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 Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí  
na bázi meziobecní spolupráce“ (dále jen CSS) 

 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen DSO) se na základě usnesení své Valné 
hromady zapojilo do projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který realizoval 
Svaz měst a obcí ČR (dále SMO ČR) za podpory Operačního programu Zaměstnanost. 
Realizace projektu CSS v rámci zapojených území (DSO) byla nastavena od 1. 7. 2016 do 30. 6. 
2019. Projekt byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. 
Manažeři svazku CSS Mariánskolázeňska tak vykonávali od 1. 7. 2019 funkci: manažer CSS, 
specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky a pověřenec/specialista pro 
ochranu osobních údajů (GDPR). 
 
 
Během celého projektu spolupracovalo 83 CSS, 1 727 obcí s dopadem na 2 022 051 obyvatel, 
což je více než čtvrtina obcí a pětina obyvatel České republiky. Během realizace projektu 
přistoupilo 94 obcí. Aktivity projektu CSS a činnost samostatných CSS v území je tak zaujaly, že 
se do zapojených dobrovolných svazků obcí (DSO) postupně přidaly. Měly tak možnost 
spolupracovat na řadě z 1 666 meziobecních projektů přímo v území. Za celou dobu realizace 
CSS poskytla více než 167 086 služeb starostům a občanům, ať už formou poradenství, 
činností rozvoje území, veřejných zakázek či GDPR nebo propagací regionu. 
 
Díky projektu bylo vytvořeno v souladu s prioritami operačního programu Zaměstnanost, 
ze kterého je projekt financován, 280 pracovních míst napříč republikou, ve dvou třetinách 
zastoupeno ženami, a poskytnuto těmto zaměstnancům 72 bezplatných školení se zaměřením 
na aktuální problematiku veřejné správy. V území bylo v půlročních intervalech realizováno více 
než 580 setkání starostů a bylo vytištěno více než 157 tisíc kusů informačních zpravodajů. 
Za administrativní část projektu bylo podáno deset Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu 
a 21 žádostí o změny. 
 
CSS Mariánskolázeňsko ve dnech 11. - 12. 11. 2019 se zúčastnilo třetího Celorepublikové 
setkání CSS v Hradci Králové, abychom společně vyhodnotili projekt CSS. 
Po oba dva dny se účastníci mohli dozvědět zajímavosti z realizace projektu, které připravil 
odborně-evaluační tým na velkoformátové plakáty. Jak si stojí jednotlivé CSS v počtu aktivit – 
kdo jich udělal nejvíce a kdo naopak nejméně, jaké nejčastěji dělali veřejné zakázky o hodnotě od 
150Kč za občerstvení po 100 000 000Kč za bezemisní drážní vozidlo. A spoustu dalších 
zajímavostí. 
A my se Vám tímto můžeme pochlubit, že veřejnou zakázku za 100 000 000 Kč za bezemisní 
drážní vozidlo jsme administrovali právě my. 
 
 
Daniela Morávková, manažer CSS Mariánskolázeňsko 
 
 
 
 
 
 
 

 


