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1 Souhrn materiálu projektu  
Projekt 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch byl 
zadán 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 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 

 

1.1 Charakteristika projektu (zadání a cíle projektu) 
Výzkumný evaluační projekt „1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému 
implementace a rizik poruch“ byl zaměřen na nalezení slabých míst systému 
implementace a formulaci doporučení ke zlepšení v oblasti připravenosti potenciálních 
konečných uživatelů pomoci (podprojekt 1/04-1), kvality projektových žádostí (podprojekt 
1/04-2) a systému administrace projektů (podprojekt 1/04-3). Tyto oblasti byly realizovány 
samostatně ve formě podprojektů, přičemž každá část byla uzavřena samostatnou dílčí 
závěrečnou zprávou. 
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Podprojekt 1/04-1 „Informovanost“ byl dle zadávacích podmínek orientován na 
vyhodnocení informovanosti žadatelů, znalostí a pochopení problematiky SF u jednotlivých 
cílových skupin potenciálních konečných uživatelů pomoci a vyhodnocení jejich podpory. 
Cílem podprojektu pak bylo vyhodnocení kvality systému poskytování informací a 
identifikace 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 dílčí závěrečná zpráva, která 
odpovídá na definovanou klíčovou otázku podprojektu:  
 
„Jak kvalitně jsou koneční uživatelé informováni o možnostech strukturální 
pomoci?“ 
 
Podprojekt „1/04-2 – Kvalita projektů“ byl orientován na oblast tvorby a přípravy 
projektových žádostí, popř. jejich adaptaci na požadavky strukturální pomoci (zjištění 
kvality předkládaných projektů, slabá místa přípravy projektů a relevance projektových 
dokumentů, finančních podkladů, atp.). 
Cílem podprojektu byla analýza a vyhodnocení kvality předložených projektů (resp. 
projektových žádostí) a identifikace slabých míst v oblasti tvorby a přípravy projektů, 
relevance projektových dokumentů.  
Pro dosažení cíle provedl realizátor kvalitativní a kvantitativní šetření na žadatelích o 
podporu ze strukturálních fondů EU ve vybraných opatřeních a také vlastní kvantitativní a 
kvalitativní analýzu vybraného souboru projektových žádostí, které byly dány zadavatelem 
a ŘO OP k dispozici.  
Výzkum byl zaměřen především na zjišťování a vyhodnocení typologie projektů, 
vyhodnocení technické kvality projektů, příčin přijetí/nepřijetí projektů a dále pak na 
analýzu kvality a relevance horizontálních priorit v projektových žádostech. Výstupem 
analýzy je opět dílčí závěrečná zpráva, která odpovídá na předem definovanou klíčovou 
otázku podprojektu:  
 
„Jaká je kvalita předkládaných projektů?“ 
 
Podprojekt 1/04-3 „Administrace“ byl orientován na hodnocení systému administrace 
projektů, tj. přijímání projektů, jejich registrace, hodnocení, schvalování, až do počátku 
realizace projektů (podpis smlouvy o financování, případně rozhodnutí o financování). 
Cílem podprojektu bylo identifikovat slabá místa procesu administrace projektů, zjistit, 
zdali je skutečný proces přijímání projektů úměrný požadavkům na optimální průběh 
implementace strukturální pomoci. Realizace podprojektu probíhala dle zadávacích 
podmínek nepřímou metodou, kdy formou dotazníku připraveného realizátorem měly ŘO 
OP provést hodnocení systému administrace pracovníky jednotlivých úrovní 
implementačních struktur OP (self-evaluation). Za distribuci dotazníků a sběr dat byl 
zodpovědný zadavatel (resp. příslušné ŘO OP).  
Výstupem analýzy získaných dat, kterou provedl realizátor projektu, je dílčí závěrečná 
zpráva, která odpovídá na definovanou klíčovou otázku podprojektu: 
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„Je skutečný proces přijímání projektů úměrný požadavku na optimální průběh 
implementace (potřebný čas, kvalita lidské práce, složitost procesů, atp.) 
strukturální pomoci?“ 
 
Na základě výzkumu a dle zadávacích podmínek projektu jsou ve všech dílčích zprávách 
vyhodnoceny pozitivní a negativní skutečnosti zjištěné pro danou oblast výzkumu. Dále 
jsou zde uvedena doporučení řešené problematiky pro programové období 2004–2006 a 
také na období 2007–2013. U podprojektů 1/04-1 a 1/04-2 dílčí závěrečné zprávy a 
předložený materiál projektu obsahují celorepublikový souhrn problematiky a rozložení 
výsledků na regiony NUTS II a NUTS III. 

1.2 Složení realizačního týmu projektu 
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 Časový rámec realizace projektu 
Aktivita Výstup Termín 

Výběr zkoumaných opatření  
1/04 

Dokumenty finálního výběru opatření pro 
jednotlivé OP 1/04 

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. 01. 2005 

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

Scénář individuálního rozhovoru 1/04-1 
k připomínkám OS 

30. 01. 2005 

Zpracování metodologie 
kvalitativního a  kvantitativního 
výzkumu 1/04-1 a část. 1/04-2. 

Dokument – Návrh metodologie výzkumu 
podprojektu 1/04-2 

08. 03. 2005 

Vytvoření dotazníku pro šetření 
v 1/04-2 k připomínkám OS 

Dotazník 1/04-2 k připomínkám OS 08. 03. 2005 

Vytvoření scénáře indiv. 
rozhovoru pro 1/04-2 
k připomínkám OS 

Scénář individuálního rozhovoru 1/04-2 
k připomínkám OS 

08. 03. 2005 

Analytická příprava podprojektu 
1/04-3 

Dokument – Návrh metodologie řešení 
podprojektu 1/04-3 k připomínkám OS 

08. 03. 2005 

Vytvoření dotazníku pro šetření 
v 1/04-3 k připomínkám OS 

Dotazník 1/04-3 k připomínkám OS 08. 03. 2005 

Zpracování návrhu metodologie 
hodnocení kvality projektů 
v rámci 1/04-2 

Návrh metodologie hodnocení kvality 
předložených projektů v rámci podprojektu 
1/04-2 k připomínkám OS 

08. 03. 2005 

Pilotní testování dotazníku  
1/04-2 se zapracovanými 
připomínkami OS 

Finální verze dotazníku se zapracovanými 
připomínkami OS a výsledky pilotního 
testování 

30. 03. 2005 

Pilotní testování individuálního 
rozhovoru 1/04-2 se 
zapracovanými připomínkami 

Finální verze scénáře ind. rozhovoru se 
zapracovanými připomínkami OS a výsledky 
pilotního testování 

30. 03. 2005 
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OS 
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. 04. 2005 

Výzkum 1/04-1 (částečně i 1/04-
2) 

Průběžné výsledky výzkumu 01. 06.– 
15. 07. 2005 

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

Vyplněné dotazníky na Internetových 
stránkách realizátora 

07. 06. 2005 

Hodnocení administrace 
projektů formou dotazníkového 
šetření 1/04-3 

Vyplněné dotazníky 1/04-3 předané 
zadavatelem (ŘO OP) realizátorovi 

07. 06. 2005 
(21. 06. 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. 06. 2005 

Analýza a zpracování výsledků 
výzkumu 1/04-1 

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

01. 07. 2005 

Analýza a zpracování výsledků 
výzkumu 1/04-3 

Výsledky hodnocení k připomínkám OS, návrh 
dílčí zprávy 1/04-3 

01. 07. 2005 

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

Dílčí zpráva 1/04-1 (finální verze) 29. 07. 2005 

Zapracování připomínek OS a 
vytvoření dílčí zprávy 1/04-3 

Dílčí zpráva 1/04-3 (finální verze) 29. 07. 2005 

Analýza a zpracování výsledků 
výzkumu 1/04-2 

Výsledky hodnocení k připomínkám OS, návrh 
dílčí zprávy 1/04-2 

05.08. 2005 

Zapracování připomínek OS a 
vytvoření dílčí zprávy 1/04-2 

Dílčí zpráva 1/04-2 (finální verze) 10. 08. 2005 

Závěrečná zpráva projektu 1/04 Návrh závěrečné zprávy projektu 1/04 k 
připomínkám 

15. 08. 2005 

Ukončení projektu  Finální verze závěrečné zprávy 31. 08. 2005 

1.4 Identifikace a kvantifikace objektu výzkumu, přehled souboru 
získaných dat  

Podprojekty 1/04-1 a 1/04-2 
 
Objektem výzkumu podprojektů 1/04-1 a 1/04-2 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. Celkem bylo žadateli kompletně vyplněno 
311 dotazníků, což představuje cca 19% návratnost.  
 
Reálná podoba dotazníku, jak byl uveden na Internetu, je přiložena k závěrečné zprávě 
projektu na CD jako přehled podkladových materiálů pro výzkum (CD_1_Projekt 1.04_1-2-
3_Data z terenniho setreni) 
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Kvalitativní část měla podobu 25 individuálních rozhovorů se zástupci vybraných 
opatření ve všech regionech NUTS III s výjimkou Hl. města Prahy. Kvalitativní část 
výzkumu byla navíc rozšířena o 2 skupinové rozhovory, které proběhly na začátku a na 
konci terénního šetření. Prvního skupinového rozhovoru, jehož účelem bylo ověřit 
správnost kvalitativního i kvantitativního nástroje, se zúčastnilo 10 žadatelů zastupujících 
žadatele ze zkoumaných opatření. Druhého skupinového rozhovoru, který sloužil 
k prohloubení informací získaných při individuálních rozhovorech, se zúčastnilo celkem 9 
žadatelů. 
Vzory dotazníků, scénáře a zvukové záznamy individuálních rozhovorů, stejně jako 
zvukové a obrazové záznamy skupinových rozhovorů jsou obsahem materiálu projektu, 
který je přiložen k závěrečné zprávě projektu. 
  
Při zkoumání v rámci podprojektu 1/04-2 a zodpovězení evaluačních otázek, u kterých 
nebylo možné a účelné využít konečné uživatele jako relevantní zdroj informací, byla 
odbornou skupinou a zadavatelem schválena metodika založená na kvantitativní a 
kvalitativní analýze projektových žádostí přímo realizátorem. V souvislosti s hloubkovou 
analýzou projektových žádostí požádal realizátor řídící orgány jednotlivých operačních 
programů o přístup k projektovým žádostem.  
 
