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1 Charakteristika podprojektu 1/04-1 
Podprojekt 1/04-1 byl realizován v rámci projektu 1/04 Analýza a vyhodnocení 
slabých míst systému implementace a rizik poruch zadaného Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 
 
Informace o zadavateli: 

Instituce Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zadavatel 

Adresa Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
Odbor Odbor Rámce podpory Společenství Odpovědný útvar 
Odpovědný ředitel Mgr. Arnošt Marks, PhD. 
Oddělení Oddělení 325 – Evaluační jednotka 

strukturálních fondů (EvaSFun) 
Odpovědná vedoucí Ing. Eva Píšová 

Kontaktní složka 
útvaru 

Koordinátor projektu Ing. David Grolig 
Telefon (E. Píšová) +420224861214 
E-mail Eva.Pisova@mmr.cz 
Telefon (D. Grolig) +420224861665 

Kontakty 

E-mail David.Grolig@mmr.cz 
 
Realizátorem projektu a tedy i podprojektu je občanské sdružení Eurion. 
 
Informace o realizátorovi projektu: 
Plné obchodní jméno společnosti Eurion, o. s. 

Sídlo společnosti Zemědělská 1, 613 00 Brno 

Kontakt Tel.: +420545135220, info@eurion.cz 

Předseda výkonného výboru sdružení Ing. Petr Volek 

Garant projektu Ing. Jan Šild 
Tel.: +420549210380, sild@eurion.cz 

Kontaktní osoby 

Koordinátor Ing. Petr König 
Tel.: +420545132434, konig@eurion.cz 

 

Tento dokument je určen zadavateli projektu 1./04, členům odborné skupiny projektu 
1./04 a dalším osobám podílejícím se na realizaci evaluačního plánu RPS. Dokument 
navazuje na metodologické teze prezentované odborné skupině na metodické 
schůzce dne 30.9.2004 a na metodiku řešení podprojektu 1./04-1 předloženou 
zadavateli dne 30.11.2004. Dokument shrnuje dílčí výsledky zkoumání podprojektu 
1./04-1, které budou předmětem diskuze odborné skupiny projektu, připomínky 
budou zapracovány a zahrnuty do závěrečné zprávy projektu 1./04, která bude 
předložena zadavateli dle upraveného harmonogramu nejpozději do 31.8.2005. 
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1.1 Zadání a cíle podprojektu 1/04-1 
Podprojekt byl dle zadávacích podmínek orientován na vyhodnocení znalostí a 
pochopení problematiky SF u jednotlivých cílových skupin potenciálních konečných 
uživatelů pomoci a vyhodnocení jejich podpory. 
 
Cílem podprojektu bylo vyhodnocení kvality a identifikaci slabých míst informační 
politiky týkající se možností využití strukturální pomoci pro konečné uživatele. 
Pro dosažení cíle provedl realizátor kvalitativní a kvantitativní šetření na žadatelích o 
podporu ze strukturálních fondů EU ve vybraných opatřeních. Výzkum byl směřován 
především do oblasti zjišťování adekvátnosti struktury poskytovaných informací, 
vyhodnocení kvality poskytovaných informací, dále pak do oblasti dostupnosti 
informací a relevance informačních kanálů. Výstupem analýzy je tato dílčí závěrečná 
zpráva, která odpovídá na definovanou klíčovou otázku podprojektu:  
 
„Jak kvalitně jsou koneční uživatelé informováni o možnostech strukturální 
pomoci?“ 
 
Na základě výzkumu a dle zadávacích podmínek projektu jsou ve zprávě 
vyhodnoceny pozitivní a negativní skutečnosti při přípravě a implementaci projektů 
z pohledu kvality informovanosti potenciálních konečných uživatelů. Dále jsou zde 
uvedeny doporučení řešené problematiky pro programové období 2004–2006 a 
2007–2013. Zpráva obsahuje celorepublikový souhrn problematiky a rozložení 
výsledků na regiony NUTS II a NUTS III.  

1.2 Složení realizačního týmu podprojektu 
Team leader:     Ing. Lubor Lacina, Ph. D.  
Zahraniční expert:     Craig Till 
Garanti podprojektů (senior experti):  Ing. Jan Šild 
      Ing. Petr Volek 

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 
Koordinátor realizačního týmu:  Ing. Petr König 
Junior experti projektu:   Mgr. Ing. Jan Přenosil 

  Ing. Robert Plaga 

1.3 Identifikace a kvantifikace objektu výzkumu 
Objektem výzkumu podprojektu byli koneční uživatelé, případně koneční příjemci 
(tam kde jsou zároveň konečnými uživateli) a to jak úspěšní tak i neúspěšní při 
předkládání projektů. Výzkum byl proveden na území celé České republiky, osloveni 
byli všichni dostupní žadatelé vybraných opatření místem realizace spadající do Cíle 
1 (tj. všechny regiony NUTS II s výjimkou Hl. města Prahy).  
 
Výzkum sestával z kvantitativní a kvalitativní části.  
Kvantitativní formou bylo prostřednictvím e-mailu osloveno celkem 1620 žadatelů, 
kterým byl zpřístupněn internetový dotazník.  
Kvalitativní část měla podobu 25 individuálních rozhovorů se zástupci vybraných 
opatření ve všech regionech NUTS III s výjimkou Hl. města Prahy. Kvalitativní část 
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výzkumu byla navíc rozšířena o metodu skupinového rozhovoru, který proběhl na 
začátku a na konci terénního šetření. Prvního skupinového rozhovoru, jehož účelem 
bylo ověřit správnost kvalitativního i kvantitativního nástroje se zúčastnilo 10 žadatelů 
převážně z Jihomoravského kraje. Druhého skupinového rozhovoru, který sloužil 
k prohloubení informací získaných při individuálních rozhovorech, se zúčastnilo 9 
žadatelů převážně z Jihomoravského kraje. 
 

1.4 Časový rámec realizace celého projektu a podprojektu 1/04-1 
 
Aktivita Výstup Termín 
Výběr zkoumaných opatření  
1./04 

Dokumenty finálního výběru opatření pro 
jednotlivé OP 1./04 (předávací protokol) 

30.11.2004

Analytická příprava 
podprojektu 1./04-1 

Dokument - Návrh metodologie řešení 
podprojektu 1./04-1 k připomínkám OS 

30.11.2004

Vytvoření dotazníku pro 
šetření v 1./04-1 
k připomínkám OS 

Dotazník 1./04-1 k připomínkám OS 30.1.2005 

Vytvoření scénáře indiv. 
rozhovoru pro 1./04-1 
k připomínkám OS 

Scénář individuálního rozhovoru 1./04-1 
k připomínkám OS 

30.1.2005 

Pilotní testování dotazníku  
1./04-1 se zapracovanými 
připomínkami OS 

Finální verze dotazníku se zapracovanými 
připomínkami a výsledky pilotního 
testování (předávací protokol) 

30.4.2005 

Pilotní testování 
individuálního rozhovoru 
1./04-1 se zapracovanými 
připomínkami OS 

Finální verze scénáře ind. rozhovoru se 
zapracovanými připomínkami OS a 
výsledky pilotního testování (předávací 
protokol) 

30.4.2005 

Hodnocení kvality 
poskytovaných informací 
formou dotazníkového 
šetření 1./04-1 

Vyplněné dotazníky na Internetových 
stránkách realizátora 

7.6.2005 

Hodnocení kvality 
poskytovaných informací 
formou dotazníkového 
šetření 1./04-1, ukončeno 
druhým skupinovým 
rozhovorem 

Individuální rozhovory ve všech regionech 
NUTS III v ČR 

21.6.2005 

Analýza a zpracování 
výsledků výzkumu 

Výsledky hodnocení k připomínkám OS, 
návrh dílčí zprávy 1./04-1 

1.7. 2005 

Zapracování připomínek OS 
a vytvoření dílčí zprávy 
1./04-1 

Dílčí zpráva 1./04-1 (finální verze) 29.7.2005 

Závěrečná prezentace 1./04-
1 

Dílčí zpráva 1./04-1 (předávací protokol) 30.7.2005 
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1.5 Použitá sada evaluačních otázek 
Sada evaluačních otázek podprojektu vycházela ze zadávacích podmínek projektu – 
vybrané typologie evaluačních otázek k těmto definovaným polím: 

a) adekvátnost struktury poskytovaných informací 
b) kvalita poskytovaných informací 
c) dostupnost informací a relevance informačních kanálů 

 
Vybraná typologie evaluačních otázek ze zadávacích podmínek byla zadavatelem 
doplněna o sadu otázek vztažených k horizontálním prioritám. 
 
Následující tabulka obsahuje vybranou typologii evaluačních otázek, skutečně 
použitá sada evaluačních otázek v podobě dotazníku je ke zprávě připojena jako 
příloha č. 1, scénář individuálního rozhovoru je v příloze č. 2. Otázky vztahující se 
k horizontálním prioritám, které byly zadavatelem doplněné v průběhu realizace 
projektu, jsou označeny kurzívou. 
 

Vybraná typologie evaluačních otázek (ToR) 
a) adekvátnost struktury poskytovaných informací 
- Jaký byl důvod zapojení uživatele do systému strukturální pomoci (naplnění cílů 
strukturální politiky / nalezení zdrojů financování projektů / atp.)? 
- Jaké informace konečnému uživateli chyběly pro rozhodování o záměru užití 
strukturální pomoci? 
- Nalezl uživatel rozpory mezi jednotlivými informačními zdroji? 
- Existovala duplicita poskytovaných informací a naopak chyběly některé? 
- Byly informace obsažené v poskytovaných podkladech věcně správné? 
- Které informace byly zapotřebí k vypracování projektů? 
 
b) kvalita poskytovaných informací 
- Jsou informace pro vytváření projektů dostatečné? 
- Jak přesné byly informace pro konečného uživatele? 
- Jak relevantní byly informace pro konečného uživatele při tvorbě projektu? 
- Je konečný uživatel dostatečně obeznámen se záměry politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti, tj. s nástroji strukturální pomoci, jejich cíli, zaměřením, atp.? 
- Je žadatel informován o horizontálních prioritách? 
 
c) dostupnost informací a relevance informačních kanálů 
- Jakou dobu potřeboval konečný uživatel k získání dostatečných informací? 
- Jakým způsobem získával konečný uživatel informace o strukturální pomoci? 
- Které informační zdroje měly největší vliv na rozhodnutí konečného uživatele? 
- Který způsob pro získávání informací byl nejspolehlivější? 
- Jak dostupné byly tyto informace pro konečného uživatele o strukturální pomoci? 
- Jaké byly schopnosti poskytovatelů informací při kontaktu s konečným uživatelem? 
- S jakými informačními komplikacemi se konečný uživatel setkal? 
- Jaké informační nástroje konečnému uživateli chyběly? 
- Využil žadatel služeb organizace specificky zaměřené na otázku životního prostředí 
nebo rovných příležitostí při tvorbě projektu? Je žadatel informován, o těchto 
subjektech? 
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1.6 Přehled souboru získaných dat 
Výzkum sestával z kvantitativní a kvalitativní části.  
Kvantitativní formou bylo prostřednictvím e-mailu osloveno dohromady 1620 
žadatelů, kterým byl zpřístupněn internetový dotazník. Výsledkem byla analýza 311 
odpovědí na dotazník, představující 19% návratnost dotazníků.  
 
Reálná podoba dotazníku, jak byl uveden na Internetu budou přiloženy k závěrečné 
zprávě projektu na CD jako přehled podkladových materiálů pro výzkum 
(CD_1_Projekt 1.04_1-2-3_Data z terenniho setreni) 
 
Kvalitativní část měla podobu individuálních rozhovorů se zástupci vybraných 
opatření ve všech regionech NUTS III s výjimkou Hl. města Prahy. Realizátor 
plánoval provést celkem 26 individuálních rozhovorů, přičemž respondenti měli být 
rovnoměrně zastoupeni v rámci zkoumaných opatření a regionů NUTS III. Vzhledem 
k tomu, že jedním z respondentů v opatření 3.1 OP RLZ byl předkladatel národního 
projektu, který nelze jednoznačně přiřadit žádnému regionu, rozhodl se realizátor po 
analýze pokrytí opatření a krajů zařadit do výzkumu ještě jeden rozhovor za opatření 
3.4 OPI v Královéhradeckém kraji. Protože však až do ukončení terénního výzkumu 
formou individuálních rozhovorů (15. 6. 2005) nebylo možné získat kontakt na 
žádného žadatele v opatření 1.1 OPPP, je výsledný počet rozhovorů 25 a 
v Jihomoravském a Jihočeském kraji tak bylo provedeno jen po jednom rozhovoru. 
 
