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Projekty Svazu

Krajské setkání SMO ČR 
7. – 8.4. 2022



Centra společných služeb obcí - CSS

Projekt CSS pokračoval do konce roku 2021

udržitelností, které se účastnila všechna DSO zapojená do

druhého prodloužení. Během udržitelnosti i nadále členové

realizačního týmu projektu a zástupci dobrovolných svazků

obcí a starostové obcí zapojených v projektu pokračovali v

projektových aktivitách. Drtivá většina DSO účastnících se

projektu CSS pokračuje i po udržitelnosti v administrativní a

další podpoře členů svazků.



Nastavení systematického přístupu k 

financování chytrých řešení v České 

republice

• Jde o mezinárodní projekt – realizátorem je 
holandská asociace VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten); věcným 
zadavatelem je MMR; technickým 
zadavatelem je Evropská komise.

• SMO je v roli spolupracujícího subjektu; bude 
napomáhat městům a obcím v plánování a 
realizaci chytrých řešení.

• Doba realizace: 07/2020-06/2022



VNG

• Cíl 

➢ (1) vytvoření národní platformy pro zlepšení 
implementace a financování chytrých řešení; 

➢ (2) usnadnění financování (prostřednictvím 

odstraňování bariér a poptávky od měst a 

obcí);

➢ (3) zlepšení znalostí (série tréninků a přenos 

dobré praxe) a doporučení pro financování 
chytrých řešení.



Obce a lokální ekonomika (OLEK)

➢ Cílem projektu OLEK je vytvoření rámce podpory lokální 

ekonomiky a územního rozvoje v rámci 10 dobrovolných 

svazků obcí (DSO) a jeho pilotní ověření. 

➢ V projektu bylo vytvořeno „Rozvojové centrum pro lokální 

ekonomiky“, 

➢ Vznikla „Metodika k realizaci analýzy v zapojeném území“,

➢ A dále budou v průběhu projektu ještě vypracovány další 

strategické dokumenty v oblasti lokálních ekonomik, 

vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních 

ekonomik a zpracování návrhů legislativních změn v oblasti 

lokálních ekonomik. 



Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti 

lokální ekonomiky a rozvoje území 

Obce a lokální ekonomika (OLEK)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 

Rozpočet projektu OLEK: 17 777 822,05,- Kč

Z toho pro DSO: 4 877 280,- Kč

Počet zapojených DSO 10

Počet zpracovaných a zveřejněných dokumentů: 18



Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 

Rozpočet projektu SMART: 31 300 000,- Kč

Počet zapojených municipalit 28

Počet zpracovaných a zveřejněných dokumentů: 46



Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

➢ Hlavním cílem je rozvést koncept SMART Česko do 

praktické roviny potřeb obcí a měst. Tedy připravit 

konkrétní řešení pro konkrétní uplatnění v území, 

rozšiřovat koncept o nové poznatky a také budovat 

znalosti a kapacity v oblasti SMART řešení a jejich 

přínosů. V důsledku jde o budování absorpční kapacity 

území.

➢ Cílem je také vytvoření platformy pro sdílení dobré 

praxe v oblasti technologických nástrojů a inovativních 

přístupů = prostor pro kontinuální komunikační výměnu 

informací a přípravu SMART řešení.



Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

➢ Nabízíme možnost Vašeho města či obce připojit se k 
projektu za účelem vytvoření realizace SMART 
dokumentu/strategie
❖ Především pro města/obce v:

• Jihočeském kraji

• Karlovarském kraji

• Královéhradeckém kraji

• Moravskoslezském kraji.

• Plzeňském kraji

• a Zlínském kraji.



Efektivní správa obcí  - ESO

➢ vzdělávání pro volené představitele a úředníky

➢ akreditace MV ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. 

➢ tisíce spokojených účastníků vzdělávacích aktivit

➢ úspora milionů v rozpočtech obcích

➢ prezenční i on-line forma 

➢ zbývá 12 měsíců, kdy jsou kurzy zdarma

➢ účastník musí absolvovat 40 hodin



Data projektu

Více jak 1 450 obcí

Více jak 17 000 osob zapojených do projektu

Více jak 60 akreditovaných kurzů v prezenční/on-line 

formě

29 e-learningových kurzů (25 akreditovaných, 4 

neakreditované)

1 113 vzdělávacích aktivit zrealizováno v rámci projektu

647 on-line relaci

466 prezenčních školení

201 vypsaných kurzů do konce 1. pololetí 2022



OCENĚNÍ V RÁMCI PROJEKTU

VZDĚLANÁ OBEC
ocenění pro zastupitelstva obcí

Oceněné obce: Košíky, Doudleby nad Orlicí 

VZDĚLANÝ ÚŘAD
ocenění pro městské a obecní úřady

ZLATÁ MEDAILE
Dobruška, Kopidlno, 

Krásná

STŘÍBRNÁ MEDAILE
Rokytnice v Orlických 

horách

BRONZOVÁ MEDAILE
Znojmo



Děkuji za pozornost. 

KONTAKT

ING. DAN JIRÁNEK

ŘEDITEL SEKCE PRO PROJEKTY A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

SVAZ MĚST A OBCÍ ČR
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(BUDOVA KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA)

140 00 PRAHA 4
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E-MAIL: JIRANEK@SMOCR.CZ


