Informace o projektu
1. Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002921
Název projektu: Efektivní veřejná správa obce Rohatec - cesta blíže k občanům

2. Klíčové aktivity
1. Zajištění realizace projektu
Cílem aktivity je zahájení projektu a vytvoření předpokladů pro jeho hladký průběh, dobrou
spolupráci v projektovém týmu, která povede k naplnění cílů projektu. Součástí je realizace
zadávacího řízení na dodávku a zajištění služeb v rámci projektu. Cílem je také zajištění
splnění všech cílů a ukazatelů projektu. KA bude probíhat po celou dobu realizace projektu.
2. Podpora strategického řízení organizace – vytvoření strategického plánu obce
Cílem realizace aktivity je vytvoření strategického plánu obce Rohatec (Program rozvoje
obce) a to za pomoci nastavení systému strategického řízení a plánování s důrazem na
posílení rozvojových činností obce, obecního úřadu a zřizovaných a zakládaných organizací.
3. Podpora strategického řízení organizace - zpracování studie proveditelnosti
Cílem aktivity je podpora strategického řízení obce v podobě posouzení realizovatelnosti
projektového záměru zaměřeného na "Efektivní využití revitalizované budovy". Posouzení
realizovatelnosti projektu bude jak z hlediska finančního, tak i z hlediska efektivnosti využití
potenciálně vložených prostředků.
4. Podpora strategického řízení organizace – nastavení klientsky otevřeného úřadu
Cílem je nastavit a pilotně otestovat, jakým způsobem bude komunikace mezi obcí a občany
probíhat, jak bude zapojena veřejnost do přípravy strategického plánování a jak budou
obyvatelé obce a další klíčoví aktéři informováni. V rámci realizace KA dojde k otevření se
úřadu občanům obce a zvýší se tak jejich informovanost a proaktivní přístup v aktivitách a
činnostech realizovaných obcí, zvýší se komunikace s nimi, zastaralé postupy a metody
budou nahrazeny modernějšími formami za použití moderních technologií.
5. Proškolení zaměstnanců a zastupitelů obce Rohatec v oblastech jejich působnosti
Cílem aktivity je v souladu s výsledky identifikovanými provedenou personální analýzou,
proškolení relevantních zaměstnanců a zastupitelů obce ve specifických oblastech v souladu
s výsledky personální analýzy a tím zajistit kvalitě a odborně vykonávané činnosti
zaměstnanci úřadu. Aktivita navazuje také na předchozí projektem řešené aktivity, kdy dojde
k rozšíření znalostí a dovedností cílových skupin v oblastech řešených projektem, tj. v oblasti
strategického řízení a plánování, projektového řízení, komunikace, územního plánování a
částečně i v oblasti environmentálního managementu.
Proškolení bude realizováno formou vzdělávacích kurzů:

1. Projektové a strategické řízení
2. Komunikace s
3. Zadávání veřejných zakázek
4. Územní plánování (
5. Environmentální management
6. Čeština v praxi úředníka, písemná a elektronická komunikace
7. Time a stress management
8. Správní řád
6. Zavádění a rozvoj moderních metod ŘLZ – motivace zaměstnanců realizací
teambuildingu
Cílem této aktivity je prohloubení vzájemných stavů, motivace zaměstnanců
k proaktivnějšímu způsobu práce, zlepšení pracovního klima a to za pomoci uspořádání
teambuildingového výjezdu.
Rohatec je velkou obcí s rozsáhlou agendou, kde každý jednotlivec je sám zodpovědný za
určité konkrétní odborné oblasti, zcela se vytrácí takové sociální klima, organizační kultura,
jelikož při tak vysoké vytíženosti zaměstnanců a s neustále se měnící legislativou se přes
den prakticky někteří ani nepotkají, ačkoliv jsou ve stejné budově. Realizací teambuildingové
aktivity dojde k prohloubení vzájemných vztahů a tím se následně zlepší klima na pracovišti
a stav organizační kultury a druhotně i přístup zaměstnanců ke klientům úřadu.

3. Indikátory
Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek:
Kód
Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Cílová
hodnota

6 00 00

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

8

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti

osoby

výsledek

8

6 80 00

Počet institucí podpořených za
účelem za vedení opatření

instituce

výstup

1

8 05 00

Počet napsaných a zveřejněných
analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních)

dokumenty

výstup

3

