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Osvědčená praxe 
 

Název osvědčené praxe 
Posílení práce z domova (home working) v malých obcích regionu 
Lazio 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

Name: Andrea Vignoli 

Email: project@ancilazio.it 

Telephone: +39 339 3791615  

Country: Italy 

Region: Lazio 

City: Rome 

Organisation name: ANCI Lazio 

 
 

Místo: 

Country Italy 

Region Lazio 

City Rome 

Hlavní odpovědná instituce Úřad region Lazio 

 
 

2. Podrobný popis 

Krátký souhrn praxe Akce na posílení práce z domova, kterou mohly využívat obce do 5 000 obyvatel. 

Podrobná informace o praxi 

 

Region Lazio vydal výzvu k vyjádření zájmu zaměřenou na malé obce regionu s počtem 
obyvatel nepřesahujícím 5 000 obyvatel, jakož i na obce vzniklé sloučením obcí, z nichž 
každá má do 5 000 obyvatel, které měly v úmyslu získat přístup k podpoře založené na 
POR FSE pro zlepšení práce z domova. 

Akce na posílení domácí práce byla rozdělena do následujících služeb, které mohly 
využívat obce do 5 000 obyvatel: 

- Služby organizační a školicí podpory (i na dálku) zaměřené na optimalizaci výkonu 
zaměstnanců, zlepšování výsledků, sledování pracovních činností, rozvoj IT dovedností 
a využívání technologií a IT nástrojů atd.; 

- Pořízení hardwarových nástrojů (notebooky, příslušenství) a softwaru (programy, 
bezpečnostní zařízení atd.). 

Potřeba výše uvedených služeb musela být vyjádřena podle personálních jednotek, 
které obec hodlala zapojit do režimu práce z domova, s přihlédnutím k tomu, že 
maximální hodnota celkové akce pro každou obec nemohla přesáhnout částku 7 500,- 
eur. 

Důležitou novinkou, která této praxi přidává na hodnotě, je rozhodnutí ministerstva ze 
dne 7. prosince 2021 o podepsání protokolu prosazovaného ministrem práce a 
sociálních věcí se sociálními partnery o provádění práce z domova i mimo nouzový stav. 
To před pandemií neexistovalo a upřednostnilo práci z domova ve venkovských 
oblastech a malých obcích. 

Potřebné zdroje 
Celková přidělená částka byla 2 000 000 eur (dva miliony eur), platná pro finanční rok 
2020. 
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Časový rozvrh (start/end date): červenec 2020 – prosinec 2020 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Podpora byla zvláště významná pro oživení vesnic díky všestrannosti zaručené 
„digitalizací“ s cílem přeměnit malé obce na obce inovativní usnadněním organizace 
malých obcí do 5000 obyvatel s cílem podpořit a zaručit rozvoj práce z domova v obcích 
Lazia. V regionu Lazio získalo 123 obcí finanční prostředky ve výši od 4 000 do 7 500 
eur na posílení praxe práce z domova. 

Zjištěné problémy - 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Pandemie nemoci Covid-19 upozornila na fenomén, který už léta negativně 
charakterizuje malé italské obce: vylidňování doprovázené stárnutím populace a 
úbytkem pracovních příležitostí. Z tohoto pohledu nabízí restart systému venkova 
možnost přehodnotit morfologii Itálie jako rozšířeného systému, který posiluje italskou 
kulturní identitu, počínaje vesnicemi, které jsou prvními držiteli tohoto tisíciletého 
dědictví. 

Obce tak obdržely příspěvek na aktivaci služeb usnadňujících nácvik práce z domova s  
tím, že maximální hodnota celkové akce pro každou obec nemohla přesáhnout celkovou 
částku 7 500 eur. 

Další informace 
Link na místo možného získání dalších informací 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_potenziamento_dello_smart_working_nei_piccoli
_comuni_del_lazio-648/  

Klíčová slova -  

Názor experta  
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