
 

 

Implementace nástrojů otevřeného úřadu pro DSMOK 
a jeho členské obce 

(projekt reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016859) 

 

Celkové náklady projektu:   2 253 700,00 Kč 

Příspěvek Unie:    1 915 645,00 Kč  

Národní veřejné zdroje:      225 370,00 Kč 

Výše spolufinancování města:        112 685,00 Kč  

Doba realizace projektu:   1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 

  

Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zlepšení stávajícího systému komunikace DSMOK a jeho 
členských obcí a měst posílit veřejné služby poskytované jednotlivými úřady, podpořit 
socioekonomický a turistický rozvoj správního obvodu Kraslicka a členských obcí DSMOK a zvýšit kvalitu 
života jeho obyvatel. 

Specifický cíl projektu 

Pořídit analytický, strategický a koncepční dokument dle Metodiky přípravy veřejných strategií a 
implementace konkrétních nástrojů otevřeného úřadu, jako nástrojů pro efektivní komunikaci mezi 
aktéry veřejného života a hospodárné plánování a řízení rozvoje DSMOK a jeho členských obcí se 
zapojením veřejnosti.  

Klíčové aktivity 

KA 01 - Vytvoření komunikační strategie DSMOK 

KA 02 - Tvorba nových webových stránek DSMOK 

KA 03 - Pořízení elektronických úředních desek 

KA 04 - Řízení a administrace projektu  

Projekt je hrazen z finančních prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR. Je zaměřen 
na úspěšnou spolupráci obcí Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka a je založen na principu 
efektivní a kvalitní komunikace úřadů mezi sebou. Zahrnuje a řeší problémy v podobě chybějící 



sektorové koncepční dokumenty pro celé DSMOK, prozatímní nepřipravenost členských obcí na 
zvyšující se nároky občanů na služby a komunikaci ze strany členských obcí, jako je elektronizace, 
digitalizace, přesun informací, vyřizování agend z pohodlí domova, nízkou kvalitu internetových 
stránek svazku z hlediska rozsahu informací, uživatelské přívětivosti, nízké kvality informací pro občany 
svazku, podnikateli i turisty, slabě ošetřený systém sběru informací o spokojenosti obyvatel žijící v 
území svazku, celospolečenské hrozby, informování o přijatých opatřeních ze strany veřejné správy a 
rychlému procesu předání informace a absenci pravidelné formy komunikace s podnikatelským 
sektorem a její vyhodnocování. 

  

Kontaktní spojení: 

Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka 

Roman Kotilínek, e-mail: starosta@meu.kraslice.cz  
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