Kvalitativní část výzkumu byla navíc rozšířena o metodu skupinového rozhovoru, 
který proběhl na začátku a na konci terénního šetření. Prvního skupinového 
rozhovoru, jehož účelem bylo ověřit správnost kvalitativního i kvantitativního nástroje 
se zúčastnilo 10 žadatelů převážně z Jihomoravského kraje. Druhého skupinového 
rozhovoru, který sloužil k prohloubení informací získaných při individuálních 
rozhovorech, se zúčastnilo 9 žadatelů převážně z Jihomoravského kraje.  
 
Zvukový záznam i přepis individuálních rozhovorů budou přiloženy k závěrečné 
zprávě projektu na CD sloužícím jako přehled podkladových materiálů pro výzkum:  
CD_1_Projekt 1.04_1-2-3_Data z terenniho setreni 
CD_2_Projekt 1.04_1-2_Data z terenniho setreni_Individualni rozh 
CD_3_Projekt 1.04_1-2_Data z terenniho setreni_Skupinovy rozhovor (v případě 
skupinových rozhovorů jsou na CD též jejich obrazové záznamy). 
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2 Aplikovaná metodologie podprojektu 1/04-1 

2.1 Detailní popis aplikované metodologie 
2.1.1 Sběr informací, mapování opatření OP a analýza dokumentů 
V úvodní fázi projektu byly shromážděny dokumenty, které se týkají informování 
potenciálních uživatelů o možnostech využívání strukturální pomoci. Kromě 
operačních programů, programových dodatků, komunikačních akčních plánů a 
dalších souvisejících dokumentů byly shromažďovány a analyzovány další 
informační materiály a informace o způsobech šíření informací poskytované jak 
institucemi zapojenými v systému implementace, tak jinými subjekty, které mají 
zájem na transferu informací, ale nejsou přímo součástí implementační struktury 
(např. školící organizace, NNO, externí zpracovatelé projektových žádostí, apod.). 
Realizátor provedl také hloubkovou analýzu zahraničních dokumentů týkajících se 
opatření publicity a informovanosti žadatelů o podporu ze strukturálních fondů EU. 
 
V této fázi došlo také k předběžnému analýze opatření OP vhodných pro 
zkoumání, přičemž bližší analýza ukázala, že v původně plánovaném termínu 
nebude možné zahájit zkoumání v rozsahu a kvalitě, kterou předpokládaly zadávací 
podmínky projektu. 
 
2.1.2 Výběr opatření jednotlivých OP pro účely zkoumání  
Vzhledem k tomu, že podprojekt 1/04-1 je první ze tří podprojektů 1/04, bylo nutné 
provést výběr opatření OP pro zkoumání v této fázi. Pro úvodní metodickou schůzku 
konanou dne 30. 9. 2004 připravil realizátor projektu návrh opatření pro zkoumání, 
který představil odborné skupině. Tento návrh kladl důraz především na kvantitativní 
kritéria výběru opatření, tj.: 

a) naplněnost opatření projekty v době návrhu a jejich počet (podmínka 
statistické relevance výběrového souboru dle zadávacích podmínek) 

b) zařazení alespoň jednoho opatření implementovaného GS u programů, 
kde tato možnost existuje (dle zadávacích podmínek) 

c) pokrytí co největšího počtu regionů NUTS III předloženými projekty (z 
důvodu nutnosti zpracovat závěry na úrovni regionů NUTS III dle zadávacích 
podmínek) 

d) předpokládaný termín schválení projektů (akcí) pro dodržení plánovaného 
harmonogramu projektu dle zadávacích podmínek a podmínky zkoumání 70 
% úspěšných a 30 % neúspěšných projektů 

e) relativní významnost opatření pro realizaci programu jako kvalitativní 
kritérium 

 
Na základě připomínek zadavatele odborné skupiny a schválených změn ve způsobu 
řešení projektu (zrušení kritéria zkoumání 70/30 úspěšné/neúspěšné projekty, změna 
harmonogramu, částečné sloučení výzkumu podprojektů 1/04-1 a 2) byl vypracován 
upravený návrh opatření pro zkoumání, který vycházel z těchto upravených 
kvalitativních a kvantitativních výběrových kritérií: 
 
Kvalitativní kritéria: 
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• Význam opatření pro cíle OP: při výběru opatření byla zohledňována míra 
přispění k naplnění cílů OP a RPS.  

• Absorpční potenciál: výběr opatření bral v úvahu výsledky a doporučení 
projektu ABCap. V rámci projektu 1/04 byl důraz kladen především na 
informovanost předkladatelů s ohledem na absorpční kapacitu opatření, 
kvalitu předkládaných projektů a systém administrace. V rámci každého OP 
byla snaha zkoumat takové opatření, kde vzhledem k vyššímu objemu 
přidělených prostředků a předpokládanému nedostatečnému počtu/kvalitě 
projektů může nastat tzv. „absorpční mezera“. 

• Zastoupení alespoň dvou priorit: vybraná opatření zastupovala různé 
priority OP pro komplexnější pokrytí oblastí intervence příslušného OP. 

• Inovační potenciál opatření, pilotní projekty: výběr zohledňuje očekávaný 
inovační potenciál opatření, případně existenci pilotních projektů v rámci 
jednotlivých opatření tam, kde je to relevantní.  

 
Kvantitativní kritéria: 

• Existence GS: pokud existují GS, bylo vybráno alespoň jedno opatření ve 
formě GS. 

• Počet opatření v rámci každého OP: v rámci každého OP byla zkoumána 
nejméně 2 opatření, v SROP 3 opatření. Po konzultaci s řídícím orgánem OPI 
a zadavatelem byla zkoumána celkem 3 opatření i v OPI. 

• Alokace prostředků na opatření: při výběru zkoumaných opatření bude 
zvažována i výše alokace finančních prostředků v rámci OP. 

• Počet projektů předložených v rámci opatření: při výběru opatření bude 
zohledněn počet předložených projektů, jelikož zde existuje požadavek na 
celkovou statistickou relevanci zkoumaného vzorku vzhledem k základnímu 
souboru. 

 
Finální výběr opatření podle uvedených kritérií a konzultaci se zadavatelem a ŘO 
vypadal následovně:  
 
Zkoumaná opatření pro OPI: 

• 2.2 Podpora kombinované dopravy  
• 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 
• 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 

 
Zkoumaná opatření pro OPPP: 

• 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace 
• 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků 

 
Zkoumaná opatření pro OPRLZ: 

• 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a 
zájemců o zaměstnání  

• 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj 
podpůrných systémů ve vzdělávání 

 
Zkoumaná opatření pro OPRMVZ: 

• 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing  
• 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 
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Zkoumaná opatření pro SROP: 

• 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech  
• 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 
• 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

 
V případě OPPP byla vážně ohrožena realizace výzkumu dvou zvolených 
opatření, protože ŘO OPPP odmítal na projektu spolupracovat. Kontakty na 
žadatele v opatření 2.1 získal realizátor díky databázi ISOP umístěné na 
stránkách www.czechinvest.org, v níž však nebyly uvedeny kontaktní údaje na 
žadatele a realizátor je musel dohledávat na Internetu. Do výzkumu projektu 
však nemohli být zařazeni žádní žadatelé z opatření 1.1, protože zde ještě 
nebyly schváleny žádné projektové žádosti a uvedená databáze tak 
nezveřejnila identifikační údaje žádného z předkladatelů. 
 
Podprojekt 1/04-1 byl řešen způsobem vycházející z metodických tezí předložených 
odborné skupině dne 30. 9. 2004, přičemž tento postup zohlednil připomínky 
zadavatele a odborné skupiny vznesené v průběhu a po skončení metodické 
schůzky 30. 9. 2004.  
 
2.1.3 Zpracování a připomínkování nástrojů výzkumu 
Jednotlivá „pole výzkumu“ definovaná v zadávacích podmínkách byla již 
zadavatelem rozpracována do vybrané typologie evaluačních otázek. Následně byla 
typologie otázek doplněna o otázky vztažené k horizontálním prioritám. K těm vytvořil 
realizační tým skutečně použitou sadu evaluačních otázek, a to pro tři nástroje 
výzkumu:   

a) dotazník 
b) individuální rozhovor 
c) vlastní analýza realizátora 

 
Ad a) dotazník: určený pro kvantitativní šetření. Nejprve byla zpracována předběžná 
verze pro připomínkování zadavatelem, odbornou skupinou a realizátory 
souvisejících evaluačních projektů. Po zapracování připomínek byla provedena 
pilotní studie (více viz část 2.1.4 „Pilotní studie“), po jejímž provedení byla vytvořena 
finální verze dotazníku, který byl z důvodu předpokládané vyšší návratnosti 
zpracován interaktivní uživatelsky přívětivou formou a umístěn v elektronické podobě 
na www stránkách realizátora (www.eurion.cz/dotaznik).  
 
Ad b) individuální rozhovor: určený především pro kvalitativní šetření, tj. v těch 
oblastech, které doplňují a zpřesňují kvantitativní šetření. Pomocí individuálních 
rozhovorů realizátor hledá a ověřuje příčinné souvislosti zkoumaných skutečností. 
Předběžný scénář individuálního rozhovoru byl předložen pro připomínkování 
zadavatelem, odbornou skupinou a realizátory souvisejících evaluačních projektů. Po 
zapracování připomínek byla provedena pilotní studie (více viz část 2.1.4 „Pilotní 
studie“) a po jejím provedení byla zpracována finální verze scénáře individuálního 
rozhovoru.  
 
Ad c) vlastní analýza: využívána při hodnocení těch aspektů informovanosti, kdy je 
třeba ověřit hodnocení konečných uživatelů. Především v oblasti hodnocení kvality 
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informačních zdrojů realizátor předpokládal, že respondenti budou moci kvalitu 
hodnotit do jisté míry relativně ze své pozice. Při využívání vlastní kvalitativní analýzy 
byl kladen důraz na maximální možnou „objektivizaci“ výsledků a potlačení možnosti 
subjektivnosti hodnocení. 
2.1.4 Pilotní studie (pre-test) 
Pro ověření vhodnosti, srozumitelnosti dotazníku, ochoty a schopnosti respondentů 
poskytnout požadované informace uskutečnil realizátor pilotní studii ve formě 
skupinového rozhovoru. Skupinový rozhovor byl rozdělený na dvě části: test scénáře 
individuálního rozhovoru a test internetového dotazníku. Při testu individuálního 
rozhovoru byla moderátorem vedena otevřená diskuse nad stanovenými otázkami, 
při testu dotazníku byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Jedna pokračovala ve 
skupinovém vyplňování dotazníku prostřednictvím moderátora, druhá skupina 
vyplňovala dotazník individuálně na svých počítačích. Z testu individuálního 
rozhovoru i internetového dotazníku byl pořízen obrazový a zvukový záznam pro 
možnost zapracování připomínek vznesených účastníky, jednak pro ověření a 
upřesnění hypotéz formulovaných realizátorem.  
 
Výsledky pilotní studie sloužily k mírným úpravám scénáře individuálního rozhovoru 
a především ke zjednodušení a zpřehlednění internetového dotazníku. 
 
Pilotní studie se účastnilo 10 respondentů především z Jihomoravského kraje. 
Vzhledem k neochotě většina ŘO poskytnout realizátorovi požadovaná data nebylo 
možné oslovit zástupce všech opatření vybraných pro výzkum. Realizátor proto 
oslovil především žadatele SROP a OP RLZ, a to jak úspěšné tak neúspěšné při 
předkládání projektů.  
 
2.1.5 Provedení vlastního kvantitativního a kvalitativního výzkumu  
Objektem výzkumu byli koneční uživatelé, popř. koneční příjemci, pokud tito 
vystupují jako koneční uživatelé (ve smyslu definice viz. Průvodce fondy EU, 
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, str. 28), a to jak úspěšní tak neúspěšní 
při předkládání projektů.  
 