Data byla získána u SROP a OP RLZ (s výjimkou opatření 3.1. OP RLZ, ve kterém nebyly 
ani k 25. 7. 2005 informace o projektech dostupné realizátorovi) prostřednictvím dat 
získaných z MSSF MONIT. U opatření OPI proběhla dne 25. 7. 2005 hloubková analýza 
projektových žádostí presenční formou na Státním fondu životního prostředí a Ministerstvu 
dopravy. U opatření OPPP a OP RVMZ řídící orgány neumožnily realizátorovi hloubkovou 
analýzu projektů, ani neposkytly realizátorovi přístup do databázového systému a proto u 
výše zmíněných operačních programů (OPPP a OP RVMZ) nemohla být tato část 
výzkumu realizována. 
 
Export dat ze systému pro účely hodnocení nebylo vzhledem k technickým/ 
administrativním problémům možné realizovat. Proto byl soubor dat pro zkoumání 
vytvořen pomocí náhodného výběru a u vybraných projektů byla data ručně z obrazovek 
zkopírována. Náhodný výběr pokrývá 10 % projektových žádostí ve zkoumaných opaření, 
maximálně však 50 projektů.  
V OP RLZ 1.1. bylo zkoumáno celkem 38 projektů, z nichž 24 žádostí obsahovalo 
hodnotící tabulku. V SROP 1.1. bylo vybráno 28 projektů, z nich 21 v již mělo v systému 
vloženu hodnotící tabulku.  SROP 3.2. bylo do analýzy zařazeno 16 projektů, z toho 11 
s hodnotící tabulkou a konečně v SROP 4.2. bylo hodnoceno celkem 50 projektů, z nichž 
42 obsahovalo i hodnotící tabulku. 
 
Podkladový soubor ručně exportovaných dat z monitorovacích systémů je přílohou 
závěrečné zprávy projektu na CD, které obsahuje přehled podkladových materiálů pro 
výzkum (CD_1_Projekt 1.04_1-2-3_data z terenniho setreni, adresar 1-04_2_data z 
MSSF). 
 
Řídící orgán SROP a OP RLZ tedy umožnil realizátorovi omezený přístup do MSSF 
MONIT. RPS pak realizátorovi umožnil omezený přístup do databáze MSSF CENTRAL. 
 
Podprojekt 1/04-3 
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Objektem výzkumu podprojektu 1/04-3 byli pracovníci administrativních struktur systému 
příjímání a implementace strukturální pomoci v České republice, kteří se podílejí na 
procesech administrace projektů v opatřeních vybraných ke zkoumání v rámci 1/04. 
Jednalo se o instituce na úrovni řídících orgánů, zprostředkujících subjektů a konečných 
příjemců. V případě členění opatření na národní, systémové projekty a grantová schémata 
byl zařazen reprezentant administrátora z každého typu implementace.  
 
Detailní výčet administrativních struktur, které byly zařazeny do nepřímého terénního 
výzkumu provedeného formou dotazníků v podprojektu 1/04-3 Administrace projektů, jsou 
obsahem přílohy Přehled administrativních struktur zkoumaných opatření zapojených do 
výzkumu podprojektu 1/04-3.  
 
Výzkum u podprojektu 1/04-3 probíhal v souladu se zadávacími podmínkami nepřímo, tj. 
na základě metodologie a nástrojů výzkumu zpracovaných realizátorem projektu následně 
dotazníky distribuovaly a sbíraly ŘO OP. Dotazníky byly sbírány dle kapacitních možností 
jednotlivých ŘO a dle počtu oslovených respondentů. Vyplněné dotazníky byly buď 
zasílány přímo zpracovateli elektronickou poštou (SROP) nebo byly sebrány na úrovni OP 
a poté souhrnně nebo v dávkách zaslány k analýze (OP RLZ, OPPP, OP RVMZ).  
 
Na základě výsledků jednání mezi zástupci OPPP a RPS (zadavatelem projektu) nedošlo 
k distribuci dotazníků administrativní strukturám OPPP, a to z důvodu existence vlastního 
šetření ŘO OPPP v této oblasti (evaluační projekt 001/04). Jelikož však předmětem 
zkoumání systému administrace SROP bylo i opatření 1.1, na jehož administraci se podílí 
agentura CzechInvest, bylo po dalším jednání RPS a MPO oslovení pracovníků agentury 
CzechInvest ze strany MPO umožněno. Následně pak bylo provedeno šetření, které 
administrativní struktury OPPP částečně pokrylo. 
  
Celkem bylo získáno 81 relevantních dotazníků pokrývající všechna zkoumaná opatření 
OP (s výjimkou OPPP, viz výše). Jejich vyhodnocení je součástí dílčí závěrečné zprávy 
podprojektu 3, přičemž všechny získané dotazníky budou předány zadavateli jako součást 
materiálu projektu ve formě přílohy závěrečné zprávy projektu. 
 
Součástí výstupů podprojektu 3 je také analýza dokumentů (materiálů a zpráv ze zahraničí 
i z ČR). Materiály, které byly mezi všemi získanými dokumenty vyhodnoceny jako 
relevantní a na základě analýz týmu realizátora a doporučení zahraničního experta 
projektu byly použity jako zdroj pro komparaci systémů a formulaci doporučení při syntéze 
výsledků dotazníkového šetření, jsou v podobě kompletní databáze získaných dokumentů 
včetně jejich rámcového hodnocení a poznámek přílohou závěrečné zprávy projektu. 
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2 Popis aplikované metodologie realizace projektu včetně 
odkazů na odborné podložení metodologie 

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.). Za účasti zahraničního experta realizační tým 
provedl také hloubkovou analýzu zahraničních dokumentů týkajících zkoumaných témat: 
opatření publicity a informovanosti žadatelů o podporu ze strukturálních fondů EU, kvality 
projektů a projektových žádostí a systémů administrace projektů. 
 
V této fázi došlo také k předběžné 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  
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 a jejich počet v době návrhu (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: 

  Význam opatření pro cíle OP: při výběru opatření byla zohledňována míra 
přispění k naplnění cílů OP a RPS.  
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  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 byla zvažována 
i výše alokace finančních prostředků v rámci OP. 

  Počet projektů předložených v rámci opatření: při výběru opatření byl 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 konzultace se zadavatelem a ŘO byl 
stanoven 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 OP RLZ: 

  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 OP RVMZ: 

  1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing  
  2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

 
Zkoumaná opatření pro SROP: 

  1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech  
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  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. 
 

2.1.3 Nástroje výzkumu u podprojektů 1/04-1 a 2 
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 nim vytvořil realizační tým 
skutečně použitou sadu evaluačních otázek, a to pro tři nástroje výzkumu v rámci 
podprojektů 1/04-1 a 2:   

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, po níž 
byla vytvořena finální verze dotazníku. Dotazník 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 hledal a ověřoval 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 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 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.  
 
V rámci podprojektu 1/04-2 byla při hodnocení těch aspektů kvality projektů, kde nebylo 
možné a účelné jako relevantní zdroj informací využít konečné uživatele, mezi nástroje 
výzkumu zařazena i vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza projektových žádostí, 
která proběhla ve II. fázích: 
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Fáze I. – Kvantitativní hodnocení kvality projektů – vycházela z dat dostupných 
v monitorovacích systémech – jednalo se o informace celkového počtu projektů, stavu 
zpracování žádosti a hodnocení projektu 
 
Dle metodologie podprojektu 1/04-2 měla tato fáze zahrnovat kompletní šetření 
dostupných předložených a ohodnocených projektů ve zkoumaných opatřeních. 
Předpokladem tohoto metodického postupu bylo zajištění přístupu k informacím a datům, 
potřebným pro hodnocení kvality projektů, ze strany řídících orgánů. Tento předpoklad 
nebyl žádným způsobem naplněn ŘO OPPP a OP RVMZ, což vedlo k vyřazení vybraných 
opatření OPPP a OP RVMZ z této fáze hodnocení. 
 
U SROP a OP RLZ byl realizátorovi umožněn přístup do MSSF MONIT. Vzhledem 
k omezeným právům, která byla realizátorovi přidělena, bylo získávání informací o 
projektech velmi komplikované a časově náročné. Systém neumožňuje export 
souhrnných dat (podmínka realizace – viz nabídka str. 21). Informace o projektech tak 
musely být ručně přenášeny do struktury vhodné k dalšímu zpracování a následnému 
vyhodnocení. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo kompletní šetření zčásti nahrazeno 
šetřením na reprezentativním vzorku, kdy do kvantitativního hodnocení bylo zařazeno (u 
OP RLZ, opatření 1.1. a SROP) min. 10 % (max. však 50 projektů) dostupných 
projektových žádostí ve zkoumaných opatřeních. Šetření bylo navíc zatíženo 
nepřesnostmi systému, způsobenými jak technickou nedokonalostí systému, tak i 
rozdílnou strukturou hodnotících tabulek mezi zkoumanými opatřeními (jedná se o 
opatření OP RLZ 1.1., SROP 1.1., 3.2., 4.2.). Konkrétní nedostatky jsou součástí dílčí 
závěrečné zprávy podprojektu 1/04-2.  
 
 
Fáze II. – Verifikační hloubkové hodnocení – bylo zaměřeno na zkoumání vzorku 
projektů ve vybraných opatřeních. Cílem bylo identifikovat a analyzovat faktory ovlivňující 
hodnocení a provést analýzu faktorů kvality projektových žádostí především v těch 
aspektech, kde dochází k největším „bodovým“ ztrátám při hodnocení kvality 
žádostí. Zdrojem dat byly dostupné hodnotící tabulky v náhodném vzorku vybraných 
projektů. I zde však realizátor narazil na rozpory či technické problémy při zpracování dat. 
Příklady nesrovnalostí a chyb systému jsou opět uvedeny v dílčí závěrečné zprávě 
podprojektu 1/04-2. 
 
Verifikační hloubkové hodnocení projektových žádostí u zkoumaných opatření OPI bylo 
doplněno individuálními expertními rozhovory s pracovníky Státního fondu životního 
prostředí a Ministerstva dopravy, v jejichž kompetenci je administrace a hodnocení 
projektů v opatřeních 2.2. (Ministerstvo dopravy), resp. 3.3. a 3.4. (SFŽP). 
 
