Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO 01359363
Kontakt: info@masskch.cz, www.masskch.cz
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.. zn. L 8411

Pozvánka na seminář k výzvě OPZ č. 80 - Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a
svazy)
Kde: MěÚ Luže zasedací sál
Kdy: 8:30 – 11:30 hod
- Představení výzvy a jejich specifik
- Příklady a řešení projektových záměrů, naše odborné zkušenosti z minulých let
- Příprava úspěšné žádosti včetně příloh
- Proces hodnocení projektů
- Konzultace projektových záměrů
Cílem semináře je seznámit Vás s aktuální výzvou podporující například:
Tvorba strategických dokumentů
Program:

•
•

Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů
Tvorba či aktualizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních
dokumentů pro strategické řízení obcí (pasporty, generely, apod.)
• Zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na
prvotní fázi implementace GDPR
- zpracování analytických dokumentů obsahujících vyhodnocení implementace GDPR, včetně návrhu
opatření ke zlepšení aplikace procesů GDPR, popř. zhodnocení navrhovaných variant inovačních
postupů, a zahrnutí příkladů dobré praxe
Nástroje komunikace s veřejností
- rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k
občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, open data)
Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů
- zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti
- vzdělávání z oblasti výkonu činností v přenesené i samostatné působnosti
- odpovědné zadávání veřejných zakázek; využívání nástrojů eGovernmentu
- projektové a strategické řízení; finanční řízení
- zvyšování povědomí a odborná příprava pracovníků zapojených do zpracování analýz, strategických
dokumentů a souvisejících auditů GDPR
- vzdělávací aktivity v oblasti voleb; zavádění konceptu Smart Cities; Territorial Impact Assessement
Podpora procesního řízení v organizaci
- popis a zavedení hlavních procesů organizace, zejména procesů realizovaných v rámci přenesené
působnosti (životní situace), resp. samostatné působnosti
Řízení kvality
- Zavádění nebo rozvoj systémů řízení kvality, jedná se o systémy CAF, ISO 9001, ISO/IEC 27001,
Model CSR, Model excelence EFQM, MA21, benchmarking
Výzva byla vyhlášena 15. 3. 2018, žádosti lze podávat v termínu od 22. 3. do 15. 6. 2018.
Délka projektu může být až na 24 měsíců s rozpočtem od 1 do 10 milionů Kč. Spoluúčast obcí
je 5%. Forma financování je zálohová (ex-ante). Projekty nepodléhají veřejné podpoře (de minimis).
Rádi s Vámi budeme konzultovat vás projektový záměr. Získáte tak od nás zpětnou vazbu, zda je
záměr realizovatelný, případně za jakých podmínek, co obnáší zpracování projektové žádosti apod.
Seminář bude prakticky zaměřen. Po celou dobu bude prostor pro Vaše dotazy a podněty.
Odborné zajištění semináře:
Mgr. Eva Feyfarová – vedoucí manažerka MAS SKCH, z.s.
Bc. Pavlína Florianová – projektová manažerka
Registrace účastníků na emailu: info@masskch.cz do 4.4.2018.