Za základní podmínku a předpoklad zahájení realizace podprojektu realizátor 
označil umožnění přístupu k databázi úspěšných i neúspěšných žadatelů ve 
všech zkoumaných opatření včetně úplných a detailních kontaktních údajů z 
předkládaných projektů.  
 
Kvantitativní výzkum 
Kvantitativní výzkum proběhl kvůli předpokládané vyšší návratnosti formou 
interaktivního internetového dotazníkového šetření. Realizátora provedl 
vyčerpávající oslovení respondentů známých ke dni zahájení výzkumu, a to 
s výjimkou již zmíněného opatření 1.1 OPPP. Výzkum trval od 18. 5. 2005 do 7. 6. 
2005 a osloveno bylo 1620 žadatelů. Zcela vyplněných dotazníků bylo na konci 
šetření 311, což představuje 19% návratnost. Této hodnoty se podařilo dosáhnout i 
díky druhému kolu „děkovných“ e-mailů, kterými realizátor děkoval za vyplnění 
dotazníků všem, kteří tak učinili a vyzýval k jejich vyplnění ty, kteří na první výzvu 
nereagovali. Dotazník sestával z 19 otázek, a to včetně 6 otázek podprojektu 1/04-2 
hodnotícího kvalitu projektů, který byl s podprojektem 1/04-1 prostřednictvím 
dotazníku a individuálních rozhovorů částečně propojen. Důvodem byla 
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předpokládaná nižší návratnost dotazníků při opakovaném dotazníkovém šetření 
v rámci jedné cílové skupiny. 
Pro přesnou podobu otázek internetového dotazníku včetně oslovovacího dopisu viz 
CD 1, které bude přiložené k závěrečné zprávě projektu jako přehled podkladových 
materiálů pro výzkum.  
 
Kvalitativní výzkum 
Kvalitativní výzkum byl v rámci podprojektu 1/04-1 realizován přímou metodou, a to 
prostřednictvím jak kvalitativních otázek dotazníku, tak především individuálních 
řízených rozhovorů přímo u žadatelů.  Realizátor plánoval provést celkem 26 
individuálních rozhovorů v rámci kvalitativní části výzkumu, přičemž respondenti 
měli být rovnoměrně zastoupeni v rámci zkoumaných opatření a regionů NUTS 
III. Vzhledem k tomu, že jedním z respondentů v opatření 3.1 OP RLZ byl 
předkladatel národního projektu, který nelze jednoznačně přiřadit žádnému regionu, 
rozhodl se realizátor po analýze pokrytí opatření a krajů zařadit do výzkumu ještě 
jeden rozhovor za opatření 3.4 OPI v Královéhradeckém kraji. Protože však až do 
ukončení terénního výzkumu formou individuálních rozhovorů (15. 6. 2005) nebylo 
možné získat kontakt na žádného žadatele v opatření 1.1 OPPP, je výsledný počet 
rozhovorů 25. V Jihomoravském a Jihočeském kraji tak bylo provedeno jen po 
jednom rozhovoru. 
 
Respondenti byli vybráni metodou prostého náhodného výběru. Individuální rozhovor 
byl veden členy projektového týmu podle připraveného scénáře. Délka rozhovoru 
byla většinou 60–80 min, což poskytlo dostatečnou možnost pro sběr kvalitativních 
informací. Rozhovory byly pro účely analýzy převedeny z audio záznamu do 
písemné podoby. Obě formy záznamu budou přiloženy k závěrečné zprávě 
podprojektu na discích CD 1 a CD 2 jako přehled podkladových materiálů pro 
výzkum. Tyto informace je tak možné využít pro srovnání s následnými evaluačními 
projekty.  
 
Kvalitativní výzkum byl ukončen druhým skupinovým rozhovorem, kterého se 
zúčastnilo 9 žadatelů převážně z Jihomoravského kraje zastupující zkoumaná 
opatření. Účelem tohoto druhého skupinového rozhovoru bylo prohloubení informací 
získaných při individuálních rozhovorech. Obrazový a zvukový záznam skupinových 
rozhovorů budou přiloženy k závěrečné zprávě na disku CD 1 jako přehled 
podkladových materiálů pro výzkum. 
 
2.1.6 Zpracování a analýza výsledků výzkumu 
 
Výstupy dotazníkového šetření byly zpracovány softwarově prostřednictvím 
standardních statistických metod. Výsledky budou předány zadavateli jako součást 
materiálu projektu společně se závěrečnou zprávou projektu a slouží jako vstupy pro 
formulaci doporučení (viz kapitoly 6 a 7 této zprávy). Dílčí zpráva shrnuje a obsahuje 
následující výsledky: 
 

• Výsledky hodnocení informovanosti žadatelů ve zkoumaných opatřeních OP 
(výsledky dotazníkového šetření) členěné dle jednotlivých otázek 
vycházejících z definovaných evaluačních polí výzkumu. Výsledky jsou v této 
fázi doplněny o zjištění kvalitativního šetření (individuálních rozhovorů). 
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• Výsledky analýzy dokumentů (ČR a EU) a výstupy jejich analýzy pro 
formulaci doporučení pro současné a budoucí programovací období 

• Doporučení v oblasti zlepšení informovanosti žadatelů (konečných uživatelů) 
ve zkoumaných opatřeních formulované na základě analýzy výsledků 
kvantitativního a kvalitativního šetření 

• Doporučení pro současné a budoucí programovací období 
 
 
Statistické zpracování výsledků bude přiloženo k závěrečné zprávě projektu v 
souhrnu materiálu výzkum. V rámci tohoto podprojektu sloužily jako primární vstupy 
pro formulaci doporučení (viz část 6 a 7). Zpracování a analýza výsledků probíhala 
v členění dle jednotlivých „polí výzkumu“ v souladu se zadávacími podmínkami a 
nabídkou realizátora.  
 
2.1.7 Formulace výsledků a jejich interpretace, formulace doporučení  
Dle zadávacích podmínek a nabídky realizátora projektu je součástí řešení projektu 
formulace doporučení pro současné a budoucí plánovací období 2007–2013. I 
přes časový posun implementace nabízí projekt 1/04 doporučení nejen pro období 
2007–2013, ale také současné programové období do konce roku 2006. Vzhledem 
k charakteru podprojektu 1/04-1 je možné významnou část doporučení realizovat již 
v tomto programovém období, proto se soustředíme na formulaci návrhů na zlepšení 
systému ještě v tomto období v  oblastech, kde mají činnosti operativní charakter a 
vedle systémových a koncepčních opatření (jež jsou koncipována především jako 
středně- a dlouhodobá) navrhuje i krátkodobé operativní akce. To je dle názoru 
realizátora projektu možné právě v oblasti zlepšení kvality informovanosti 
potenciálních konečných uživatelů strukturální pomoci prostřednictvím návrhu 
efektivních opatření a identifikace vhodných krátkodobých nástrojů, což 
současně umožňuje i formulaci dlouhodobých koncepčních návrhů. 
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3 Analýza dokumentů a dat podprojektu 1/04-1 

3.1 Rozbor relevantních dokumentů pro opatření vybraná 
v rámci podprojektu 

V analytické části podprojektu 1/04-1 realizátor prostudoval celou škálu dokumentů 
vztahujících se k poskytování informací o strukturálních fondech konečným 
uživatelům. Analyzované dokumenty byly získány převážně ze stránek Komise a 
stránek ŘO členských států EU. Po prostudování bylo rozhodnuto, zda se jedná o 
dokument relevantní nebo nerelevantní pro účely tohoto podprojektu. U relevantních 
dokumentů byl vytvořen jejich stručný obsah. Současně tyto dokumenty sloužily jako 
referenční materiál pro doporučení realizačního týmu stran podprojektu 1/04-1.  
 
Tyto dokumenty lze rozdělit do 2 základních skupin: 

• Programové dokumenty OP: operační programy, programové dodatky, 
operační manuály, přičemž největší význam měl pro účely tohoto 
podprojektu vždy Komunikační akční plán (KAP) daného OP. Jedná se 
však o velmi obecné dokumenty popisující formy a prostředky propagace, 
cílové skupiny a řídící a implementační struktury KAPu, zcela však chybí 
jakákoliv kvantifikace opatření publicity. Realizátor projektu neměl možnost 
analyzovat závěrečné zprávy o provádění informačních a propagačních 
opatření KAPů jednotlivých OP. Výjimkou je Informace o plnění 
Komunikačního akčního plánu SROP za rok 2004 ze 4. zasedání 
Monitorovacího výboru SROP 13. dubna 2005. 

• Analýzy a hodnotící zprávy: zprávy a studie, a to jak domácí, tak 
zahraničí (členské státy EU), v nichž jsou hodnocena realizovaná opatření 
publicity a informovanosti. Spadají sem i zahraniční případové studie coby 
zdroje inspirace pro publicitu SF v ČR. Zdrojem informací pro formulaci 
doporučení podprojektu byly též měsíční sestavy realizace politiky HSS 
v ČR a výstupy projektu ABCap. 

 
Podrobný přehled a rozbor dokumentů vztahujících se k opatřením publicity a 
informovanosti bude přiložen k závěrečné zprávě projektu na CD 4 jako přehled 
podkladových materiálů pro výzkum. Zde jsou obsaženy také výchozí dokumenty, 
z nichž realizátor při svém rozboru vycházel. 
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3.2 Popis procesu zpracování dat sloužících jako opora 
výzkumu 

Pro uskutečnění výzkumu bylo zcela nezbytné pracovat s databází kontaktů na 
žadatele zanesené v aplikacích monitorovacího systému. Pro tento účel jsme 
používali MSSF CENTRAL (všechny OP kromě OPPP), IS MONIT SF SR CZ pro 
SROP a MSSF MONIT RLZ CZ a ISOP pro OPPP dostupný přes stránky 
www.czechinvest.org se statistikou čerpání dotací. Tato databáze ale neobsahovala 
kontakty na žadatele OPPP, jen identifikaci subjektu, takže musel žadatel vyhledávat 
kontakt na tyto subjekty přes Internet. Dále, databáze neobsahovala žadatele 
v opatření 1.1, které proto nebylo možné výzkumem pokrýt. 
 
Zde je třeba zdůraznit, že práce s monitorovacími systémy (zvláště MONIT) byla 
velmi nepříjemná a časově náročná. V MSSF CENTRAL neměl realizátor umožněn 
přístup do polí aplikace, takže kontaktní údaje nemohl překopírovat do svého 
seznamu kontaktů pro zasílání e-mailů a bylo nutné je manuálně přepisovat. 
Obdobně nastaly problémy ve spolupráci s ŘO OP RVMZ, neboť na základě 
delegování pravomocí na ZS SZIF neměl ŘO přímý přístup k databázi kontaktů na 
žadatele.  
 