2.1.4 Nástroje výzkumu u podprojektu 1/04-3 
Pro realizaci podprojektu 1/04-3 bylo využito následujících nástrojů: 
 

a) dotazník – self-evaluation 
b) vlastní analýza realizátora – analýza dokumentů, analýza měsíčních sestav 

MSSF, modely administrace projektů 
c) doplňkové individuální expertní rozhovory 
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Ad a) dotazník: realizátor navrhl dotazník a předal jej společně s metodikou provedení 
šetření zadavateli a zástupcům ŘO. Ti zajišťovali distribuci, vyplnění a sběr vyplněných 
dotazníků (nebylo provedeno v případě OPPP, důvody viz výše) od pracovníků 
zodpovědných za administraci projektů ve zkoumaných opatřeních. Výsledky 
dotazníkového šetření pak byly využity pro formulaci doporučení pro současné a budoucí 
programovací období. 
  
Ad b) vlastní analýza – realizátor sestavil teoretický model systému administrace projektů 
vycházející z metodických dokumentů (manuálů implementace apod.) jednotlivých OP. Na 
základě výsledků dotazníkového šetření pak byla formulována doporučení ohledně 
systémů administrace projektů pro zbytek současného programovacího období a pro 
nadcházející programovací období 2007–2013.   
 
 Ad c) individuální expertní rozhovor: byl využit pro formulaci a ověření pracovních 
hypotéz v praxi. Vzhledem k zadávacím podmínkám podprojektu 1/04-3, které určily pro 
jeho řešení nepřímou metodiku, nebylo možné provést přímé šetření formou expertních 
individuálních rozhovorů. Nicméně pro budoucí evaluační projekty v oblasti hodnocení 
administrativních a implementačních struktur doporučujeme využít přímé metodiky 
výzkumu, přínosné by také bylo zavedení systému sebehodnocení pracovníků, což ale 
souvisí spíše se situací řízení lidských zdrojů v orgánech veřejné správy (centrálních 
správních úřadech). 
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3 Analýza dokumentů a dat 

3.1 Rozbor relevantních dokumentů pro projekt 1/04 
V analytické části podprojektů realizátor shromáždil a prostudoval celou škálu dokumentů 
vztahujících se k poskytování informací o strukturálních fondech konečným uživatelům, 
kvalitě projektů a projektových žádostí a konečně i systému jejich administrace. 
Analyzované dokumenty byly získány převážně ze stránek Evropské komise a stránek ŘO 
programů členských států EU. Po prostudování bylo rozhodnuto, zda se jedná o dokument 
„relevantní“ nebo „nerelevantní“ pro účely jednotlivých podprojektů 1/04. U relevantních 
dokumentů byl vytvořen jejich stručný obsah pro účely dalších analýz. U „nerelevantních“ 
dokumentů nenašel realizační tým přímou využitelnost pro projekt 1/04, ale z důvodu 
systematizace výzkumu je jejich výčet také součástí přehledu (viz přiložená CD). 
  
Analyzované dokumenty lze rozdělit do 2 základních skupin: 
 
a) Programové dokumenty OP a dokumenty řízení programů: operační programy, 
programové dodatky, operační manuály, komunikační akční plány programů (KAP) apod.  
 
Realizátor projektu je nucen konstatovat, že získaní jednotlivých dokumentů 
(konkrétně operačních manuálů), bylo vzhledem k neochotě ŘO OP tyto materiály 
poskytnout mnohdy velice problematické. Dle našeho názoru není důvod, aby 
materiály pro řízení programů byly neveřejné. Transparentnosti systému implementace 
strukturální pomoci by prospělo, kdyby byly v elektronické podobě přístupné odborné i 
široké veřejnosti. Pro další evaluační projekty, i pro zlepšení systému implementace SF, je 
nezbytně nutné vytvořit systém sdílení všech metodických dokumentů řízení 
operačních programů a všech souvisejících dokumentů. 
 
V případě KAP se dosti často jednalo o velmi obecné dokumenty popisující formy a 
prostředky propagace, cílové skupiny a řídící a implementační struktury KAPu, zcela však 
chybí jakákoliv kvantifikace opatření publicity, nebyla popsána ani kvalitativní stránka 
opatření. Realizátor projektu neměl možnost analyzovat závěrečné zprávy o provádění 
informačních a propagačních opatření KAPů jednotlivých OP. Výjimkou je dokument  
„Informace o plnění Komunikačního akčního plánu SROP za rok 2004“ ze 4. zasedání 
Monitorovacího výboru SROP 13. dubna 2005. 
 
 
b) 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, kvality 
projektů a projektových žádostí, resp. systému administrace.  
 
3.1.1 Přehled hodnotících zpráv systému implementace strukturální pomoci 
Hodnotící zprávy byly pro účely projektu1/04 rozděleny na relevantní a nerelevantní. 
Relevantní zprávy byly následně využity pro srovnávací účely i čerpání metodických 
postupů při hodnocení systému implementace SF pro Cíl 1 v České republice. U zpráv 
nerelevantních nenašel realizační tým potenciál pro projekt 1/04, ale z důvodu 
systematizace výzkumu je jejich výčet také součástí přehledu. Tento přehled obsahuje jak 
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hodnotící zprávy provedené v ČR, tak pro srovnání také hodnotící zprávy z ostatních zemí 
EU, především původní EU15. Podrobný přehled a rozbor dokumentů všech tří 
podprojektů projektu 1/04: Připravenost potenciálních konečných uživatelů pomoci 
(podprojekt 1/04-1), Kvalita projektů (podprojekt 1/04-2) a Administrace projektů 
(podprojekt 1/04-3) je přiložen k závěrečné zprávě projektu jako přehled podkladových 
materiálů pro výzkum. Dokument má následující členění: 
 

  Přehled zpráv hodnotících opatření publicity a informovanosti (1/04-1) 
  Hodnotící zprávy z ČR 

 Relevantní hodnotící zprávy. Pro potřeby podprojektu 1/04-1 byl jako 
relevantní dokument vyhodnocen např. Questionnaire for checking 
the level of awareness of local actors in respect of Structural 
Funds. Special preparatory programme. Building implementation 
capacity for structural funds. CSF & JROP. CZ 02 IB SPP III. Ministry 
for Regional Development of the Czech Republic, obsahující typy 
otázek do dotazníku hodnotícího povědomí o SF. 

 
 Nerelevantní hodnotící zprávy 

 
  Hodnotící zprávy z  ostatních zemí EU 

 Relevantní hodnotící zprávy. Do přehledu relevantních dokumentů, 
obsahujících zahraniční zkušenosti vztahující se k problematice 
připravenosti potenciálních konečných uživatelů pomoci, bylo 
zařazeno 13 hodnotících zpráv a studií (mj. Attitude & Awareness 
Study. National development plan. 2002. By Lansdowne Market 
Research Ltd. Tato zpráva obsahuje výsledky srovnávacího výzkumu 
mapujícího povědomí a znalosti o národním rozvojovém plánu, 
zdrojích financování, evropských fondech atd. V rámci studie jsou 
srovnávány změny v postojích a znalostech k dané problematice mezi 
lety 2001 a 2002. Příloha D obsahuje dotazník použitý k výzkumu). 
Tyto dokumenty jsou také doplněny 18 případovými studiemi ze zemí 
EU 15. 

 
 Nerelevantní hodnotící zprávy 

 
 

  Přehled zpráv hodnotících kvalitu projektů (1/04-2) 
  Hodnotící zprávy z ČR 

 Relevantní hodnotící zprávy 
 
 Nerelevantní hodnotící zprávy 

 
  Hodnotící zprávy z  ostatních zemí EU 

 Relevantní hodnotící zprávy (např. Interactive procedures versus 
scoring systems for the project selection and evaluation - or - 
why is the table cloth never big enough? Dr. Thiemo W. Eser. 
Trier, September 2000). 

 
 Nerelevantní hodnotící zprávy 
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  Přehled zpráv hodnotících administraci projektů a systém implementace 
obecně (1/04-3) 

  Hodnotící zprávy z ČR 
 Relevantní hodnotící zprávy. Přehled obsahuje 10 hodnotících 

zpráv pokrývajících problematiku administrace projektů a systému 
implementace (např. ABCap: projekt Phare CZ01.10.03 „Dokončení 
struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a 
regionální úrovni“. Ecorys. nebo Ex-ante hodnocení Národního 
rozvojového plánu ČR 2004–2006. Praha, březen 2003. 
BermanGroup). 

 
 Nerelevantní hodnotící zprávy 

 
  Hodnotící zprávy z  ostatních zemí EU 

 Relevantní hodnotící zprávy. Pro potřeby projektu bylo do přehledu 
zařazeno celkem 25 relevantních hodnotících zpráv z oblasti 
administrace projektů a systému implementace. Mimo jiné je zde také 
dokument Evaluation of socio-economic development. The Guide. 
December 2003. Tavistock Institute in association with: GHK IRS. 
V tomto dokumentu je popsána celá škála oblastí od plánování 
evaluace, definování evaluačních otázek (popisné, příčinné, 
normativní, předpovídací, kritické) ve vazbě na hodnotící kritéria, 
volba metodiky, zahájení evaluace vč. psaní zadávacích podmínek 
(ToR). Součástí je též rozbor vytváření evaluačních kapacit jak uvnitř 
administrativních jednotek, tak ve spolupráci s externími subjekty. 
Dále jsou popsány silné a slabé stránky různých evaluačních metod a 
nástrojů, blíže rozvedeno v dokumentu „Evaluating Socio Economic 
Development, SOURCEBOOK 2: Methods & Techniques Individual 
Interviews”) v členění dle stádia evaluace, stádia programu, typu 
programu. Tato sekce je ukončena přehledem kvalitativních a 
kvantitativních dat, indikátorů a různých zdrojových dat. 

 
 Nerelevantní hodnotící zprávy 

 
 

  Přehled metodologických dokumentů pro tvorbu hodnotících zpráv (1/04-3) 
  Metodologické dokumenty z ČR 

 Relevantní metodologické dokumenty, např. Finální verze 
indikátorů. 18. 12. 2003. Mgr. Martina Hartlová. Národní vzdělávací 
fond., resp. Hodnocení rovných příležitostí pro ženy a muže. Ing. 
Zdeňka Matoušková. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání. 
18. 12. 2003. 

