Projektová kancelář II
(Projekt je spolufinancován Evropskou unií)
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0./15_025/0006929
Náklady projektu: 3 842 725,00 Kč
 podíl EU:
3 107 342,69 Kč (80,863 %)
 národní podíl:
735 382,31 Kč (19,137 %)
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2019
Popis projektu
Projekt navazuje na projekt ČSSZ č. CZ.1.04/4.1.00/59.00042 "Projektová kancelář ČSSZ". Cílem
projektu je rozvoj moderních metod řízení projektů, kde výchozím bodem bude stabilizace,
zefektivnění a nastavení rozvojových procesů s cílem optimalizace řízení celého životního cyklu
projektu. Součástí projektu je zavedení softwarové podpory pro řízení projektů a posílení
profesionalizace zaměstnanců Odboru projektů ČSSZ.
Hlavním cílem projektu je zefektivnění a optimalizace řízení projektů v rámci ČSSZ.
Projekt bude realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit:
KA 01 Administrace a organizační zajištění projekt
KA 02 Optimalizace řízení projektů ČSSZ a evaluace projektu
KA 03 Pořízení a implementace softwaru na řízení projektů včetně proškolení zaměstnanců
KA 04 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového řízení
Cílové skupiny
Primární cílová skupina - zaměstnanci odboru projektů ČSSZ.
Sekundární cílová skupina - organizace ČSSZ.
Šíření výstupů projektu
Návrh optimalizace metodiky řízení projektů ČSSZ - bude obsahovat návrhy na aktualizace směrnice
včetně metodiky. Před ukončením projektu bude Směrnice ředitele č. 16/2013 Řízení projektů ČSSZ
včetně Metodiky řízení projektů ČSSZ upravena a předložena ke schválení interním schvalovacím
procesem vedení ČSSZ a následně zařazena do vnitřních aktů řízení ČSSZ a bude závazná pro všechny
zaměstnance ČSSZ/zaměstnance Odboru projektů ČSSZ.
Závěrečná zpráva projektu - závěrečná evaluační zpráva o veškerých aktivitách projektu. Závěrečná
zpráva bude obsahovat seznam změn, který budou jedním z hodnotících kritérií úspěšnosti projektu
a naplnění stanovených cílů.
V rámci projektu bude pořízen a implementován software na řízení projektů - software bude používán
po skončení projektu při přípravě a realizaci veškerých projektů realizovaných prostřednictvím Odboru
projektů ČSSZ.
V rámci vzdělávání zaměstnanců Odboru projektů budou vytvořeny tematické e-learningové kurzy
zaměřené na tři okruhy:
• Projektové řízení dle metodiky PRINCE2
• Finanční řízení projektů a řízení rizik dle metodiky PRINCE2
• Veřejné zakázky dle ZVZ
Tyto e-learningové kurzy budou využívány po skončení projektu pro zaškolení nových zaměstnanců
a zaměstnanců ostatních útvarů ČSSZ participujících na řízení a realizaci projektů v rámci ČSSZ.
Celkem podpořených osob v rámci projektu 9.