Z těchto důvodů silně doporučujeme, aby v následujících evaluačních 
projektech ŘO OP aktivněji spolupracovaly s evaluátory při poskytování 
potřebných údajů.  
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4 Charakteristika terénního výzkumu podprojektu 1/04-1 

4.1 Harmonogram terénního výzkumu 
Terénní výzkum probíhal ve dvou větvích: formou internetového dotazníkového 
šetření a formou individuálních rozhovorů v kombinaci se dvěma skupinovými 
rozhovory. 
Harmonogram dotazníkového šetření 

Oslovení e-mailem Děkovný e-mail Ukončení dotazníkového šetření 
18. 5. 2005 31. 5. 2005 7. 6. 2005 

Harmonogram individuálních (IDI) a skupinových rozhovorů (FG) 

První FG Zahájení ID Ukončení IDI Druhý FG 
19. 4. 2005 11. 5. 2005 15. 6. 2005 21. 6. 2005 

 
Termíny a individuálních rozhovorů, rozdělení opatření mezi kraje 

OP Opatření Kraj Termín (dat., hod.) 
OPI 2.2 Ústecký 12. 5. 2005, 13:30 
  Jihomoravský 15. 6. 2005, 10:00 
 3.3 Středočeský 23. 5. 2005, 13:00 
  Moravskoslezský 20. 5. 2005, 9:30 
 3.4 Královéhradecký 27. 5. 2005, 8:30 
  Pardubický 26. 5. 2005, 9:30 
  Zlínský 16. 5. 2005, 14:30 
OPPP 1.1 Jihočeský -1 
  Jihomoravský -1 
 2.1 Vysočina 17. 5. 2005, 10:00 
  Zlínský 12. 5. 2005, 8:30 
OP RVMZ 1.2 Plzeňský 27. 5. 2005, 9:00 
  Liberecký 23. 5. 2005, 9:00 
 2.1 Karlovarský 27. 5. 2005, 12:30 
  Olomoucký 23. 5. 2005, 11:00 
OP RLZ 1.1 Ústecký 7. 6. 2005, 11:00 
  Vysočina 7. 6. 2005, 9:15 
 3.1 Liberecký 23. 5. 2005, 11:00 
  PCP 27. 5. 2005, 10:00 
SROP 1.1 Plzeňský 11. 5. 2005, 13:00 
  Karlovarský 12. 5. 2005, 9:30 
 3.2 Jihočeský 11. 5. 2005, 9:30 
  Pardubický 26. 5. 2005, 13:00 
 4.2.1 N, IND Královéhradecký 9. 6. 2005, 11:00 
 4.2.1 N, GS Středočeský 23. 5. 2005, 8:30 
 4.2.2 R, IND Olomoucký 23. 5. 2005, 13:00 
 4.2.2 R, GS Moravskoslezský 20. 5. 2005, 13:00 

1 Individuální rozhovor nemohl proběhnout, protože realizátor neměl přístup 
k databázi kontaktů na žadatele v opatření 1.1 OPPP. 
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4.2 Zpráva o průběhu terénního výzkumu  
4.2.1 Internetové dotazníky 
Sběr dat pomocí internetového dotazníku probíhal od 18. 5. do 7. 6. 2005, tedy 21 
dnů. Respondenti byli osloveni pomocí e-mailu, kde jim byl projekt a dotazník 
představen, a kde byla udána webová adresa dotazníku. Kontakty na respondenty 
byly získány z aplikací monitorovacího systému MSSF CENTRAL (všechny OP 
kromě OPPP), IS MONIT SF SR CZ pro SROP, MSSF MONIT RLZ CZ a ISOP pro 
OPPP dostupný přes stránky www.czechinvest.org se statistikou čerpání dotací. Tato 
databáze ale neobsahovala kontakty na žadatele OPPP, jen identifikaci subjektu, 
takže musel žadatel vyhledávat kontakt na tyto subjekty přes Internet. 
 
Týden před ukončením sběru dat byl všem osloveným žadatelům rozeslán druhý 
mail, ve kterém realizátor poděkoval všem, co dotazník vyplnili a ostatní vyzval k jeho 
vyplnění. Osloveno bylo celkem 1620 žadatelů ve všech zkoumaných opatřeních 
s výjimkou opatření 1.1 OPPP, pro něž neměl realizátor kontaktní údaje. Zcela 
vyplněných dotazníků bylo na konci šetření 311, což představuje 19% návratnost. 
4.2.2 Individuální rozhovory 
Individuální rozhovory byly realizovány čtyřmi tazateli, kteří si schůzky s respondenty 
domlouvali telefonicky. Celkem se uskutečnilo 25 rozhovorů. V každém kraji, kromě 
Jihomoravského a Jihočeského, proběhly dva rozhovory. Nenaplnění všech krajů 
dvěma rozhovory bylo způsobeno absenci rozhovoru za opatření 1.1 OPPP. 
Rozhovory byly nahrávány na záznamové zařízení a rozhovor byl následně přepsán 
do textové podoby. Výjimkou byl rozhovor za opatření 1.1 OP RLZ v Kraji Vysočina, 
kde respondent odmítl nahrávání a rozhovor byl zaznamenáván písemně tazatelem. 
 
Součástí kvalitativního výzkumu byly též dva skupinové rozhovory: jeden pro ověření 
výzkumných nástrojů (internetového dotazníku a scénáře individuálního rozhovoru) a 
druhý pro prohloubení informací získaných při individuálních rozhovorech. Prvního 
skupinového rozhovoru se zúčastnilo 10 žadatelů, druhého 9 žadatelů. Na obou 
skupinových rozhovorech byli žadatelé zastupující všechny OP s výjimkou OPRVMZ. 
Z obou skupinových rozhovorů byl pořízen obrazový a zvukový záznam, který byl 
následně přepsán do písemné podoby. 
 
Všechny formy záznamu jsou zaznamenány na CD, které budou přiloženy k 
závěrečné zprávě podprojektu jako přehled podkladových materiálů pro výzkum. 
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5 Vyhodnocení analýz a výzkumu 

5.1 Statisticky zpracované výsledky analýz a výzkumu 
V následující části jsou popsaná zjištění podprojektu 1/04-1 formou odpovědí na 
otázky položené v internetovém dotazníku. Komentář je doplněn o zjištění získaná 
při kvalitativním šetření tam, kde je to relevantní (individuální rozhovory, FG). 
 
Identifikace respondentů dle opatření 
 

OP Opatření Počet respondentů % OP počet OP %
OPI OPI 2.2 2 0,6 
 OPI 3.3 6 1,9 
 OPI 3.4 4 1,3 

11 3,5 

OPPP OPPP 1.1 2 0,6 
 OPPP 2.1 29 9,3 29 9,3 

OP RVMZ  OP RVMZ 1.2 4 1,3 
 OP RVMZ 2.1 33 10,6 36 11,6 

OP RLZ OP RLZ 1.1 23 7,4 
 OP RLZ 3.1 31 10,0 54 17,4 

SROP SROP 1.1 28 9,0 
 SROP 3.2 35 11,3 
 SROP 4.2 119 38,3 

181 58,2 

Celkem 311 100 311 100 
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Více než polovina respondentů spadá do Společného regionálního operačního 
programu (58,2 %). Necelá  jedna pětina respondentů spadá do OP Rozvoj lidských 
zdrojů (17,4 %).  Zbylé tři zastoupené operační programy tvoří přibližně jednu čtvrtinu 
zkoumaného vzorku. Jejich podíl v procentním vyjádření je následující: OP RVMZ 
(11,6 %), OPPP (9,3 %) a OPI (3,5 %). Tabulka a následující koláčový graf 
identifikují i podrobnější rozdělení respondentů dle zkoumaných opatření.   
 
Identifikace respondentů dle kraje 
 

Kraj Počet 
respondentů % 

Jihočeský 28 9,0
Jihomoravský 38 12,2
Karlovarský 16 5,1
Královéhradecký 23 7,4
Liberecký 11 3,5
Moravskoslezský 40 12,9
Olomoucký 23 7,4
Pardubický 16 5,1
Plzeňský 17 5,5
Středočeský 29 9,3
Ústecký 21 6,8
Vysočina 23 7,4
Zlínský 26 8,4
Celkem 311 100
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Počet respondentů v jednotlivých krajích odpovídá jejich velikosti. U většiny krajů se 
počet respondentů blíží střední hodnotě vzorku na jeden kraj (24). Vyšší počet 
respondentů v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji zohledňuje jejich velikost a 
počet předložených projektů, tedy i počet potenciálních respondentů.  
 
5.1.1 Adekvátnost struktury poskytovaných informací 
 
Otázka č. 2: Proč jste se rozhodl/a zapojit se do systému poskytování 
strukturální pomoci Evropské unie? 
 

Odpověď Počet % 
A Důvodem bylo řešení našeho dlouhodobého problému 169 54,3

B 

Projekt jsme zpracovávali bez ohledu na naše dlouhodobé 
potřeby, chtěli jsme především využít nabízené prostředky ze 
strukturálních fondů 63 20,3

C 

Projekt byl původně určen pro jiný zdroj financování než ze SF 
(např. předvstupní pomoc, úvěr apod.), následně jsme jej upravili 
dle požadavků operačního programu 43 13,8

D Jiný důvod 36 11,6
Celkem 311 100,0
 

Důvod zapojení do SF
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U více než poloviny respondentů bylo jejich rozhodnutí o zapojení se do systému 
poskytování strukturální pomoci EU motivováno řešením dlouhodobého problému. 
Více než 13 % respondentů použilo projektové záměry připravované pro jiný zdroj 
financování než ze SF. U obou skupin lze tedy konstatovat správný metodický 
postup – identifikace problému a následné provedení vazby projekt vers. program. 
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Pouze 1/5 respondentů uvedla, že projekt byl zpracován bez ohledu na dlouhodobé 
potřeby především za účelem  využití nabízených prostředků ze SF. považujeme toto 
zjištění s ohledem na budoucí vývoj za pozitivní. 
 
 
 
Otázka č. 3: Chyběly Vám v době přípravy a psaní Vaší projektové žádosti 
nějaké informace? 
 

Odpověď Počet % 
Ano 186 59,8
Ne 124 39,9
System 1 0,3
Celkem 311 100,0

 
Odpověď Procento 

odpovědí

A 
Přehledný a jednoduchý průvodce tím, co vše a v jakém sledu mám při psaní projektu 
v konkrétním opatření učinit 16,0

B 
Informace o tom zda subjekt, který zastupuji, může být příjemcem pomoci ze SF v 
oblasti, kterou jsme chtěli projektem řešit 2,0

C 
Informace o tom, na koho se mohu obrátit se žádostí o radu při zpracování projektové 
žádosti 5,0

D Informace o firmách zabývajících se poradenstvím při zpracování projektů 5,5
E Informace o možnostech spolufinancování projektu 7,3
F Příklady úspěšných projektů 14,7
G Informace o způsobu zpracování projektové žádosti 11,0
H Informace o míře spolufinancování projektu z naší strany 3,0
I Informace o uznatelných nákladech projektu 8,7
J Informace o termínu předkládání projektových žádostí 3,9
K Informace o dalších náležitostech projektu (např. povinné přílohy) 14,0
L Další – prosím, specifikujte 8,9
Celkem 100,0
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Téměř 60 % respondentů uvedlo, že v době přípravy a psaní projektové žádosti jim 
chyběly potřebné informace.  
Jako nejpodstatnější byly uvedena neexistence jednoduchého návodu pro 
zpracování žádosti ve formě přehledného a jednoduchého průvodce tím, co vše a 
v jakém sledu má předkladatel při psaní projektu v konkrétním opatření učinit (16,0 
%).  
Téměř 1/6 respondentů postrádala informace o příkladech úspěšných projektů 
(14,7 %). Mezi připomínkami s nadprůměrnou četností se umístily také chybějící 
informace o dalších náležitostech projektu (např. povinné přílohy) – 14% a informace 
o způsobu zpracování projektové žádosti – 11 %. Více než 50 % respondentů 
nespokojených s poskytovanými informacemi uvedlo, že postrádaly především 
konkrétní informace o specificích jednotlivých opatření a projektových žádostí. 
Za významné lze považovat i připomínky vázající se k finanční stránce projektové 
žádosti, kde 8,7 % respondentů chyběly informace o uznatelných nákladech projektu 
a 7,3 % respondentů postrádalo informace o možnostech spolufinancování projektu. 
Zbývající kategorie odpovědí se podílejí na celkové relativní četnosti do 5 %. 
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Otázka č. 4: Narazil/a jste při přípravě projektové žádosti na rozpory mezi 
informačními zdroji (např. rozpory v zaměření projektu v rámci daného 
opatření, termínu a místě odevzdání žádosti, povinných přílohách apod.)? 
 

Odpověď Počet % 
Ano 140 45,0
Ne 171 55,0
Celkem 311 100,0

 
Zhodnoťte prosím míru rozpornosti mezi informačními zdroji 
 

Hodnocení rozporů Počet % 
Drobné rozpory (1) 31 22,1
2 33 23,6
3 47 33,6
4 12 8,6
Zcela zásadní rozpory (5) 17 12,1
Celkem 140 100,0
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Více než polovina respondentů (55 %) nenarazila při zpracování projektové žádosti 
na rozpory mezi informačními zdroji. U zbývající skupiny pak téměř 1/5 respondentů 
uvedla, že rozpory byly zásadního charakteru. 1/3 respondentů pak míru rozpornosti 
mezi informačními zdroji považuje za významnou. Významným problémem, který byl 
identifikován při kvalitativním výzkumu, byla závaznost a spolehlivost informací. 
Žadatelé často dostávali rozdílné odpovědi, nicméně informace podané telefonicky 
mají logicky nižší „závaznost“ než informace podané prostřednictvím e-mailové 
zprávy nebo dopisu. 
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5.1.2 Kvalita poskytovaných informací 
 
Otázka č. 6: Jak byste zhodnotil/a kvalitu poskytovaných informací pokud jde o 
jejich správnost, rozsah, včasnost a podrobnost? 
 