 
 Nerelevantní metodologické dokumenty 
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  Metodologické dokumenty z  ostatních zemí EU 
 Relevantní metodologické dokumenty. V přehledu (na CD 4) je 

obsaženo celkem 13 metodologických dokumentů ze zemí Evropské 
unie, mezi jinými i Importance of Measure Studies as Part of the 
Evaluation Approach. Conference on Evaluation Pratices in the Field 
of Structural Policies, Session 3.1: The Users of Evaluation. Sevilla 
16. 3–17. 3 1998. V tomto dokumentu je popsána metodika analýzy 
opatření (measure studies) v operačních programech. Analýzou 
opatření rozumíme hloubkové zkoumání vybraného vzorku projektů v 
příslušném opatření. Dále je popsána metodika výběru jak 
zkoumaného opatření, tak i výběru projektů. K technikám použitým k 
analýze opatření patří: analýza dokumentů, statistická analýza 
pomocných dat, výzkum založený na dotazování, rozhovor se 
zástupci administrativních struktur, rozhovor s konečnými uživateli a 
terénní výzkum. 

 
 Nerelevantní metodologické dokumenty 

 

3.2 Zpracování získaných dat a dokumentů 
Získané dokumenty sloužily především při srovnávání a stanovování metodických postupů 
a k porovnání výsledků analýzy dat získaných terénním výzkumem. Ty byly zpracovány 
pomocí standardních statistických metod (více viz CD s materiálem výzkumu, kde jsou 
obsažena získaná data z terénního šetření i podrobné statistické vyhodnocení). 
 
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 žadatel musel vyhledávat kontakt na tyto subjekty přes Internet. 
Dále, databáze neobsahovala žadatele v opatření 1.1, které proto nebylo možné 
výzkumem pokrýt. 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. 
 
Zde je třeba zdůraznit, že práce s monitorovacími systémy (zvláště MONIT) byla velmi 
nepříjemná a časově náročná. V MSSF CENTRAL, odkud byla nakonec po dohodě se 
zadavatelem čerpána většina kontaktních údajů, 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.  
 
Z těchto důvodů výrazně doporučujeme, aby v následujících evaluačních projektech 
ŘO OP aktivněji spolupracovaly při poskytování potřebných údajů řešitelům 
projektů.  
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4 Charakteristika terénních výzkumů 

4.1 Zpráva o průběhu terénního výzkumu 
Terénní výzkum formou internetového dotazníkového šetření a formou individuálních 
rozhovorů (IDI) v kombinaci se dvěma skupinovými rozhovory (FG) probíhal z důvodu 
sloučení kvantitativního i kvalitativního zkoumání společně pro podprojekt 1/04-1 a 1/04-2.  
Podprojekt 1/04-2 – „Kvalita projektů“ byl doplněn o vlastní kvantitativní a kvalitativní 
analýzu projektových žádostí.  
V rámci podprojektu 1/04-3 – Administrace projektů bylo použito dotazníkového šetření 
formou self-evaluation, které bylo doplněno expertními rozhovory. 
 
4.1.1 Internetové dotazníky (podprojekty 1/04-1 a 1/04-2) 
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 e-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. 
 
Kvantitativní výzkum proběhl kvůli předpokládané vyšší návratnosti formou interaktivního 
internetového dotazníkového šetření. Realizátor provedl vyčerpávající oslovení 
respondentů známých ke dni zahájení výzkumu, a to s výjimkou již zmíněného opatření 
1.1 OPPP. 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 předpokládaná nižší 
návratnost dotazníků při opakovaném dotazníkovém šetření v rámci jedné cílové skupiny. 
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Identifikace respondentů dle opatření 
 
Následující tabulka a graf obsahují přehled rozložení respondentů dle opatření OP: 
 

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 
 
 

Rozložení respondentů do zkoumaných opatření
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OPI 2.2
2
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1% OPPP 1.1
2

1%

OPI 2.2
OPI 3.3
OPI 3.4
OPPP 1.1
OPPP 2.1
OP RVMZ 1.2
OP RVMZ 2.1
OP RLZ 1.1
OP RLZ 3.1
SROP 1.1
SROP 3.2
SROP 4.2

 
 
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.   
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Identifikace respondentů dle kraje 
 
Následující tabulka a graf obsahují přehled rozložení respondentů dle krajů: 
 

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 

 
 

Identifikace respondentů dle kraje
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Zlínský

 
 
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. 
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4.1.2 Individuální rozhovory (podprojekty 1/04-1 a 1/04-2) 
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 absencí 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. Přehled uskutečněných IDI 
je obsahem následující tabulky: 
 

OP Opatření Kraj Termín (dat., hod.) 
OPI 2.2 Ústecký 12. 05. 2005, 13:30 
  Jihomoravský 15. 06. 2005, 10:00 
 3.3 Středočeský 23. 05. 2005, 13:00 
  Moravskoslezský 20. 05. 2005, 09:30 
 3.4 Královéhradecký 27. 05. 2005, 08:30 
  Pardubický 26. 05. 2005, 09:30 
  Zlínský 16. 05. 2005, 14:30 
OPPP 1.1 Jihočeský -1 
  Jihomoravský -1 
 2.1 Vysočina 17. 05. 2005, 10:00 
  Zlínský 12. 05. 2005, 08:30 
OP RVMZ 1.2 Plzeňský 27. 05. 2005, 09:00 
  Liberecký 23. 05. 2005, 09:00 
 2.1 Karlovarský 27. 05. 2005, 12:30 
  Olomoucký 23. 05. 2005, 11:00 
OP RLZ 1.1 Ústecký 07. 06. 2005, 11:00 
  Vysočina 07. 06. 2005, 09:15 
 3.1 Liberecký 23. 05. 2005, 11:00 
  PCP 27. 05. 2005, 10:00 
SROP 1.1 Plzeňský 11. 05. 2005, 13:00 
  Karlovarský 12. 05. 2005, 09:30 
 3.2 Jihočeský 11. 05. 2005, 09:30 
  Pardubický 26. 05. 2005, 13:00 
 4.2.1 N, IND Královéhradecký 09. 06. 2005, 11:00 
 4.2.1 N, GS Středočeský 23. 05. 2005, 08:30 
 4.2.2 R, IND Olomoucký 23. 05. 2005, 13:00 
 4.2.2 R, GS Moravskoslezský 20. 05. 2005, 13:00 

1 Individuální rozhovor nemohl proběhnout, protože realizátor neměl přístup k databázi kontaktů na žadatele 
v opatření 1.1 OPPP. 
Legenda: N – národní projekty, R – regionální projekty, IND – individuální projekty, GS – grantová schémata. 
 
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 projektu na discích CD 1 a CD 2 jako 
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přehled podkladových materiálů pro výzkum. Tyto informace je tak možné využít pro 
srovnání s následnými evaluačními projekty.  
 
4.1.3 Skupinové rozhovory (podprojekty 1/04-1 a 1/04-2) 
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 (19. 4. 2005) se zúčastnilo 10 žadatelů, druhého (21. 6. 2005) 9 
žadatelů. Na obou skupinových rozhovorech byli žadatelé zastupující všechny OP 
s výjimkou OP RVMZ. Z obou skupinových rozhovorů byl pořízen obrazový a zvukový 
záznam, který byl následně přepsán do písemné podoby. 
 
4.1.4 Vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza – (podprojekt 1/04-2)  
Vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza projektových žádostí a hodnotících tabulek byla 
provedena v průběhu června a července 2005. Export dat ze systému pro účely hodnocení 
nebylo vzhledem k technickým/administrativním problémům možné realizovat. Proto byl 
soubor dat pro zkoumání vytvořen pomocí náhodného výběru a u vybraných projektů byla 
data ručně z obrazovek zkopírována. Náhodný výběr pokrývá 10 % projektových žádostí 
ve zkoumaných opařeních, maximálně však 50 projektů. V OP RLZ 1.1. bylo zkoumáno 
celkem 38 projektů, z nichž 24 žádostí obsahovalo hodnotící tabulku. V SROP 1.1. bylo 
vybráno 28 projektů, z nich 21 v již mělo v systému vloženu hodnotící tabulku.  SROP 3.2. 
bylo do analýzy zařazeno 16 projektů, z toho 11 s hodnotící tabulkou a konečně v SROP 
4.2. bylo hodnoceno celkem 51, z nichž 42 obsahovalo i hodnotící tabulku. 
 
Zkoumané projekty OP RLZ a SROP 

Program, opatření Zkoumané projekty Zkoumané projekty 
s hodnotící tabulkou 

OP RLZ, Opatření 1.1 38 24 
OP RLZ, Opatření 3.1 nebylo analyzováno1 nebylo analyzováno1 

SROP, Opatření 1.1 28 21 
SROP, Opatření 3.2 16 11 
SROP, Opatření 4.2 51 42 
1 V rámci OP RLZ, Opatření 3.1. nebyly realizátorovi informace o projektech dostupné ani k 25. 7. 2005. 
 
U opatření 2.2., 3.3. a 3.4. OPI proběhla dne 25. 7. 2005 za účasti 2 hodnotitelů hloubková 
analýza projektových žádostí presenční formou na Státním fondu životního prostředí a 
Ministerstvu dopravy. Vzhledem k malému počtu podaných žádostí (např. u opatření 3.4. 
OPI byly v prvním kole výzvy podány pouze 2 projekty, u opatření 3.3. OPI jich bylo 11 a u 
opatření 2.2. celkem 7 projektů) byla analýza doplněna o individuální expertní rozhovor 
s administrátory (hodnotiteli) jednotlivých vybraných opatření OPI. Celkem bylo provedeno 
6 individuálních expertních rozhovorů, jejichž obsah byl zaznamenán do interních 
dotazníků podprojektu 1/04-2. 
 
Zkoumané projekty OPI 

Program, opatření Předložené projekty Zkoumané projekty 
s hodnotící tabulkou 

OPI, Opatření 2.2 7 2 
OPI, Opatření 3.3 11 2 
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OPI, Opatření 3.4 2 2 
 
U opatření OPPP a OP RVMZ řídící orgány neumožnily realizátorovi hloubkovou 
analýzu projektů, ani neposkytly realizátorovi přístup do databázového systému. Proto u 
výše zmíněných operačních programů (OPPP a OP RVMZ) nemohla být tato část 
výzkumu realizována. 
 
Vlastní kvantitativní a kvalitativní výzkum souboru dat získaných z monitorovacích 
systémů vycházel z těchto polí ve složce projektu: název, registrační číslo projektu, stav 
projektu,  obecný  popis projektu, cíle projektu, položky hodnotící horizontální priority a 
hodnotící tabulka (příp. výsledek formálního hodnocení, či kontroly přijatelnosti, pokud 
projekt prošel pouze touto úrovní). Dále byla doplněna pomocná data získaná z popisu 
hodnocení. Konkrétně realizátor čerpal z těchto záložek: 1 (projekt), 2 (obsah), 3 
(podrobnosti), 13 (hodnocení), případně doplněné o záložku 14 (popis hodnocení). 
Z náhodně vybraného vzorku projektů byla v každém opatření získána potřebná data. 
Vzhledem k heterogenní struktuře položek hodnotících tabulek byla z důvodu 
srovnatelnosti získaná data dále upravena a k analýze byla použita pouze srovnatelná 
kriteria jednotlivých typů hodnotících tabulek. 
 
