PROJEKT MZE SPOLUFINANCOVANÝ Z OP LZZ ESF
(Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu)
Co je Evropský sociální fond (ESF)?
ESF, který existuje již více než 50 let, je nejstarší z fondů EU. Česká republika se podílí na využívání
prostředků z tohoto fondu od vstupu do EU v roce 2004. Hlavním posláním ESF je rozvíjet
zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování. V centru pozornosti ESF
jsou lidé a snaha pomoci jim při uplatnění na trhu práce.
Co je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)?
OP LZZ je jedním ze tří operačních programů financovaných z ESF v programovém období
2007 – 2013. Usiluje o rovné příležitosti a odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím
zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a prostřednictvím podpory poskytování kvalitních a
dostupných sociálních služeb.
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Naše organizace ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v roce 2011 a 2012 pracuje na
projektu schváleném ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose č. 4. – zvyšování
kvality veřejné správy a veřejných služeb, Výzva č. 59 - Efektivní státní úřad II.
Název projektu:
Optimalizace procesu poskytování státních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu
MZe, včetně pilotního ověření na organizacích Národní zemědělské muzeum a Národní
hřebčín Kladruby, (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00032)
Cíl projektu:
Cílem projektu je posoudit celkový systém poskytování státních příspěvků a jejich využívání
příspěvkovými organizacemi (PO) v rezortu Ministerstva zemědělství (MZe) z pohledu efektivity,
účelnosti a hospodárnosti a navrhnout jeho optimalizaci. Projekt je zaměřen nejen na procesy
realizované na MZe, ale také na vzorku dvou vybraných PO - Národního zemědělského muzea (NZM)
a Národního hřebčína Kladruby (NHK). Hlavním důvodem zahrnutí těchto PO je možnost analýzy
systému na konkrétním relevantním vzorku PO, který pokrývá hlavní možná specifika PO (předmět
činnosti, velikost, územní umístění, délka existence jako PO).
Cílů a záměrů projektu bude dosaženo prostřednictvím jednotlivých aktivit. Nejprve bude
zanalyzován systém poskytování příspěvků z pohledu MZe, poté bude posouzena efektivita, účelnost
a hospodárnost využívání příspěvků ve vybraných PO (NZM a NHK). Na základě těchto analýz budou
formulována opatření a optimalizační návrhy. Návrhy budou vždy poměřovány z pohledu maximální
efektivity, účelnosti a hospodárnosti a bude usilováno o nalezení potenciálu finančních úspor.
Následně bude připraven plán implementace doporučení, realizována navržená opatření a
analyzovány dopady plynoucí ze změn.
Odpovědnost za realizaci projektu nese pověřený realizační tým Ministerstva zemědělství. Pozice
administrátora a externího dodavatele je zajištěna externími dodavateli, jejichž výběr probíhá
prostřednictvím výběrových řízení, kdy hlavním kritériem je relevantní praxe pro danou pozici a cena.
Klíčové argumenty pro potřebu realizace projektu jsou především:
- zmapování všech nabízených služeb jednotlivými PO
- stanovení relevantních nákladů na tyto služby (personální, investiční, provozní)
- zjištění efektivity spotřebovávaných zdrojů a příspěvků
- nalezení potenciálních úspor v hospodaření a řízení PO .
Projekt je inovativní a je zajištěna udržitelnost projektu. Mezi hlavní inovativní prvky projektu lze
zařadit:
- Optimalizace interních procesů a procedur a využití best practices
- Posouzení nákladů ve vztahu k zajišťovaným činnostem (služby, procesy, činnosti)
- Efektivní řízení nákladů podle stanovených kritérií (hospodárnost, účelovost)