Správnost Rozsah Včasnost Podrobnost 
Hodnocení kvality Počet % Počet % Počet % Počet % 

Nejlepší hodnocení (1) 74 23,8 74 23,8 46 14,8 50 16,1 
2 154 49,5 147 47,3 76 24,4 131 42,1 
3 62 19,9 68 21,9 85 27,3 88 28,3 
4 15 4,8 17 5,5 74 23,8 35 11,3 
Nejhorší hodnocení (5) 6 1,9 5 1,6 30 9,6 7 2,3 
Celkem 311 100,0 311 100,0 311 100,0 311 100,0 
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Na otázku správnosti poskytovaných informací více než 2/3 respondentů kladně. 
Pouze 7 % respondentů hodnotilo tuto kategorii jako špatnou nebo velmi špatnou. 
Rozsah poskytovaných informací vyhovoval více než 70 % respondentů.  
 
Nejhůře v kategorii kvality poskytovaných informací skončila u respondentů otázka 
včasnosti. Pouze 14,8 % respondentů bylo s načasováním přístupu k poskytovaným 
informacím plně spokojeno. Na druhé straně téměř 1/3 respondentů hodnotila otázku 
včasnosti negativně.  
 
Téměř 60% respondentů bylo spokojeno s podrobností (detailností) poskytovaných 
informací. Pouze 13,3 % respondentů vyjádřilo s podrobností informací 
nespokojenost. 
 



                                                    Projekt TA CSF – MMR 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst  
systému implementace a rizik poruch 

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-1                                               

      25/47 

Je nutné konstatovat, že posouzení správnosti informací, je často žadatel vyhodnotit 
až v okamžiku, kdy se podané informace promítnou do kladného či záporného 
hodnocení projektů. Vzhledem k současnému stavu hodnocení projektů v některých 
programech (nejsou známy úspěšné a neúspěšné projekty) není hodnocení plně 
vypovídající. 
 
 
Otázka č. 12: Zhodnoťte sebe sama jako experta na problematiku regionální a 
strukturální politiky Evropské unie. 
 

Expert na RP/SP Počet % 
Nejlepší hodnocení (1) 14 4,5
2 78 25,1
3 164 52,7
4 42 13,5
Nejhorší hodnocení (5) 13 4,2
Celkem 311 100,0

 
 

Sebehodnocení respondentů ve věci porozumění politice HSS
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Sebehodnocení respondentů odpovídá Gaussově křivce: přes 50 % se považuje za 
průměrně znalé v oblasti RP/SP. Komplexnost problematiky je značná a respondenti 
se jen obtížně orientují i jen v úzké oblasti vymezené příslušným OP. Vzhledem 
k tomu, že se výzkumu v rámci projektu 1./04 účastnili pouze předkladatelé (tj. 
osoby, které již projekt předložili), rozhodně existuje prostor pro zvýšení znalostí o 
přípravě a realizaci projektů v celé populaci a u dalších potenciálních předkladatelů 
projektu, pokud má být absorpční kapacita dostatečná.. 
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Otázka č. 5: Pokrývaly poskytované informace také oblast horizontálních priorit 
Společenství (rovné příležitosti, informační společnost, udržitelný rozvoj, 
místní iniciativy)? 
 

Odpověď Počet % 
Ano 224 72,0
Ne 86 27,7
System 1 0,3
Celkem 311 100,0

 
Téměř ¾ respondent uvedlo, že poskytované informace pokrývaly oblasti 
horizontálních priorit. Naopak ¼ respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí. Fakt, že 
více než 27% žadatelů informace ohledně horizontálních priorit, přitom jsou součástí 
všech typů projektových žádostí rozhodně není uspokojivá, což se potvrdilo i u 
individuálních rozhovorů. Horizontální priority jsou téma, které není v českém 
prostředí dostatečně známé a neorientují se v něm plně jak předkladatelé, tak i 
administrátoři a hodnotitelé programů (viz. výsledky podprojektu 1./04-3). 
 
 
Víte o možnosti využít při zohlednění horizontálních priorit v projektu služeb 
organizací specificky zaměřených na tuto problematiku, jako jsou různé neziskové či 
vládní organizace – Asociace pro rovné příležitosti, Společnost pro udržitelný rozvoj, 
Hnutí Duha, Asociace nevládních neziskových organizací, Rada vlády pro nevládní 
neziskové organizace apod.? Pokud ano, využil/a jste takové služby? 
 

Odpověď Počet % 
Ano, vím o těchto organizacích a využil/a jsem jejich služby 16 5,1
Ano, vím o těchto organizacích, ale jejich služby jsem 
nevyužil/a  164 52,7
Ne, o těchto organizacích nevím 131 42,1
Celkem 311 100,0

 
Téměř 95 % respondentů uvedlo, že buď vůbec nemají informace o službách 
organizací zaměřených na problematiku horizontálních priorit (42,1 %) nebo tyto 
organizace znají ale jejich služeb nevyužily.  
 
 
Jak jste k horizontálním prioritám přistupoval/a ve Vašem projektu? 
 

Odpověď Počet % 
V projektu jsem se horizontálními prioritami zabýval/a a 
reálně jsem jejich naplňování ohodnotil/a 179 57,6
Horizontálním prioritám nepřikládám reálnou důležitost, je to 
jen jedno z políček, které je v projektové žádosti nutné vyplnit, 
aniž by bylo pořádně vysvětleno, k čemu a o čem vlastně je 132 42,4
Celkem 311 100,0
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Na otázku jakou váhu kladou předkladatelé projektových žádostí naplňování 
horizontálních priorit odpovědělo téměř 42 % negativně. Tuto část žádosti chápali 
pouze jako jedno z políček, které je nutné vyplnit aniž by bylo pořádně vysvětleno, 
k čemu a o čem vlastně je. Naopak téměř 58%  respondentů se při zpracování 
projektové žádosti zabývalo reálným naplněním horizontálních priorit. 
 
5.1.3 Dostupnost informací a relevance informačních kanálů 
 
Otázka č. 9: Jakou máte zkušenost s rychlostí reakce na Vámi položené dotazy 
při získávání potřebných informací? Z níže uvedených možností prosím 
hodnoťte jen ty prostředky, které jste použil/a. 
 

e-mail Pošta Telefon Osobně Jiná forma Doba čekání 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Do jednoho dne 83 33,7 - - 177 74,1 111 68,1 7 38,9
Do tří dnů 115 46,7 2 5,9 46 19,2 32 19,6 2 11,1
Do týdne 28 11,4 14 41,2 8 3,3 12 7,4 1 5,6
Do dvou týdnů 10 4,1 11 32,4 4 1,7 2 1,2 0 0,0
Do měsíce 5 2,0 5 14,7 2 0,8 2 1,2 1 5,6
Více než měsíc 5 2,0 2 5,9 2 0,8 4 2,5 7 38,9
Celkem 246 100,0 34 94,1 239 100,0 163 100,0 18 100,0

 
U odpovědi „jinou formou“ se jednalo většinou o dotazy vznesené na seminářích a 
školeních. 
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Doba čekání na odpověď telefonem [%]
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Doba čekání na odpověď vznesenou osobně [%]
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Doba čekání na odpověď jinou formou [%]
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Nejvíce respondentů pro potřebu získání potřebných informací zvolilo cestu 
elektronického dotazu formou emailu nejvíce respondentů. Podobnou četnost 
vykázala i telefonická forma dotazu. Těchto dvou forem komunikace využilo téměř 70 
% respondentů.  Téměř ¼ respondentů získala informace při osobním jednání. 
Naopak podíl informací získaných prostřednictvím dotazu dopisem (poštou) je téměř 
zanedbatelný.  
 
Z uvedených forem podle očekávání získali žadatele okamžitou odpověď v případě 
osobní návštěvy v 68,1 % případů. Ještě vyšší šance žadatelů získat okamžitou 
odpověď byla u telefonní formy dotazu – 74,1%.  Odpověď ve velmi krátké době do 
jednoho týdně získalo v případě emailového dotazu více než 90 % respondentů, u 
telefonního dotazu byla pravděpodobnost úspěšnosti získat odpověď do jednoho 
týdne téměř 97 %,  u osobní návštěvy 95 %. I u dotazu formou dopisu však získalo 
do 1 týdne odpověď téměř 50 % respondentů. Počet respondentů, kteří získali 
odpověď za déle než 1 měsíc je statisticky nevýznamný. Nejvyšší relativní četnost  
„čekání“ se vyskytla v kategorii pošta a jiná forma dotazu. 
 
Z kvalitativního výzkumu dále vyplývá, že žadatelé byly např. na seminářích často 
informování, že dotazy byly zaznamenány a budou „příští týden uvedeny v sekci 
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FAQ na webových stránkách“, což se velice často nestávalo buď vůbec nebo 
s výrazným zpožděním, kdy již žádaná informace nebyla aktuální. 
 
 
Otázka č. 8: Do následujícího textového pole prosím popište, které informační 
zdroje jste postrádal/a úplně, nebo podle Vás byly používány v nedostatečné 
míře. 
Dále prosím popište dojem, jaký na Vás zanechaly různé informační zdroje. 
Např. obsah a grafický styl internetových stánek, publikací apod. 
 
Nejčastější odpovědi na tyto položené otázky byly: 
 

Odpověď Počet % 
Nepřehledné internetové stránky 46 14,8 
Chybí intenzivnější využívání masových médií 39 12,5 
Nedostatečné a nekvalitní semináře, školení 19 6,1 
Kouřové signály ☺ 1 0,3 
Ostatní 207 66,6 
Celkem 311 100,0 

 
Odpovědi v dotazníku potvrzení jak výsledky kvalitativního výzkumu, tak vlastní 
analýzou realizátora, poukazují na fakt, že přesto, že nejvyužívanějším nástrojem 
informovanosti jsou webové stránky, orientace v informacích je velice obtížná, 
stránky jsou členěny nepřehledně a nejsou uvedeny aktuální verze dokumentů, 
případně nelze dohledat jednoduše archivní verze dokumentů. Tato skutečnost 
významně komplikuje situaci žadatelům při vyhledávání relevantních informací. 
Významná část žadatelů by uvítala také výraznější zapojení masových médií pro 
informovanost o možnostech podpory projektů ze strukturální pomoci, informace o 
příkladech dobré praxe, apod. 
Další významnější připomínkou je obecný a ne vždy plně praktický obsah seminářů. 
Při vlastní analýze informačních seminářů, kterou provedl žadatel v terénu, se ukázal 
významný problém – poměrně nízké procento schopnosti zodpovědět kladené 
dotazy přímo na místě. Dosti často se dotazy týkali praxe přípravy a realizace 
projektů, kterou nikdo z pracovníků ŘO, ZS případně KP nečekal. Tento fakt ukazuje 
na zatím nedostatečné zkušenosti s realizací projektů a absenci fáze testování 
systému implementace strukturální pomoci. 
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Otázka č. 7: Z následující nabídky prosím pro každý sloupec vyberte vždy 
nejméně TŘI zdroje informací, které 

a) Vám poskytovaly nejspolehlivější informace 
b) pro Vás byly nejdostupnější 

 
 

Nejspolehlivější NejdostupnějšíInformační zdroje 
Počet % Počet % 

A Tisk  22 2,0 40 3,7
B Televize, rádio 9 0,8 33 3,0
C Internet 227 20,7 250 23,1
D Elektronická komunikace (e-mail) 126 11,5 129 11,9
E Klasická písemná korespondence 12 1,1 17 1,6
F Telefonická komunikace 113 10,3 128 11,8
G Semináře, školení 134 12,2 106 9,8
H Informační brožury, letáky, publikace 85 7,7 99 9,1
I Digitální média (CD) 9 0,8 18 1,7

J 

Osobní konzultace na regionálních 
informačních a kontaktních místech (např. 
regionální kanceláře CzechInvest, ČMZRB, 
Sekretariáty regionálních rad, SZIF, úřady 
práce, krajské úřady apod.) 183 16,7 134 12,4

K 

Osobní konzultace na centrálních 
informačních a kontaktních místech (např. 
ministerstva) 71 6,5 39 3,6

L 
Konzultace s komerčně-poradenskými 
subjekty 74 6,7 59 5,4

M Z doslechu (od známých, partnerů apod.) 25 2,3 27 2,5
N Jiný zdroj 7 0,6 4 0,4
Celkem 1 097 100,0 1 083 100,0
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Spolehlivost a dostupnost informačních zdrojů [%]
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Za nejdostupnější zdroj informací o implementaci SF téměř ¼ respondentů uvedla 
Internet. Internet se umístil také na nejvyšší příčce z pohledu spolehlivosti 
poskytované informace.  Více než 1/3 respondentů uvedla jako zdroj informací 
osobní konzultace na regionálních informačních a kontaktních místech (např. 
regionální kanceláře CzechInvest, ČMZRB, SRR, SZIF, úřady práce, krajské úřady 
apod.) – 12,4 %, elektronickou komunikaci (e-mail) – 11,9 % a telefonickou 
komunikaci – 11,8 %.  Téměř 1/5 respondentů získala informace buď prostřednictvím 
školení a seminářů, nebo informačních brožur, letáků a publikací.  
 