4.1.5 Dotazníkové šetření – self-evaluation (podprojekt 1/04-3) 
Výzkum u podprojektu 1/04-3 probíhal v souladu se zadávacími podmínkami nepřímo, tj. 
na základě metodologie a nástrojů výzkumu zpracovaných realizátorem projektu následně 
dotazníky distribuovaly a sbíraly ŘO OP. Dotazníky byly sbírány dle kapacitních možností 
jednotlivých ŘO a dle počtu oslovených respondentů. Vyplněné dotazníky byly buď 
zasílány přímo zpracovateli elektronickou poštou (SROP) nebo byly sebrány na úrovni OP 
a poté souhrnně nebo v dávkách zaslány k analýze (OP RLZ, OPPP, OP RVMZ). Z 
důvodu existence vlastního šetření ŘO OPPP v této oblasti (evaluační projekt 001/04) 
nebyly dotazníky distribuovány administrativním strukturám OPPP. Částečně byly tyto 
struktury (konkrétně agentura CzechInvest) zkoumány v rámci šetření SROP, opatření 
1.1., na jehož administraci se tato část administrativní struktury OPPP také podílí. 
 
Je nutné konstatovat, že cca 50 procent vyplněných dotazníků bylo realizátorovi projektu 
doručeno po stanoveném termínu (7. 6. 2005), poslední zpracovávaná data byla získána 
21. 6. 2005, což znamenalo jisté komplikace při zpracování dat. Získaná data pokrývají 
většinu typů institucí zapojených do administrace projektů v rámci zkoumaných opatření.  
 
Celkem bylo získáno 81 relevantních dotazníků pokrývající všechna zkoumaná 
opatření OP (s výjimkou OPPP, viz výše). Celkem bylo získáno 36 dotazníků pracovníků 
administrativních struktur SROP (44 % dotazníků), 16 dotazníků pokrývající administraci 
v rámci OP RLZ (20 % dotazníků), 17 dotazníků respondentů z agentury CzechInvest 
(21 % respondentů), 8 dotazníků bylo získáno v rámci OP RVMZ (tj. 10 % respondentů) a 
4 dotazníky pokrývají administraci projektů v OPI (5 % celkového počtu dotazníků).  
Podrobnější popis souboru získaných dat je obsažen v dílčí závěrečné zprávě podprojektu 
1/04-3. Stručný přehled obsahuje následující graf: 
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Rozložení dotazníků dle operačních programů
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5 Vyhodnocení analýz a výzkumu 
Tato část obsahuje identifikaci a popis zjištěných silných a slabých míst systému. Účelem 
projektu je identifikovat především slabá místa systému a s nimi spojená rizika, proto je jim 
věnován větší prostor a pozornost než silným stránkám systému implementace 
strukturální pomoci v oblastech zkoumaných projektem 1/04. 
 
Dále jsou zde shrnuty výsledky provedených analýz v rámci jednotlivých podprojektů. 
Podrobné výsledky, analýza odpovědí respondentů apod. je obsahem dílčích závěrečných 
zpráv podprojektů předaných zadavateli před touto závěrečnou zprávou projektu 1/04. 

5.1 Identifikace silných a slabých míst systému implementace 
Na základě výzkumů a analýz byly v rámci podprojektu 1/04-1 identifikovány následující 
silné a slabé stránky systému. Detailněji jsou popsány v části 5.2. 
 
Silné a slabé stránky – podprojekt 1/04-1 „Informovanost“ 

Slabé stránky: Silné stránky: 
Nepřehlednost a složitost poskytovaných 
informací, především na Internetu. 
 

Fungující systém informovanosti žadatelů 
a potenciálních příjemců pomoci. 
 

Časté změny podmínek pro žadatele 
v průběhu výzev.  
 

Zlepšující se systém poskytování 
informací a nově získávané zkušenosti. 
 

Nízká srozumitelnost poskytovaných 
informací. 
 

Existující ochota poskytovatelů informací 
jak na centrální tak především na 
regionální úrovni poskytovat informace. 
 

Existence rozporů mezi informačními 
zdroji. 
 

 

Nedostatečné povědomí žadatelů o politice 
HSS, oblastech podpory a možnostech 
financování projektů ze SF. 
  

 

 
Na základě výzkumů a analýz byly v rámci podprojektu 1/04-2 identifikovány následující 
silné a slabé stránky systému. Detailněji jsou popsány v části 5.3. 
 
Silné a slabé stránky – podprojekt 1/04-2 „Kvalita projektů“ 

Slabé stránky: Silné stránky: 
Informovanost žadatelů při zpracování 
projektu (kvalita, dostupnost informací, 
souvisí s podprojektem 1/04-1). 
 

Existující potenciál pro vznik kvalitních 
projektů. 
 

Bez osobních konzultací na 
zprostředkujících subjektech je prakticky 
nemožné zpracovat vysoce kvalitní projekt. 

Předkladatelé se „učí“. 
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Nedostatečná administrativní kapacita 
„malých“ předkladatelů. 
 

Existující systémy „předhodnocení“ 
projektů a zvyšující se transparentnost 
systému hodnocení. 
 

Nedostatečné zkušenosti žadatelů 
s přípravou projektů. 
 

Existující podmínky pro soutěž projektů. 
 

Nevyrovnaná kvalita externích 
zpracovatelů projektových žádostí. 
 

 

Nedostatečná „vyzrálost“ předkládaných 
projektových záměrů. 
 

 

Nevyhovující struktura a možnosti 
projektových žádosti (např. ELZA, Benefit).
 

 

Nedostatečné zkušenosti, možnosti a 
kapacity administrátorů a  poskytovatelů 
informací. 
 

 

Nevyhovující nastavení hodnotících kritérií 
některých programů. 
 

 

Nedostatečná kvalita hodnotitelů u 
některých programů. 
 

 

Hodnocení projektů je často ovlivněno 
jinými než „kvalitativními“ faktory. 
 

 

Přílišné zdůrazňování „formální kvality“ 
projektových žádostí před „reálnou 
kvalitou“. 
 

 

Nízká kvalita programových dokumentů a 
strategií. 
 

 

 
Na základě výzkumů a analýz byly v rámci podprojektu 1/04-3 identifikovány následující 
silné a slabé stránky systému. Detailněji jsou popsány v části 5.4. 
 
Silné a slabé stránky – podprojekt 1/04-3 „Administrace“ 

Slabé stránky: Silné stránky: 
Systém příjímání a schvalování projektů, 
stejně jako celý systém administrace 
projektů, je z pohledu konečných uživatelů 
i administrátorů složitý a administrativně i 
časově náročný a neprůhledný.  
 

Vcelku pozitivní vnímání systému 
implementace a administrace SF (až 
zapálení pro věc) ze strany pracovníků 
administrace projektů. 
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Z pohledu přijímání a schvalování projektů 
je problémem špatná koordinace a 
nefungující spolupráce mezi články 
implementace pramenící jak ze složitosti 
celého systému, tak z nedostatečných 
zkušeností s jeho fungováním.  
 

Fungující, postupně se zlepšující systém 
administrace, přijímaní projektů a jejich 
hodnocení a schvalování  
 

Současný stav je charakterizován častými 
změnami pravidel, neefektivními 
informačními toky, přičemž rychlost reakcí 
na kladené dotazy a míra spolehlivosti 
odpovědí se liší dle získaných zkušeností a 
míry „otestovanosti“ systému přijímání a 
hodnocení projektů.  
 

Fungující MSSF využívaný k administraci 
projektů a monitoringu.  
 

Neefektivní fungování monitorovacího 
systému (MSSF). 
 
 

Ochota servisních pracovníků 
provozovatele MSSF.  
 

Zdlouhavý a často nekvalitní systém 
hodnocení projektů.  
 
 

 

Odborná kvalita lidských zdrojů, stres na 
pracovišti, možná fluktuace pracovníků 
administrativních struktur.  
 

 

Monitorovací systém je pomalý, 
nepřehledný, uživatelsky nekomfortní.  
 

 

Monitorovací systém není propojen 
s ostatními databázovými systémy ve 
veřejné správě ČR.  
 

 

Slabá využitelnost monitorovacího systému 
pro evaluace.  
 

 

 

5.2 Popis identifikovaných silných a slabých stránek systému 
informovanosti žadatelů (podprojekt 1/04-1) 

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 je přiložen k závěrečné 
zprávě jako součást materiálu projektu. Dokument definuje návrhy na zlepšení kvality a 
přehlednosti internetových stránek na základě jejich kvalitativní analýzy. 
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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 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 bylo učiněno 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 
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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. 

5.3 Popis identifikovaných silných a slabých stránek kvality 
projektových žádostí (podprojekt 1/04-2) 

Slabé stránky: 
Informovanost žadatelů při zpracování projektu (kvalita, dostupnost informací, 
souvisí s podprojektem 1/04-1).  
 
Klíčová je především kvalita, přehlednost, praktická využitelnost informací  a flexibilita 
informačních zdrojů. Problémem se prozatím jeví komunikování změn v podmínkách 
zpracování žádosti, problematická je orientace ve verzích el. žádosti, příruček apod. 
Žadatelům také často chybí praktické informace kterak připravit kvalitní projektovou 
žádost, nejsou dostatečně definovány znaky kvality projektů a způsob hodnocení 
projektových žádostí hodnotiteli.  
 
Bez osobních konzultací na zprostředkujících subjektech je prakticky nemožné 
zpracovat vysoce kvalitní projekt.  
 
