení není podporováno



PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD – NÁSTROJE 
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

strategický dokument
informační kampaně, 
rozvoj komunikace na 

sociálních sítích

webové portály, 
webové a mobilní 

aplikace

sjednocení portálů pro 
občany

elektronická úřední 
deska

modernizace 
korporátní identity

zajištění zpětné vazby 
od občanů/ klientů 

úřadu 

mapování potřeb osob 
zdravotně postižených, 

aplikace nástrojů 
komunikace s těmito 

osobami



HODNOCENÍ PROJEKTU 

hodnocená oblast projektového záměru bodové 

hodnocení

POTŘEBNOST PROJEKTU

– vymezení problémů, zaměření projektu na problémy

– cílové skupiny, zaměření KA na cílové skupiny

35 %

ÚČELNOST PROJEKTU 

– cíle projektu, vhodnost nastavení cílů projektu

– intervenční logika

– způsob ověření dosažení cílů

30 % 

EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST PROJEKTU

– efektivní využití zdrojů (ve vazbě na plánované výstupy)

– adekvátnost nastavených indikátorů

20 %

PROVEDITELNOST PROJEKTU

– zapojení cílových skupin během projektu

– způsob realizace a provázanost aktivit projektu

– administrativní, finanční a provozní kapacita žadatele

15 %



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Lenka Švejdarová

lenka.svejdarova@mvcr.cz

731 437 351

WWW.MVCR.CZ/KVALITA

WWW.MVCR.CZ/VEREJNA-SPRAVA

WWW.KVALITAVS.CZ