Klasické formy oslovení cílové skupiny formou sdělovacích prostředků (tisk, rádio, 
televize) se podílely se na hodnocení kategorie dostupnosti pouze 6,7 %. Tato forma 
komunikace byla respondenty hodnocena ve srovnání s dalšími informačními kanály 
jako nejméně spolehlivá. Dle našeho názoru by i tyto prostředky měli plnit jinou roli 
než „informační“. Jejich úlohou je „propagovat“ a „medializovat“, nikoliv podávat 
přesné a konkrétní informace. 
 
Z pohledu spolehlivosti poskytovaných informací se na druhém místě za Internetem 
podílí osobní konzultace na regionálních informačních a kontaktních místech (např. 
regionální kanceláře CzechInvest, ČMZRB, Sekretariáty regionálních rad, SZIF, 
úřady práce, krajské úřady apod.) – 16,7 %. U této kategorie byl také zaznamenán 
nejvýznamnější rozdíl mezi spolehlivosti a dostupnosti.   
 
Konzultace s komerčně–poradenskými subjekty hodnotili v obou kategoriích 
respondenti jako málo významné. Jejich podíl na celkové relativní četnosti činil 
dostupnosti 5,4 % a u spolehlivosti 6,7 %.  
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Otázka č. 10: Zhodnoťte prosím schopnosti REGIONÁLNÍCH poskytovatelů 
informací, s nimiž jste byl/a ve styku (např. Sekretariáty regionálních rad, 
CzechInvest, úřady práce, Státní zemědělský intervenční fond apod.). 
 

Věcné 
znalosti Ochota Rychlost Přehlednost a 

pochopitelnost 
Příjemnost 

vystupováníHodnocení 
schopností Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Nejlepší hodnocení (1) 67 25,5 198 75,3 117 44,5 72 27,4 187 71,1
2 113 43,0 48 18,3 101 38,4 115 43,7 57 21,7
3 61 23,2 8 3,0 33 12,5 54 20,5 11 4,2
4 16 6,1 3 1,1 5 1,9 15 5,7 2 0,8
Nejhorší hodnocení (5) 6 2,3 6 2,3 7 2,7 7 2,7 6 2,3
Celkem 263 100,0 263 100,0 263 100,0 263 100,0 263 100,0

 

Spokojenost s REGIONÁLNÁLNÍMI poskytovateli informací
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Pouze 15,4 % respondentů odpovídajících na dotaz uvedlo, že nevyužilo služeb 
regionálních poskytovatelů informací.  
Velmi pozitivně byla hodnocena kategorie „příjemnost vystupování“. Zde uvedlo 
vysokou spokojenost téměř 95 % všech respondentů. Vysoká spokojenost byla 
respondenty vyjádřena také s ochotou regionálních poskytovatelů podávat informace 
– 93,6 %. Vysoký počet respondentů byl spokojen také s rychlostí poskytovaných 
informací, což koresponduje s výsledky otázky č. 9.   
Méně pozitivně pak respondenti hodnotili kategorii věcné znalosti, resp. přehlednost 
a pochopitelnost poskytovaných znalostí. V žádné z kategorií však nepřevážila 
nespokojenost a relativní četnost negativních hodnocení stupně 4 a 5 se pohybovala 
maximálně do 10 %.   
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Otázka č. 11: Nyní prosím zhodnoťte schopnosti poskytovatelů informací na 
CENTRÁLNÍ úrovni (např. ministerstva), s nimiž jste byl/a ve styku. 
 

Věcné 
znalosti Ochota Rychlost Přehlednost a 

pochopitelnost 
Příjemnost 

vystupováníHodnocení 
schopností Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Nejlepší hodnocení (1) 54 29,3 78 42,4 53 28,8 42 22,8 83 45,1
2 70 38,0 56 30,4 59 32,1 71 38,6 62 33,7
3 35 19,0 31 16,8 47 25,5 44 23,9 22 12,0
4 18 9,8 11 6,0 13 7,1 17 9,2 8 4,3
Nejhorší hodnocení (5) 7 3,8 8 4,3 12 6,5 10 5,4 9 4,9
Celkem 184 100,0 184 100,0 184 100,0 184 100,0 184 100,0

 

Spokojenost s CENTRÁLNÍMI poskytovateli informací
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Nevyužíval/a jsem služeb centrálních poskytovatelů informací: 127 odpovědí, tj. 40,8 
%. 
 
Využití služeb centrálních poskytovatelů informací bylo výrazně nižší než u 
regionálních poskytovatelů. 40,8 % respondentů službu centrálních poskytovatelů 
vůbec nevyužilo.  I spokojenost s nabízenými službami byla z pohledu respondentů 
výrazně nižší u centrálních poskytovatelů ve srovnání s regionálními subjekty. 
Pozitivně byla hodnocena ochota a příjemnost vystupování. Stupně 1 a 2 měly 
v obou případech relativní četnost 70 a více procent.  Naopak suma relativních 
četností stupně 3, 4 a 5 dosahovala u kategorie věcné znalosti 32,6 %, u rychlosti 
odpovědi 39,1 % a přehlednosti a pochopitelnosti 38,5 %. 
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5.2 Identifikace hlavních pozitivních a negativních zjištění ve 
zkoumané oblasti 

Identifikace hlavních slabých stránek systému shrnuje následující tabulka: 
 
Slabé stránky: 
Nepřehlednost a složitost poskytovaných informací, především na Internetu. 
 
Viz dokument „Kvalitativní hodnocení internetových stránek vybraných subjektů 
implementační struktury“, který zpracoval realizátor a který bude předán jako příloha 
závěrečné zprávy jako součást materiálu projektu, a který definuje návrhy na 
zlepšení kvality a přehlednosti internetových stránek na základě jejich kvalitativní 
analýzy. 
Dále je dle našeho názoru vhodné udržet a podporovat rozvoj jedné centrální 
internetové stránky (www.strukturalni-fondy.cz), která bude obsahovat aktuální a 
kvalitní informace o všech operačních programech v ČR. Pro snazší orientaci by bylo 
dobré na centrální informační webové stránce vytvořit vyhledávací databázi, do níž 
by žadatelé, ale i administrátoři mohli zadat hledané klíčové slovo. Po zadání by se 
prohledaly veškeré dokumenty zanesené do centrální databáze dokumentů. Uživatel 
by mohl výběr omezit na příslušný OP a opatření. 
 
Časté změny podmínek v průběhu výzev.  
 
Obzvlášť negativně jsou vnímány změny podmínek pro žadatele v průběhu výzvy. 
Také neochota poskytovatelů informací dát žadateli jednoznačné a závazné 
stanovisko je vnímána jako výrazná slabina systému významnou částí žadatelů. 
 
Nesrozumitelnost poskytovaných informací 
 
Vyšší srozumitelnosti by výrazně prospělo zjednodušení jazyka v publikovaných 
metodikách, pravidlech a omezení a zjednodušení, případně jasné praktické 
vysvětlení používaných pojmů. Termíny jako „veřejná podpora“, „doprovodná 
opatření“, přímá podpora“, apod. nejsou žadateli správně chápány a nepochopení 
způsobuje zbytečné problémy při přípravě projektů. 
 
Existence rozporů mezi informačními zdroji 
 
Rozhodně by dle našeho názoru prospělo vytvoření centrální databáze všech 
dokumentů používaných při realizaci politiky HSS na centrální internetové adrese 
(všechny subjekty implementační struktury by používaly odkaz na dokumenty této 
centrální databáze, aby se předešlo souběžnému zveřejnění více verzí téhož 
dokumentu). 
Důležité je také vytvořit podmínky (organizační a technické) pro bezproblémové a 
flexibilní poskytování závazných odpovědí informačními pracovníky. 
Částečně by pomohlo vytvoření a posílení databáze vznesených otázek a odpovědí 
(FAQ) zpřístupněné s týdenní aktualizací na Internetu (otázky, na které zná 
ŘO/ZS/KP závaznou odpověď budou do týdne zveřejněny, u otázek, jejichž řešení 
musí počkat na zasedání pracovní skupiny, bude uveden předpokládaný termín 
zodpovězení). Tento systém by mohl fungovat včetně vyhledávacího full-textového 
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nástroje. 
 
Nedostatečné povědomí o politice HSS, oblastech podpory a možnostech 
financování projektů ze SF 
 
Dle našeho názoru by bylo vhodné zavést třístupňový model poskytování 
informací zapojující ve větší míře masmédia pro seznámení se potenciálních
žadatelů ale i široké veřejnosti se SF EU (obdobné zjištění též v Irsku v roce 2001 
(Public awareness study) a Itálii v roce 2000 (Multifund OP 1994–99 – Region of 
Sicily). Doporučení, jak takovou kampaň vést efektivně a vyvarovat se obvyklých 
chyb lze nalézt v dokumentu Getting the message? Structural Fund Publicity and 
Communication.. V tomto dokumentu je též uveden diagram trojího zaměření 
informační kampaně: oznámení, informování a zapojení, diskuse, který podporuje 
námi navrhované rozdělení informační kampaně do tří různých kvalitativních úrovní.) 
 
Jako další užitečný nástroj informovanosti konečných uživatelů se nám jeví využívání 
reálných modelových projektů (informace o typech projektů, oprávněných 
žadatelích, finančních náležitostech – výše spolufinancování, minimální/maximální 
výše uznatelných nákladů, typy uznatelných nákladů). Účelné by bylo i vytvoření 
modelových „špatných projektů“ s častými chybami, na kterých by bylo možné 
demonstrovat časté chyby a jejich důsledky při přípravě projektů.  
 
 
V systému je možné identifikovat následující základní silné stránky: 
 
Silné stránky: 
Fungující systém informovanosti žadatelů a potenciálních příjemců pomoci. I 
přes veškeré zásadní i méně zásadní připomínky lze konstatovat, že současný 
systém přenosu informací konečným uživatelům funguje a plní své základní funkce.  
Zlepšující se systém a nově získávané zkušenosti. Jak žadatelé, tak 
poskytovatelé informací získávají cenné zkušenosti s přípravou, hodnocením, 
administrací a realizací projektů, které se promítají do zvyšující se kvality 
poskytovaných informací. 
Ochota poskytovatelů informací jak na centrální tak na regionální úrovni 
poskytovat informace. Žadateli je kladně hodnocena ochota pracovníků jak na 
regionální tak na centrální úrovni podat informace, v případě že nejsou schopni 
relevantní informace okamžitě předat, jsou ochotni je poměrně rychle získat a 
žadatelům předat. 
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5.3 Zodpovězení klíčové otázky výzkumu podprojektu 1/04-1: 
„Jak kvalitně jsou koneční uživatelé informováni o 
možnostech strukturální pomoci?“ 

 
Systém implementace strukturální pomoci je nový vyvíjející se proces, který vyžaduje 
součinnost řady subjektů podílejících se na její implementaci. Problémy 
s implementací takto náročného systému zahrnujícího centrální instituce i regionální 
úroveň vyvolala problémy na jejím počátku, a to i v oblasti dostatečně kvalitní 
informovanosti konečných uživatelů – předkladatelů projektů.  
Obdobnou zkušenost zažívala řada zemí EU (viz Ex-post evaluation of Objective 6, 
1995–1999. Country Report for Finland). Například ve Finsku se projevila 
nezkušenost se spoluprací napříč ministerstvy a regionálními radami. Z toho plynula 
chaotičnost počátku implementace programu. Právě noví aktéři – regionální rady – 
neměly přesně vymezenou svoji roli. Přestože v roce 1997 došlo k úpravě metodiky, 
z rozhovorů se zástupci regionů vyplynulo, že ministerstva neměla dostatečnou 
kapacitu k poskytování informací regionálním orgánům a poskytovala neadekvátní 
pokyny, které se navíc často měnily.  
S velmi podobnými problémy se dnes potýká Česká republika, dle našich zjištění 
uvádíme, která základní opatření považujeme za vhodná pro řešení přetrvávajících 
problémů: 
 

• Zintenzívnit, zjednodušit a zpřehlednit toky informací mezi RPS, ŘO, ZS a 
KP, dále až na úroveň KU. Informací není nedostatek, ale je problém se v nich 
orientovat.  