Při interview s pracovníky ŘO a především ZS a na základě kvantitativního šetření 
v rámci projektu 1/04 bylo zjištěno, že se výrazně liší kvalita „konzultovaných“ a 
„nekonzultovaných“ projektů. Částečně je to tím, že informace obsažené v příručkách a 
na www stránkách nejsou úplné, jednoznačné a  přehledné, dochází k jejich častým 
změnám. Částečně lze zjištění zdůvodnit také tím, že „zkušenější žadatelé“ raději 
informace několikrát z různých zdrojů ověřují, případně při osobní konzultaci získají 
informace, které v tištěných nebo elektronických verzích obsaženy vůbec nejsou (např. 
informace o způsobu hodnocení žádostí, informace o formálních náležitostech, 
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metodice zpracování rozpočtu a zajištění financování apod.). Tento stav není dle 
našeho názoru vyhovující, neboť se příliš spoléhá na neformální zdroje informací a 
systém tak není dostatečně transparentní. 
Nedostatečná administrativní kapacita „malých“ předkladatelů 
 
Kvalita předkládaných projektů se může lišit i z důvodu rozdílných finančních a 
personálních možnosti předkladatele. Nižší kvalita předkládaných projektů (nižší 
bodové hodnocení) jsou patrné především ve zkoumaných opatřeních, kde jsou 
projekty připravovány menšími subjekty (drobní podnikatelé apod.). Rozdíly mohou být 
v různé schopnosti využívání konzultačních služeb, personální řídící kapacitě 
předkladatele nebo např. hodnocení zkušenosti žadatele. Samozřejmostí jsou rozdílná 
hodnocení, pokud kapacita předkladatele nebo např. finanční zdraví žadatele nebo 
zajištění financování projektu je samo hodnotícím kritériem projektu. Některé programy 
tak budí dojem, že jsou pouze pro „bohaté“ a „velké“ předkladatele, což může malé 
předkladatele společně s administrativní náročností přípravy projektové žádosti 
odrazovat. 
Nedostatečné zkušenosti s přípravou projektů 
 
Kvalita projektů se liší dle již získaných zkušeností předkladatele s předvstupní pomocí, 
národními dotačními programy, zapojením do projektů a akcí posílení absorpční 
kapacity (např. pilotní regiony, projekt ABCap apod.). Lze také konstatovat, že 
významné zkušenosti získávají předkladatelé účastí v předchozích výzvách OP, a to i 
v případě, že byli neúspěšní. Ukazuje se, že v dalších výzvách programů jsou žádosti 
stejných žadatelů kvalitnější. To platí též pro externí zpracovatele projektových žádostí 
a konzultanty.  
 
Proces podávání žádosti společně s chybějícími informacemi a náročností ve smyslu 
počítačových dovedností je vnímán žadateli jako komplikovaný a nepřehledný. 
Nedostatky ve funkcích elektronických aplikací (Benefit, ELZA apod.) práci 
znepříjemňují, aplikace neumožňují sdílení mezi více uživateli, export je problematický 
stejně jako stabilita aplikace. 
 
Předkladatelé často nepřikládají dostatečný význam některým podmínkám programů, 
nechápou často pojmy jako „horizontální priority“, soulad se strategiemi, udržitelnost 
apod. V této oblasti viz závěry především podprojektu 1/04-1 „Informovanost“. 
Nevyrovnaná kvalita externích zpracovatelů projektových žádostí 
 
Kvalita předloženého projektu časti významně závisí na volbě a kvalitě externího 
zpracovatele. Výrazněji se projevuje u SROP, kde existuje poměrně malá část 
projektů zpracovaných pouze žadateli. Obvykle jsou externě zpracovávány přílohy 
projektové žádosti (např. studie proveditelnosti). Vliv na úspěšnost regionu z hlediska 
kvality předložených projektů může mít i existence dostatečné „konzultantské“ a 
„zpracovatelské“ kapacity v regionu. 
 
Nedostatečná „vyzrálost“ projektových záměrů 
 
Tj. zda-li projekt vychází ze skutečných dlouhodobých potřeb a jeho realizace je pro 
nositele prioritou. Dále je klíčový dostatek času na zpracování projektové žádosti. Míra 
„účelově“ podávaných projektů klesá s výší spolufinancování, nicméně jsou operační 
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programy, kde je poměrně vysoké procento projektů připravených bez silnější vazby na 
potřeby žadatele, území apod.  
 
Předpokládá se, že motivace žadatele a tím i úsilí vložené do zpracování je vyšší u 
projektů, které řeší skutečné problémy žadatele. Ještě silnější bude tento faktor ve fázi 
realizace projektu, kdy bude skutečně docházet k vázání kapacit a zdrojů realizátora 
projektu a při „účelové“ realizaci se zvyšuje riziko neúspěšné vlastní realizace projektu 
za daných podmínek. 
Struktura projektové žádosti (ELZA, Benefit)  
 
Struktura a způsob zpracování el. žádosti metodicky nevede žadatele k předložení 
kvalitně připraveného projektu. Důraz bývá často kladen na formální stránku na úkor 
kvalitativních aspektů, informace jsou často vyžadovány duplicitně. Technická kvalita 
elektronických formulářů žádosti je často pro žadatele limitující, projekt nelze 
v dostatečné kvalitě popsat tak, aby při zvoleném způsobu hodnocení projektové 
žádosti hodnocení co nejlépe odpovídalo kvalitě záměru.  
  
Bylo by také vhodné posílit koordinaci a komunikaci ŘO a ZS a tvůrců softwarového 
systému při zpracování a především testování systému a formulářů elektronické 
žádosti před vlastním spuštění programů. Důkladná testovací fáze systému a jeho 
propojenosti s dalšími úrovněmi monitorovacího systému povede k vyšší kvalitě 
zpracování projektů a  menším problémům při administraci projektů. 
Nedostatečné možnosti, kapacity a zkušenosti poskytovatelů informací. 
 
Jako problematické při osobním poskytování informací v implementačních strukturách 
se jeví několik skupin faktorů. Jsou to kapacitní faktory – např. některá regionální 
zastoupení zprostředkujících subjektů jsou nedostatečně obsazena pracovníky, aby 
bylo možné dostatečně zajistit konzultace, podávání informací a další činnosti 
vyplývající z postavení zprostředkujícího subjektu. 
 
Dále jsou to kvalitativní faktory – není dostatek kvalifikovaných a zkušených 
pracovníků, kteří by byli žadatelům k dispozici. Situace se výrazně zlepšuje s dalšími 
výzvami, kdy pracovníci získávají nové zkušenosti. Dalším faktorem může být i systém 
a omezené možnosti odměňování pracovníků společně s vysokým pracovním 
nasazením a stresem. Zkušení pracovníci tak mohou odcházet do  soukromého 
sektoru a „institucionální zkušenost“ a „institucionální paměť“ není dostatečně 
budována, zkušenosti jsou vázány velmi silně na konkrétní pracovníky. 
 
Významným problémem je i způsob poskytování informací v rámci implementační 
hierarchie. Problémem je flexibilita poskytovatelů informací především na centrální 
úrovni a současně vydávání závazných informací, kterými je možné se řídit. Tato 
problematika je více analyzována v podprojektech 1/04-1 „Informovanost“ a 1/04-3 
„Administrace“.  
Nastavení hodnotících kritérií 
 
Hodnotící kritéria nejsou vždy nastavena tak, aby dostatečně odrážela kvalitu projektu. 
Zejména „diskriminační“ kritéria typu „je/není členem profesního sdružení/komory“ 
nebo „je/není držitelem akreditace kurzu“ nehodnotí vůbec kvalitu projektu, často ani 
kvalitu subjektu a působí spíše dojmem, že byla formulována na základě intervencí 
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zájmových skupin. 
 
Např. u grantových projektů OP RLZ je v podstatě jediným obsahovým textovým 
polem, které není přiřazeno žádnému hodnotícímu kritériu, pole popisující cíle projektu 
(viz Příručka pro hodnotitele OP RLZ).  
 
Kritéria a podmínky projektů často nemají vazbu na reálné podmínky praxe (např. při 
financování investice do inovace technologie musí podnik zvýšit obrat o 10 %), což 
není pro mnoho paradoxně spíše bonitních žadatelů reálné, a pokud chtějí podporu 
získat, uvádějí obtížně splnitelné nebo nesplnitelé cíle a výstupy a výsledky projektů 
s vědomím, že jich pravděpodobně nedosáhnou. 
 
Hodnotící kritéria nejsou často jednoznačná, existuje riziko subjektivního hodnocení
– některé programy nemají nastaven systém hodnocení projektů transparentně a 
jednoznačně. Vyskytují se projekty, které byly předloženy ve dvou různých regionech 
s diametrálně odlišným hodnocením a také projekty, kdy podle stejných principů 
hodnocení docházejí hodnotitelé k diametrálně odlišným výsledkům. Hodnocení 
projektové žádosti tak neodráží „reálnou kvalitu“ projektů (především se jedná o OP 
RLZ).  
Nedostatečná kvalita hodnotitelů u některých programů 
 
Významný problém u programů, kde se na hodnocení podílí velký počet obvykle 
externích hodnotitelů (především OP RLZ). U ostatních programů lze konstatovat 
dostatečnou kvalitu hodnotitelů po prvních výzvách, kdy získávali zkušenosti. Dle 
vyjádření některých hodnotitelů (SROP, OPI) navrhli „podpořit projekty, které by 
v dalších kolech výzev nebyly podpořeny“, nicméně s přibývajícími zkušenostmi došlo 
k jejich „profesionalizaci“. 
 
U programů, které využívají vysoký počet externích hodnotitelů, nejsou projekty 
hodnoceny srovnatelně kvůli rozdílným znalostem a zkušenostem hodnotitelů. Systém 
školení hodnotitelů není dostatečný (jednodenní školení v rozsahu cca 6 hodin), rovněž 
způsob prokazování zkušeností hodnotitelů a typ vyžadovaných zkušeností nelze 
považovat za optimální (nejsou vyžadovány žádné zkušenosti s realizací nebo 
hodnocením projektů, pouze 5 let praxe v oboru). Průměrný hodnotitel má často horší 
povědomí o podmínkách programu, výzvy a problematice např. uznatelných nákladů a 
ekonomiky projektů než průměrný předkladatel. Rozdíly v hodnocení často nastávají 
mezi jednotlivými regiony (např. shodný projekt v OP RLZ předložený ve dvou 
sousedních regionech byl v jednom případě hodnocen jako nejlepší předložený projekt, 
v druhém případě nezískal ani potřebné minimum 65 % bodového hodnocení).  
 
