
 

Příloha 9 – Výsledek a výstup programu Řádná správa věcí veřejných včetně indikátorů (výzva MGS1) 

 

Výsledek programu 1 Zlepšení schopnosti veřejné správy reagovat na potřeby svých obyvatel 

Indikátor výsledku 
Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty 

Cílová hodnota 
Předpokládaný 

měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

1 
Počet obcí zapojujících 
občany do rozhodování 

počet 0 N/A 
žadatel vyplní v 
žádosti o grant 

žadatel vyplní v 
žádosti o grant 

formální odpovědi, 
neformální zpětná vazba, 

odpovědi v rámci průzkumu 

Definice indikátoru 
Jedná se o obce České republiky, které v rámci projektu podpořeného z Fondů EHP 2014-2021 nově zapojily 
občany do rozhodovacích procesů v souladu s Plánem veřejných konzultací.  

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech obcí České republiky nově 
zapojujících občany do rozhodování v souladu s Plánem veřejných konzultací (např. formou místních referend, 
názorových průzkumů, veřejných debat a setkání, workshopů, akcí pro veřejnost – např. soutěží či sousedských 
setkání; formou komunikace se specifickými skupinami obyvatel – např. zapojením veřejnosti ze sociálně 
vyloučených lokalit, zrakově postižených, studentů či naopak seniorů; formou akcí zaměřených na vyšší participaci 
žen a dalších aktivit uvedených ve výzvě). 

Povinný indikátor pro výzvy MGS1 

2 

Počet osob účastnících se 
konzultací v rozhodovacím 
procesu veřejného orgánu 

během programového období 

počet 0 N/A 
žadatel vyplní v 
žádosti o grant 

žadatel vyplní v 
žádosti o grant 

formální odpovědi, 
neformální zpětná vazba, 

odpovědi v rámci průzkumu 

Definice indikátoru 
Jedná se o osoby aktivně zapojené do konzultací v rozhodovacím procesu veřejného orgánu během 
programového období v souladu s plánem veřejných konzultací. 

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet osob, které se aktivně zapojily do 
konzultací v rozhodovacím procesu veřejného orgánu v souladu s plánem veřejných konzultací (např. účast na 
workshopech, pracovních setkáních, na pracovních skupinách, v diskuzních webových fórech, na aktivitách pro 
specifické skupiny obyvatel - např. se zapojením veřejnosti ze sociálně vyloučených lokalit, zrakově postižených, 
studentů či naopak seniorů, nebo na akcích zaměřených na vyšší participaci žen atd.).  V případě, že se jednotlivec 
zúčastnil více aktivit, započítává se každá jednotlivá účast.  



2 
 

 
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o osobách ve členění podle pohlaví (M, Ž) a dvou 
věkových skupin (15-29; 30 a výše). 

Povinný indikátor pro výzvy MGS1 

 
 

Výstup programu 1.2 Podpoření optimalizace veřejné správy 

Indikátor výstupu 
Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 

počáteční hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

1 
Počet provedených 

konzultací s aktivním 
zapojením veřejnosti  

počet 0 N/A 
žadatel vyplní 

v žádosti o 
grant 

žadatel vyplní v 
žádosti o grant 

záznamy konečného 
příjemce, prezenční listiny 

Definice indikátoru 

Jedná se o konzultace, do kterých byla aktivně zapojena veřejnost. Konzultace mohou probíhat v rámci workshopů, 
pracovních setkání, pracovních skupin, diskuzních webových fór, v rámci aktivit pro specifické skupiny obyvatel (např. 
akcí se zapojením veřejnosti ze sociálně vyloučených lokalit, zrakově postižených, studentů či naopak seniorů, nebo 
v rámci akcí zaměřených na vyšší participaci žen) a dalších aktivit uvedených ve výzvě. 

Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech konzultací s aktivním 
zapojením veřejnosti. 

Povinný indikátor pro výzvy MGS 

Indikátor výstupu 
Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 

počáteční hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

2 

Počet obcí proškolených na 
organizaci a provádění 
konzultací s aktivním 
zapojením veřejnosti 

počet 0 N/A 
žadatel vyplní 

v žádosti o 
grant 

žadatel vyplní v 
žádosti o grant 

záznamy konečného 
příjemce, prezenční listiny 

Definice indikátoru 

Jedná se o obce, které byly proškoleny na organizaci a provádění konzultací s aktivním zapojením veřejnosti. 
Mezi vzdělávací akce patří např. odborné kurzy/školení, konference, semináře či workshopy pro pracovníky místní 
samosprávy a/nebo členy volených orgánů zaměřené na téma občanské participace/zapojování občanů a dalších 
aktérů do plánovacích a rozhodovacích procesů, výměna dobré praxe (konzultace, školení, odborné stáže atd.) 
realizovaná s partnerem/partnery z donorských zemí v rámci bilaterální spolupráce a/nebo s dalšími partnery projektu 
a další akce stanovené ve výzvě. 
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Způsob stanovení hodnoty 
indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech proškolených obcí. 
 
Pokud se účastní více zástupců z jedné obce, je za obec počítána pouze jedna účast, bez ohledu na počet akcí, 
kterých se jedna obec či zástupci dané obce účastní. 

Povinný indikátor pro výzvy MGS1 

 