• Zamezit častým změnám podmínek v průběhu výzev – konstantní 
podmínky zvýší jistotu předkladatelů a sníží bariéry pro vznik a přípravu 
nových projektů. 

• Odstranit rozpory mezi jednotlivými zdroji informací – je nutné lépe 
koordinovat komunikační aktivity na všech úrovních a minimalizovat body, kde 
dochází k duplicitám a případným rozporům v poskytování informací. 

• Zvýšit povědomí o politice HSS, oblastech podpory a možnostech 
financování projektů ze SF. Jako vhodný nástroj se nám jeví aplikace 
třístupňového modelu poskytování informací (viz Návrhy doporučení). 

 
Závěr: 

 
Systém informovanosti žadatelů je jednoznačně možné zlepšit a 
rozhodně není možné jej označit za optimálně fungující. Fungování 
systému se postupně zlepšuje, nicméně dle našeho názoru jsou 
nutné především operativní zásahy do jeho fungování. 
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6 Návrhy doporučení pro současné programové období 
V této části jsou shrnuta dílčí doporučení pro současné programovací období za 
podprojekt 1./04-1. Vzhledem k silné propojenosti všech tří podprojektů bude 
v závěrečné zprávě pravděpodobně upravena struktura doporučení a bude 
provedeno jejich provázání a úprava struktury problémových okruhů. 
 
Problémový okruh (č. 1): „Nedostatečný počet předložených projektů a 
nedostatečný převis poptávky žadatelů“ 
 
Pro rychlé a hladké čerpání pomoci je nutné mít dostatečný počet kvalitních projektů. 
Dostatečné kvality projektů lze dosáhnout pouze v případě vytvoření soutěže mezi 
nimi a vytvoření možností pro výběr projektů. Proto je nutné, aby existoval 
dostatečný převis požadavků předkládaných projektů nad alokacemi pomoci (za 
dostatečný převis považujeme cca 30-50%). Pro kvalitní výběr projektů a vyčerpání 
prostředků není dostatečné pouze krytí požadavků žadatelů alokacemi, ale převis je 
nutnou podmínkou úspěšného vyčerpání prostředků ze SF. Ne všechny vybrané 
projekty budou skutečně zahájeny, ne všechny zahájené projekty budou úspěšně 
dokončeny a proplaceny. Dostatečnou kvalitou vybraných projektů lze tato rizika 
snížit. Dále existuje možnost nevyčerpané prostředky dodatečně přidělit na projekty, 
které nebyly původně vybrány.  
V současné době existují programy pomoci s dostatečným převisem poptávky 
žadatelů. V těchto opatřeních je dobré soustředit se na zvýšení efektivnosti systému 
administrace žádostí, aby byly vytvořeny podmínky pro bezproblémovou realizaci 
projektů. U opatření s nízkým převisem, případně nedostatečnou poptávkou bude 
dobré přijmout opatření vedoucí k informační a komunikační podpoře směrem 
k žadatelům a ke stimulaci vzniku projektových záměrů v problémových opatřeních či 
regionech. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
V opatřeních, kde neexistuje dostatečný počet projektů nebo 
dostatečný převis poptávky žadatelů nad alokacemi,  
navrhujeme zvýšení přímé publicity programů, a to i u 
opatření, které nemají zatím výrazné problémy s počty 
předkládaných projektů. Navrhujeme zapojit i méně tradiční 
formy komunikace (nejen tištěné materiály a internet), 
medializace a propagace na profesionální úrovni, k čemuž 
lze s úspěchem využít prostředky technické pomoci. 

ihned 
 

konec 
2005 
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opatření 2: 
Uvádění příkladů „dobré praxe“ přípravy a realizace projektů 
v jednotlivých programech a opatřeních, tím tak přispět ke 
zvýšení publicity programů. Navrhujeme oslovit úspěšné 
žadatele a realizátory projektů a ve spolupráci s nimi 
zpracovat příklady jak v textové podobě, zpracovat do 
podoby semináře pro žadatele, tak např. formou reportáží a 
následným uvedením v médiích (např. ČT2 již v květnu 2005 
uvedla reportáž s předkladatelem projektu do OPRVMZ). 
(ŘO OP) 
 

ihned 
 

konec 
2005 

opatření 3: 
Přijmout opatření ke zvýšení celkového povědomí české 
veřejnosti o možnostech čerpání prostředků ze strukturální 
pomoci prostřednictvím mediální kampaně, která přiblíží 
základní informace o programech pomoci a pomůže tak např. 
vytvářet sekundární tlak na přípravu většího počtu projektů 
z řad obcí, krajů, NNO, apod. Mediální kampaň je nutné 
směřovat především do regionů s nižšími počty 
předkládaných projektů (na základě regionálních statistik 
jednotlivých OP). Viz podrobněji problémový okruh č.9. 

ihned 
 
 

konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 2): „Neefektivní naplňování komunikačních akčních 
plánů OP“ 
 
Komunikační akční plány (KAP) zpracované jednotlivými OP nejsou plně efektivní. 
Obvykle nejsou definovány jejich cíle, chybí kvantifikace cílů a detailní a logický 
způsob jejich naplnění, omezují se obvykle pouze na identifikaci prostředků 
komunikace bez kvantifikace a bez možnosti ověření kvalitativních i kvantitativních 
stránek naplňování KAPů. Cílové skupiny definované v jednotlivých KAPech 
neodpovídají nástrojům definovaným KAP, plány nejsou dle navrženého způsobu 
hodnocení ověřovány. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Navrhujeme definovat náležitosti a strukturu KAP a 
komunikační strategie pro jednotlivé OP za účasti expertů z 
oblasti, včetně kvantifikovaných cílů a jednoznačné vazby na 
faktickou realizaci KAP OP (včetně zpětné vazby, kontroly, 
apod.). Strukturu a náležitosti definuje RPS, KAP v souladu 
s novými požadavky upraví ŘO OP. Při přípravě KAP je 
nutné definovat systémy ověřování kvality informační a 
komunikační kampaně a jejího dopadu (pravidelná šetření 
mezi cílovou skupinou kampaně, předkladateli projektů, 
dalšími zainteresovanými skupinami) na úrovni každého OP.  

ihned konec 
2005 

opatření 2: 
Při realizaci komunikační strategie směrem k potenciálním 
příjemcům pomoci, cílovým skupinám projektů, ale i nejširší 
veřejnosti navrhujeme rozlišovat jednotlivé úrovně prostředků 
kampaně dle obsahu sdělení a cílové skupiny (medializace 
cílů politiky HSS, propagace programů a možných typů 
projektů, detailní informační kampaň směrem k žadatelům, 
apod.)  

ihned konec 
2005 

opatření 3: 
Navrhujeme stanovit povinnost pravidelně (např. čtvrtletně) 
vyhodnocovat informační a komunikační kampaň na úrovni 
jednotlivých OP, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně (míra a 
rozsah naplnění cílů KAP). 

ihned konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 3): „Nedostatečné povědomí veřejnosti o cílech politiky 
HSS EU, nedostatečná kvalita informovanosti žadatelů“ 
 
Mezi potenciálními předkladateli projektů existuje nedostatečné povědomí o 
implementaci SF, cílech regionální a strukturální politiky EU a možnostech přípravy a 
realizace projektů. Z provedených šetření vyplývá, že mediální obraz implementace 
SF je deformován do administrativně náročného, netransparentního a neefektivního 
systému přidělování dotací na projekty, které nejsou často vnímány ani jako priority 
sektoru či regionu.  
Z výsledků šetření projektu 1./04 vyplývá, že mezi žadateli i potenciálními žadateli je 
příprava projektů pro SF spojeno s přílišnou byrokracií (uvedené názory jsou 
nejčastější u starších potenciálních žadatelů, u těchto lidí dochází v kombinaci s  
jejich nízkými schopnostmi využívat výpočetní techniku k rezignaci na jakoukoliv 
snahu pouštět se do psaní projektů). Navíc, z 35 % odpovědí hodnotících systém 
administrace jako celek vyplývá, že žadatelé (úspěšní i neúspěšní) považují proces, 
kterým při psaní svých žádostí prošli, jako administrativně neúměrně zatěžující. Toto 
vnímání považujeme za velmi důležité změnit, protože podmínkou dlouhodobě 
úspěšného čerpání prostředků je odpovídající očekávání předkladatelů projektů, 
cílových skupin projektů i nejširší veřejnosti ohledně a cílů a oblasti podpory SF EU. 
To je dle lednového výzkumu STEM nedostatečné.  
Výsledky 1./04 dále ukazují, že existuje velké množství žadatelů, kteří by uvítali 
podstatně výraznější roli masových médií (televize, rozhlas, tisk), a to na celostátní i 
regionální úrovni, při informování o možnosti financování projektů ze strukturálních 
fondů EU. Žadatelé by uvítali také častější využívání seminářů a školení k přenosu 
konkrétních informací. Dostatečná ale není jen obecně-informativní forma 
seminářů/školení, ale důležité je také jejich odborné zaměření a praktičnost. 
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časový horizont 

návrh opatření 
akce dopad 

opatření 1: 
Doporučujeme, aby RPS i všechny OP využívali důsledně 
vícestupňové formy publicity, která bude zakotvena v KAP: 
− obecné seznámení se s možnostmi čerpat prostředky ze 

strukturálních fondů EU (televize, rozhlas, tisk – kampaň 
zaměřená na zvýšení povědomí veřejnosti, potenciálních 
předkladatelů, partnerů, primárních i sekundárních 
cílových skupin, apod.) 

− podrobnější informace poskytované na úrovni daného OP 
(částečně masmedia, brožury, letáky, semináře cílené na 
potenciální žadatele v příslušném OP – cílem je 
propagace programů pomoci a podpora zájmu žadatelů 
skutečně připravovat projekty) 

− konkrétní věcné úzce specializované informační akce 
zaměřené na potenciální žadatele, kteří jsou již ve fázi 
přípravy projektů, psaní projektových žádostí (specifické 
informace dělené dle opatření, případně programů pomoci, 
GS, apod., se všemi specifikacemi informací potřebných 
pro úspěšné podání žádosti v daném opatření, obdobně 
zaměřené semináře poskytující relevantní rady a 
informace vztažené k psaní žádosti, odborné konzultace, 
reálné příklady dobré praxe z prostředí ČR, vzorové 
projektové žádosti pro jednotlivé programy a opatření) 

 

ihned, 
do  

KAP 
RPS, 
OP 

2006 

opatření 2: 
Doporučujeme více využívat celostátní i regionální masová 
média (televize, rozhlas, tisk). Touto formou by bylo možné 
předat informace o možnostech financování projektů např. 
prostřednictvím příkladů kvalitně připravených či úspěšně 
realizovaných projektů široké skupině potenciálních žadatelů. 
Vhodné je např. i zařazení krátkých rozhovorů s úspěšnými 
žadateli z řad NNO, podniků a obcí, z nichž by vyplynulo, že i 
tyto malé subjekty byly schopny připravit úspěšnou žádost, 
lze tak podpořit zájem dalších podobných subjektů, které se 
kvůli uvedeným obavám do přípravy projektů nepouštěly. 
 

ihned, 
do  

KAP 
RPS, 
OP 

2006 
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opatření 3: 
Je nutné vytvořit systém sdílení informací a  řešení častých 
problémů, který by měli k dispozici jak pracovníci na 
kontaktních místech, tak žadatel (vzhledem k průběžné 
aktualizaci a jednoduchému sdílení nejlépe na Internetu). 
Tento systém a informace v něm obsažené by byl závazný 
pro všechny poskytovatele informací i pro jednotlivé články 
implementační struktury, aby nedocházelo k poskytování 
rozdílných doporučení a různému hodnocení téhož problému. 
Systém by měl omezit  různé výklady pravidel na jednotlivých 
úrovních implementace, případně v různých regionech. Bylo 
by vhodné navrhnout systémové řešení principiálně shodné 
pro všechny OP, navrhujeme zavedení ještě v období 2004-
2006, aby bylo možné otestovat a zajistit plnou funkčnost pro 
následující programovací období. 
 

konec 
2005 2006 

opatření 4: 
Navrhujeme vytvoření „Informačního systému strukturálních 
fondů“ který by obsahoval následující aplikace: 
- „Encyklopedie SF EU“, kde budou uvedeny výklady 

pojmů přístupné všem žadatelům, ŘO, ZS a KP. Je 
důležité koncipovat jako vyhledávací systém (full text), 
důraz musí být kladen na přehlednost a jednoduchost 
ovládání. 