Ještě větším problémem je pak výrazně odlišné hodnocení v rámci jednoho programu 
a shodného regionu. Příklad hodnocení jednoho z projektů OP RLZ dvěma hodnotiteli: 
 
Hodnotitel 1 (86 bodů): 
Silné stránky: 
- komplexně profesionálně zpracovaný projekt 
- jasně stanovené vazby na strategické dokumenty a cílovou skupinu  
- převážná většina aktivit zaměřena na nejproblémovější skupiny na trhu práce 
- pro většinu absolventů kurzů je zajištěn výkon praxe 
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- dlouhodobé zkušenosti žadatele 
- realizace projektu je v okrese s dlouhodobou vysokou nezaměstnaností 
- náklady projektu jsou úměrné (s výjimkou uvedených ve slabých stránkách) 
plánovaných aktivitám a počtu účastníků 
 
Slabé stránky: 
- chybí přesnější popis řízení a monitorování projektu 
- vysoké osobní náklady na odborný personál 
 
Poznámka:  
Nejsem schopen posoudit, jakým způsobem a zda vůbec se mohou "prolínat" aktivity 
tohoto projektu s projektem, který budou realizovat od dubna "Znovu zařazení 
vybraných cílových skupin na trh práce v Moravskoslezském kraji“ 
 
Hodnotitel 2 (54 bodů): 
Projekt nedoporučuji k financování, neboť žadatel neprokázal dostatečně, že je 
schopen projekt realizovat v dostatečné kvalitě. Neprokázal soulad se strategickými 
dokumenty, jeho zdůvodnění potřebnosti projektu je rovněž nedostatečné a neopírá se 
o relevantní informace a zdroje. Personální zajištění projektu je rovněž nedostatečné a 
rozpočet je zpracován velmi nekvalitně, neboť žadatel nerozpracoval jednotlivé 
rozpočtované položky a není tedy možné rozklíčovat jejich potřebnost, oprávněnost či 
přiměřenost.  
Rovněž skutečnost, že žadatel nerozlišuje jednotlivé cílové skupiny – ženy na 
mateřské, rodičovské, dlouhodobě nezaměstnané jako jedna cílová skupina dokládá, 
že není připraven zaměřit své aktivity projektu na každý segment cílové skupiny ženy. 
 
Systému hodnocení projektů OP RLZ by prospěla „profesionalizace“ hodnotitelů, 
intenzivnější školení a komunikace ze strany ZS a úprava celého systému hodnocení 
projektů. 
Hodnocení projektů je často ovlivněno jinými než „kvalitativními“ faktory. 
 
Některé programy jsou proti těmto tlakům poměrně rezistentní, nicméně problém je 
zcela zřejmý především u systému nastaveného v OP RLZ. Stává se tedy, že u 
programů, kde jsou stanoveny „regionální váhy“ (např. opatření 2.3 OP RLZ), rámcové 
alokace nebo počty projektů, které budou podpořeny v jednotlivých regionech, nejsou 
podpořeny nejkvalitnější projekty. I kvalitní projekty, které jsou navrhovány v regionech 
s vyšším počtem předložených projektů, nejsou podpořeny na úkor projektů méně 
kvalitních, ale navrhovaných v regionech s menším počtem. Kvalitativní „laťka“ je tak 
rozdílná a projekty nejsou vybírány pouze na základě kvalitativních kritérií. 
 
Dalším faktorem je finální výběr projektů k realizaci hodnotitelskou „výběrovou“ komisí, 
kde jsou dodávána dodatečná kritéria pro výběr projektů. Platí to především u 
grantových projektů OP RLZ. Kritéria nevycházejí ani ze soustavy programových 
dokumentů, ani z metodik hodnocení, často jsou stanovena na základě osobních či 
skupinových zájmů členů výběrové komise. 
Je zřejmé, že členové výběrové komise nemohou detailně znát obsah všech projektů a 
výběr tak probíhá na základě sekundárních informací, členové výběrové komise nejsou 
často ani detailně a dostatečně kvalitně informováni o systému hodnocení (bodování) 
projektů, o podmínkách programu a výzvy. Systém výběru je velice citlivý na osobní či 



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

 

Závěrečná zpráva projektu 1/04                                               

      36/67 

skupinové tlaky či intervence. Často se stává, že členové výběrové komise mají silné 
napojení na předkladatele projektů nebo jsou pracovníky organizací, které projekty 
předložily (např. u OP RLZ 3.2 – zástupci VŠ) a v tomto případě je prakticky nemožné 
provést objektivní výběr projektů na základě pouze kvalitativních kritérií. 
 
Především v rámci krajských grantových schémat lze vysledovat také silné politické 
tlaky ve finální fázi výběru projektů, kdy dochází ke schvalování radou či 
zastupitelstvem. Odpolitizování výběru projektů by transparentnosti systému výrazně 
přispělo. Pokud je nutné prosazovat regionální priority, lze to učinit reálnou a 
dostatečnou participací na tvorbě regionálních strategií či podmínek programů. 
Přílišné zdůrazňování „formální kvality“ před „reálnou kvalitou“ 
 
Projektové žádosti často vyžadují velké množství formálních náležitostí, příloh apod., 
nicméně jejich vazba na kvantifikaci a kvalitativní stránku výstupů, výsledků a dopadů
projektů je obvykle zatlačena do pozadí. Stanovovat pro projektové aktivity kvalitativně 
definované a kvantifikované indikátory není u v ČR zatím zvykem (obdobně také 
zjištění projektu 3/04, str. 10–11).  
Systém indikátorů tak, jak je nastaven, není srozumitelný a přehledný pro 
předkladatele, ani pro hodnotitele a administrátory, často postrádá reálnou vazbu na 
podmínky realizace projektů. Požadované úrovně pro projekty jsou často stanovovány 
„od stolu“ bez ověření proveditelnosti a také reálného naplnění indikátorů vyšší úrovně. 
Problematické je také jednostranné zvýhodňování některých typů projektů díky tomu, 
že charakter opatření je příliš široký, ale stanovené indikátory sledují pouze některé 
z podporovaných aktivit (např. opatření 4.2.2. SROP – zvýhodněny jsou zejména ty 
projekty, které vytváří ubytovací kapacity a vytváří pracovní místa na úkor jiných 
„podporovaných“ typů projektů v rámci opatření, např. cyklostezky). 
Kvalita programových dokumentů a strategií 
 
Tak, jak lze identifikovat nepříliš vysokou kvalitu projektů v důsledku malých zkušeností 
žadatelů, lze identifikovat i nedostatečnou kvalitu programových dokumentů ze 
stejných důvodů – nedostatek zkušeností. Dále lze identifikovat možnosti zvýšení 
kvality v procesu tvorby regionálních a sektorových strategií, které jsou často příliš 
široké a postrádají základní vlastnosti nutné ke kvalitní implementaci regionálního či 
sektorového rozvoje. 
 
V systému je možné identifikovat následující základní silné stránky: 
 
Silné stránky: 
Existující potenciál pro vznik kvalitních projektů 
 
Lze konstatovat, že v ČR existuje dostatečné množství subjektů, které jsou schopny 
připravit a realizovat dostatečně kvalitní projekty čerpající podporu z nástrojů 
strukturální pomoci. Projekty jsou v řadě oblastí spojené s novostí systému –
předkladatelé projekty připravují delší dobu, u tzv. „tvrdých“ projektů existují poměrně 
dobré zkušenosti s jejich realizací, problematické jsou tzv. „měkké“ projekty, po kterých 
je často nižší reálná poptávka a jsou často spojovány s něčím méně potřebným než 
přinášejí investiční projekty. 
Předkladatelé se učí 
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S novými výzvami jak předkladatelé, tak i hodnotitelé a administrátoři získávají nové 
zkušenosti. Lze tedy konstatovat, že jak kvalita projektových žádostí, tak i kvalita 
systému hodnocení projektových žádostí se s dalšími výzvami zvyšuje. Pokud budou 
navíc prezentovány pozitivní výsledky již realizovaných výsledků a předkladatelé sami 
budou mít dobrou zkušenost s realizací, bude vzrůstat jak kvalita dalších projektů 
předkládaných již zkušenými předkladateli, ale také kvalita dalších projektů, které se 
budou účastnit soutěže. 
 
Lze také konstatovat, že se učí i externí (komerční) zpracovatelé projektů. Vzniká tak 
trh konzultantských firem, které dokáží pomoci připravit žadatelům kvalitní projekt, 
vznikají nové produkty, které nabízejí žadatelům i účinnou pomoc například s řízením 
projektů. 
Existující systémy „předhodnocení“ projektů a zvyšující se transparentnost 
systému hodnocení 
 
Některé OP (především OP RVMZ, OPPP) vyvinuly nástroje pro prvotní 
sebehodnocení projektu, kdy je předkladatel schopen před vlastním předložením 
projektu rámcově zjistit jeho bodové hodnocení. To přispívá k vyšší transparentnosti 
systému hodnocení. Lze konstatovat, že ŘO a ZS většinou chápou nutnost větší 
transparentnosti systému hodnocení projektů. 
Existující podmínky pro soutěž projektů 
 
Podmínkou pro výběr dostatečně kvalitních projektů je převis poptávky předkladatelů 
nad nabídkou alokace. Ukazuje se, že v opatřeních s tímto převisem jsou vybírány 
kvalitnější projekty, soutěž tedy jednoznačně vede ke vzniku a realizaci kvalitnějších 
projektů v regionech ČR. 
 

5.4 Popis identifikovaných silných a slabých stránek systému 
administrace projektů (podprojekt 1/04-3) 

Slabé stránky: 
Systém příjímání a schvalování projektů, stejně jako celý systém administrace projektů, 
je z pohledu konečných uživatelů i administrátorů složitý a administrativně i časově 
náročný a neprůhledný.  
 
Otázku složitosti systému lze odstranit přehlednou strukturou operačních programů a 
jejich jasným vymezením, odstraněním faktických i zdánlivých duplicit programů, 
zpřehledněním systému priorit a opatření, což je úkol pro přípravu programových 
dokumentů pro příští programové období. Současný problém nízké transparentnosti 
systému však lze řešit ihned zveřejněním veškerých dokumentů, pravidel a metodik, 
včetně výsledků hodnocení projektů v rámci všech OP (ideálně na centrální webové 
stránce www.strukturální-fondy.cz, nebo na stránkách ŘO OP – viz závěry podprojektu 
1/04-1).  
 
Zveřejnění dokumentů, vytvoření jasných a jednoznačných pravidel pro jednotlivé 
úrovně administrace, je prvním krokem ke rychlejšímu, flexibilnějšímu a 
transparentnějšímu systému.  
Z pohledu přijímání a schvalování projektů je problémem špatná koordinace a 
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nefungující spolupráce mezi články implementace pramenící jak ze složitosti 
celého systému, tak z nedostatečných zkušeností s jeho fungováním.  
 