- „Manuál řešení častých problémů“ - tento informační 
nástroj (informační databáze) by obsahovala i systém 
sdílení informací a  řešení častých problémů, který by 
měli k dispozici jak pracovníci na kontaktních místech, 
tak žadatel. Více viz výše - opatření 3. 

- „Dotační rozcestník“ Vytvoření nástroje vyhledávání 
dotačních titulů dle klíčových slov, které nasměruje 
žadatele do jednotlivých OP a programů pomoci.  

Vytvoření tohoto nástroje s full-textovým vyhledáváním by 
umožnil unifikaci výkladů pojmů, vytvoření jednoho 
centrálního místa (předpokládáme umístění na 
www.strukturalni-fondy.cz) se snadnou a rychlou orientací a 
uživatelsky vhodným prostředím. Také se tím uvolní kapacita 
subjektů systému administrace projektů, které podávají 
informace žadatelům, nejvíce frekventované dotazy lze takto 
řešit. Stejný systém by mohl fungovat i pro sekci FAQ. 
(koordinuje RPS). Do budoucna navrhujeme zvážit začlenění 
tohoto systému přímo do MSSF, který by měl v budoucím 
programovacím období fungovat na jednotné datové 
základně a umožňovat rozlišení přístupových práv pro 
jednotlivé úrovně řízení a implementace programů i přístup 
žadatelů, evaluátorů, apod. 

konec 
2005 2006+ 



                                                    Projekt TA CSF – MMR 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst  
systému implementace a rizik poruch 

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-1                                               

      43/47 

Problémový okruh (č. 4): „Kolísavá spokojenost žadatelů s kvalitou 
poskytovaných informací“ 
 
Z průběžných výsledků projektu 1./04 vyplývá výrazná nespokojenost žadatelů 
především se včasností poskytování informací, a to hlavně z centrální  (ŘO, 
ministerstva), nikoliv regionální úrovně. Dále se jedná o nepřesnosti v poskytovaných 
informacích. Obzvlášť negativně jsou vnímány změny podmínek pro žadatele 
v průběhu výzvy. Také neochota poskytovatelů informací dát žadateli jednoznačné a 
závazné stanovisko je vnímána jako výrazná slabina systému významnou částí 
žadatelů. 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Je nutné sjednotit informace a výklad podmínek čerpání 
pomoci, které jsou na jednotlivých úrovních implementace 
programů poskytovány.  Odpovědi na dotazy žadatelů 
musejí být závazné, aby se omezila nejistota žadatelů a 
posílila důvěra v implementační systém, podmínky pro 
žadatele je nutné formulovat srozumitelně a jednoznačně. 
Je nutné, aby ŘO zajistili jednotný výklad pravidel pro 
administraci projektů (hodnocení, apod.). 
 

ihned konec 
2005 

opatření 2: 
ŘO OP nesmí připustit u následujících výzev změny 
podmínek během jejich vyhlášení. Žadatelé v naprosté 
většině respektují, že období prvních výzev bylo 
charakterizováno nedostatky a průběžnými změnami, ale 
tento jev se již dále nemůže opakovat. Změny podmínek 
v průběhu trvání výzvy považujeme za nepřijatelné, protože 
tak dochází k narušení soutěže mezi projekty. Proto je 
třeba jednoznačně určit pracovníky, kteří budou mít 
zodpovědnost za správné fungování systému poskytování 
informací, stav elektronické žádosti a bezproblémovou 
aplikaci nutných změn v dostatečném časovém předstihu 
před vlastní výzvou na základě reálného otestování 
systému. 

ihned konec 
2005 
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7 Návrhy doporučení pro budoucí programové období 
V této části jsou shrnuta dílčí doporučení pro budoucí programovací období za 
podprojekt 1./04-1. Vzhledem k silné propojenosti všech tří podprojektů bude 
v závěrečné zprávě pravděpodobně upravena struktura doporučení a bude 
provedeno jejich provázání a úprava struktury problémových okruhů. 
 
 

Problémový okruh (č. 3): „Nedostatečné povědomí veřejnosti o cílech politiky 
HSS EU, nedostatečná kvalita informovanosti žadatelů“ 
 
Popis problémového okruhu, viz část 6. 
 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Doporučujeme, aby RPS i všechny OP využívali důsledně 
vícestupňové formy publicity, která bude zakotvena v KAP: 
− obecné seznámení se s možnostmi čerpat prostředky ze 

strukturálních fondů EU (televize, rozhlas, tisk – kampaň 
zaměřená na zvýšení povědomí veřejnosti, potenciálních 
předkladatelů, partnerů, primárních i sekundárních 
cílových skupin, apod.) 

− podrobnější informace poskytované na úrovni daného OP 
(částečně masmedia, brožury, letáky, semináře cílené na 
potenciální žadatele v příslušném OP – cílem je 
propagace programů pomoci a podpora zájmu žadatelů 
skutečně připravovat projekty) 

− konkrétní věcné úzce specializované informační akce 
zaměřené na potenciální žadatele, kteří jsou již ve fázi 
přípravy projektů, psaní projektových žádostí (specifické 
informace dělené dle opatření, případně programů pomoci, 
GS, apod., se všemi specifikacemi informací potřebných 
pro úspěšné podání žádosti v daném opatření, obdobně 
zaměřené semináře poskytující relevantní rady a 
informace vztažené k psaní žádosti, odborné konzultace, 
reálné příklady dobré praxe z prostředí ČR, vzorové 
projektové žádosti pro jednotlivé programy a opatření) 

 

ihned, 
do  

KAP 
RPS, 
OP 

2007+ 
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opatření 2: 
Doporučujeme více využívat celostátní i regionální masová 
média (televize, rozhlas, tisk). Touto formou by bylo možné 
předat informace o možnostech financování projektů např. 
prostřednictvím příkladů kvalitně připravených či úspěšně 
realizovaných projektů široké skupině potenciálních žadatelů. 
Vhodné je např. i zařazení krátkých rozhovorů s úspěšnými 
žadateli z řad NNO, podniků a obcí, z nichž by vyplynulo, že i 
tyto malé subjekty byly schopny připravit úspěšnou žádost, 
lze tak podpořit zájem dalších podobných subjektů, které se 
kvůli uvedeným obavám do přípravy projektů nepouštěly. 
 

ihned, 
do  

KAP 
RPS, 
OP 

2007+ 

opatření 3: 
Navrhujeme vytvoření „Informačního systému strukturálních 
fondů“ který by obsahoval následující aplikace: 
- „Encyklopedie SF EU“, kde budou uvedeny výklady 

pojmů přístupné všem žadatelům, ŘO, ZS a KP. Je 
důležité koncipovat jako vyhledávací systém (full text), 
důraz musí být kladen na přehlednost a jednoduchost 
ovládání. 

- „Manuál řešení častých problémů“ - tento informační 
nástroj (informační databáze) by obsahovala i systém 
sdílení informací a  řešení častých problémů, který by 
měli k dispozici jak pracovníci na kontaktních místech, 
tak žadatel. Více viz výše - opatření 3. 

- „Dotační rozcestník“ Vytvoření nástroje vyhledávání 
dotačních titulů dle klíčových slov, které nasměruje 
žadatele do jednotlivých OP a programů pomoci.  

Vytvoření tohoto nástroje s full-textovým vyhledáváním by 
umožnil unifikaci výkladů pojmů, vytvoření jednoho 
centrálního místa (předpokládáme umístění na 
www.strukturalni-fondy.cz) se snadnou a rychlou orientací a 
uživatelsky vhodným prostředím. Také se tím uvolní kapacita 
subjektů systému administrace projektů, které podávají 
informace žadatelům, nejvíce frekventované dotazy lze takto 
řešit. Stejný systém by mohl fungovat i pro sekci FAQ. 
(koordinuje RPS). Do budoucna navrhujeme zvážit začlenění 
tohoto systému přímo do MSSF, který by měl v budoucím 
programovacím období fungovat na jednotné datové 
základně a umožňovat rozlišení přístupových práv pro 
jednotlivé úrovně řízení a implementace programů i přístup 
žadatelů, evaluátorů, apod. 

konec 
2006 2007+ 
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Problémový okruh (č. 4): „Kolísavá spokojenost žadatelů s kvalitou 
poskytovaných informací“ 
 
Popis problémového okruhu, viz část 6. 
 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Do všech nově připravovaných programů je nutné 
standardně zařadit fázi testování systému administrace 
projektů (funkčnost aplikací MSSF MONIT, jednoznačnost 
podmínek výzvy, metodiky přípravy projektové žádosti a 
příloh, apod.). Ve fázi testování dojde před vlastním 
zveřejněním podmínek k přípravě „testovacích“ projektů, 
vyplnění testovacích projektových žádosti a příloh, ověření 
systému přijímání projektů, testování všech potřebných 
procesů prováděných v monitorovacím systému, hodnocení 
projektu a výběr projektů, příprava vzoru smlouvy a její 
externí posouzení, apod. Již v současné době je nutné 
plánovat pro výzvy a programy roku 2006, cílem je kromě 
dočerpání prostředků alokace 2004-2006 kvalitně připravit 
systém pro programy 2007-2013. 

2006 2007+ 

 

 



                                                    Projekt TA CSF – MMR 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst  
systému implementace a rizik poruch 

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-1                                               

      47/47 

8 Přílohy 
• Příloha č. 1: Dotazník pro podprojekt 1/04-1: Připravenost potenciálních 

konečných uživatelů pomoci 
• Příloha č. 2: Scénář individuálního rozhovoru pro podprojekt 1/04-1: 

Připravenost potenciálních konečných uživatelů pomoci 
 
 
Přehled podkladových materiálů pro výzkum (budou připojeny k závěrečné zprávě): 
 
CD_1_Projekt 1.04_1-2-3_Data z terenniho setreni 
CD_2_Projekt 1.04_1-2_Data z terenniho setreni_Individualni rozh 
CD_3_Projekt 1.04_1-2_Data z terenniho setreni_Skupinovy rozhovor (v případě 
skupinových rozhovorů jsou na CD též jejich obrazové záznamy). 
CD_4_Projekt 1.04_1-2-3_Hodnotici zpravy_Analyza 
 
 
Tato CD obsahují následující informace: 

• Dokument „Kvalitativní hodnocení internetových stránek vybraných subjektů 
implementační struktury“ 

• Dokument „Návrh třístupňového modelu poskytování informací“ 
• Podrobné statistické vyhodnocení výzkumu 
• Náhled na dotazník v reálné internetové podobě včetně oslovovacího dopisu 
• Textový přepis individuálních rozhovorů 
• Zvukový záznam individuálních rozhovorů 
• Obrazový záznam skupinových rozhovorů 
• Podrobný přehled a rozbor dokumentů vztahujících se k opatřením publicity a 

informovanosti 
 