Systém naráží na nevyjasněnost kompetencí jednotlivých úrovní administrace, které 
nejsou popsány v manuálech, případně dochází k nesouladu mezi kompetencemi a 
pravomocemi jednotlivých úrovní systému. V rámci hierarchické struktury je nutné 
posílit metodické vedení. Je nezbytné vytvořit standardizované a jednoznačné postupy 
při řešení problémů. To znamená  stanovení konkrétních odpovědných pozic za 
problémové okruhy a stanovení konkrétních operačních postupů ve vztahu KP k ZS, 
ZS k ŘO. 
 
V systému je nezbytně nutné nastavit mechanismy spolupráce. Zcela zásadní otázkou 
je rozdělení pracovních činnosti (oblastí) mezi RPS-ŘO-ZS, příp. KP. Vzhledem 
k odpovědnosti RPS spolu s ŘO za oblast implementace strukturální pomoci je 
nereálná úplná delegace činností na ZS. Je však nutné rozdělit odpovědnost a výkon 
činnosti. Samotný výkon je podstatně administrativně náročnější (lidské zdroje, 
nástroje), než odpovědnost za danou činnost. Přesto však musí mít odpovědný orgán 
pravomoci ovlivnit systém a to jak na úrovni ŘO-ZS tak RPS-ŘO. (výše uvedené 
závěry jsou stanoveny na základě doporučení Country Report Ireland, Assessing the 
Administrative Capacity Needed by the Candidate Countries to Effectively Manage the 
Structural Funds, Final Report. ) 
Současný stav je charakterizován častými změnami pravidel, nefektivními 
informačními toky, přičemž rychlost reakcí na kladené dotazy a míra spolehlivosti 
odpovědí se liší dle získaných zkušeností a míry „otestovanosti“ systému přijímání a 
hodnocení projektů.  
 
Některé klíčové pojmy, které se vztahují k projektům, nejsou jednoznačně vymezeny a 
interpretovány na všech úrovních implementace, je nutné jednoznačně a pružně 
poskytovat informace z centrální úrovně jednotlivým ZS a KP. Nutné je také řešit 
zástupnosti klíčových pracovníků v okamžiku, kdy nejsou fyzicky přítomni, či vyřešit 
předávání informací jiným způsobem (např. posílení funkčnosti SW informačního 
systému). 
Neefektivní fungování MSSF.  
 
Dosti často tento systém práci ve fázi přijímání a schvalování projektů neusnadňuje, 
ale spíše zdržuje, existují zde technické problémy s fungováním systému (doba 
odezvy, nestabilní prostředí apod.). V části doporučení jsou navržena opatření 
k posílení funkčnosti systému pro budoucí fungování MSSF. Více (viz kapitola 3.4). 
Zdlouhavý a často nekvalitní systém hodnocení projektů.  
 
Problémem je jak počet a kvalita hodnotitelů, tak také způsob a transparentnost 
systému hodnocení projektů. Mnohdy je systém výběru a školení hodnotitelů nastaven 
tak, že nezaručuje maximální možnou kvalitu hodnocení projektů. Problémem je také 
interní charakter postupů a metodik hodnocení, což posiluje vnímaní procesu jako málo 
transparentního a neobjektivního. 
 
Zvýšení kvality a objektivity hodnotitelů je nezbytným krokem pro zrychlení věcného 
hodnocení projektů. Současná úroveň není uspokojivá, zjištění ukazují, že 
předkladatelé mají často kvalitnější a hlubší znalosti o programech pomoci i metodice 
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přípravy a řízení projektů než průměrný hodnotitel (neuspokojivá je situace u OP RLZ). 
Každý hodnotitel musí projít intenzivním vstupním školením, což také není v současné 
době dodrženo, často jsou kladena nedostatečná kritéria na výběr hodnotitelů nebo 
jsou hodnotitelé vybíráni na základě databází hodnotitelů předvstupní pomoci, ovšem 
bez náležitého proškolení v metodice hodnocení současných programů pomoci.  
 
Pro zlepšení úrovně hodnotitelů je smysluplné udržet (snížit) jejich počet a celkově 
hodnotitele lépe využívat (podstatně častěji). Pro zvýšení kvality hodnotitelů a její 
udržení je nutné i hodnocení práce a výsledků jednotlivých hodnotitelů, např. 
srovnávací bodování. Dalším nezbytným krokem je zefektivnění práce hodnotitelů 
prostřednictvím vyššího využívání MSSF pro účely hodnocení (možnost získat 
elektronickou verzi žádosti, vyplňování hodnotící tabulky přímo v monitorovacím 
systému apod.). 
Odborná kvalita lidských zdrojů, stres na pracovišti, možná fluktuace pracovníků 
administrativních struktur.  
 
Existují problémy s nárazovostí příjmu žádostí, stresové situace v souvislosti s řešením 
nestandardních situací, odlaďováním systému administrace a implementace za 
pochodu apod. Možným řešením je větší důraz na organizaci, řízení, motivaci a vedení 
lidských zdrojů a jejich vyvážený profesní rozvoj a růst (např. stáže pracovníků na 
jiných úrovních administrace, stáže na jiných ministerstvech). 
 
Pro úspěšnou implementaci SF a dostatečnou absorpci je nezbytná vysoká kvalifikace 
administrativního personálu. Schopnost udržet takovéto pracovníky výrazně závisí na 
atraktivnosti subjektů VS jako zaměstnavatele. Irská zkušenost je příkladem schopnosti 
udržet kvalitní pracovníky, neboť moderní irská veřejná správa obsahuje prvky 
kariérního růstu, srovnatelné ocenění se soukromou sférou a možnost změny 
profesních postů (i mezi ministerstvy) je součástí osobního rozvoje. I z těchto důvodů 
jsou vztahy mezi centrálními orgány VS efektivní a fluktuace pracovníků je nízká (Key 
indicators for Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds, Final 
Report, str. 7).  
 
V zemích s nižší prestiží VS jako zaměstnavatele (Portugalsko) byla administrace SF 
použita jako nastroj zvýšení vnímání VS jako zaměstnavatele. Systém administrace 
posloužil k zavedení nových manažerských metod, zavedení flexibilních postupů 
(dočasné úvazky, vyšší motivační prvky mzdy, flexibilní pracovní náplň). Aplikace 
nových nástrojů a přístupů a vysoká osobní odpovědnost je spojena s relevantním 
platovým ohodnocením. Vrcholový management SF je ohodnocen na úroveň 
vrcholového managementu velkých státních podniků (Country Report Portugal, 
Assessing the Administrative Capacity Needed by the Candidate Countries to 
Effectively Manage the Structural Funds). Obdobný potenciál růstu kvality veřejné 
služby představuje administrace SF i v České republice, bohužel zatím bez plného 
využití možností vytvoření kvalitního systému plně využívajícího IT, flexibilní struktury, 
vzájemně zastupitelných a efektivně spolupracujících prvků. 
Elektronický systém je pomalý, nepřehledný, uživatelsky nekomfortní.  
 
Výsledkem je nevyužívání potenciálu IT a vyšší náročnost na „manuální práci“, přičemž 
vhodnou volbou, případně úpravami systému lze docílit výraznějších úspor času a 
nároků na lidskou práci díky vyššímu stupni automatizace procesů.  



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

 

Závěrečná zpráva projektu 1/04                                               

      40/67 

 
Elektronický systém zpracování dat je nutné zefektivnit z pohledu uživatele 
(administrátora): zpřehlednění nabídek, rolování a rozšiřování oken, sladění 
terminologie, jednoduché možnosti exportu a importu, jsou minimální požadavky na 
změny. Flexibilnější generování a export tiskových a uživatelských sestav je dalším 
krokem.  
 
Za zvážení stojí možnost vytvoření šablony pro vyplnění údajů lokálně (off-line). 
Lokální sběr dat při přijímání projektů s každodenní aktualizací databáze výrazně 
zrychlí některé kroky (při nárazovém přijímání projektů se ulehčí komunikaci v pracovní 
době a registrace do systému proběhne v nočních hodinách s maximálním zpožděním 
12 hod). Toto opatření by mohlo přispět k odstranění problému s dostupností 
systému v pracovní době a eliminovat přetížení systému a jeho nestabilitu. 
Další podmínkou je implementace vyššího stupně automatické kontroly a 
automatické doplňování dokumentů (doplnění už jednou zadaných informací i do 
ostatních polí, kontrola matematických operací, adresy, PSČ atp.). 
Elektronický systém není propojen s ostatními databázovými systémy ve veřejné 
správě ČR.  
 
Jedná se o nedostatečné propojení jak na související systémy ve VS ČR (ISPROFIN, 
VIOLA apod.), tak i neprovázanost mezi jednotlivými úrovněmi MSSF (CENTRAL, 
MONIT, el. žádost). Odstranění tohoto problému je systémově náročnější proces, který 
je nicméně nezbytný pro efektivní fungování administrace systému a jeho komunikaci 
s ostatními IS. Odstranění duplicit a propojenost datových základen systémů včetně 
obslužných nástrojů (včetně subsystémů a dalších aplikací) eliminuje duplicitní činnosti 
v systému a opět sníží nároky na lidskou práci (jedná se o neproduktivní kroky spojené 
s přepisováním, archivací, změnou formátování, doplňováním informací, které dnes 
nelze do monitorovacího systému zadat atp.). Důležitá je také možnost dalšího 
flexibilního vývoje aplikací na stávající systémové základně (pro budoucí programové 
období se jedná o poměrně dlouhou dobu provozu, je nutné uvažovat i o robustnosti 
systému v souvislosti s uvažovaným vyšším počtem dat a procesů v systému). 
Slabá využitelnost systému pro evaluace.  
 
Systém je schopen uspokojivě fungovat v oblasti administrace a monitoringu, nicméně 
jeho využití pro účely hodnocení programů a projektů je zatím velice diskutabilní. 
Důležitými faktory jsou především neprovázanost jednotlivých úrovní systému a také 
nedostatečně přidělovaná práva pro vstup do systému. Často se stává, že pracovníci 
ŘO OP (RPS) nemají do systému přístup, a byť mají zodpovědnost za celkovou 
realizaci programů, nemají k dispozici kvalitní primární zdroje dat. 
 
V systému je možné identifikovat následující silné stránky: 
 
Silné stránky: 
Z pohledu administrátorů je sice vnímání systému administrace a implementace často 
identifikováno v oblasti složitého a nepřipraveného experimentu, nicméně se projevuje 
vcelku pozitivní vnímání systému implementace a administrace SF (až zapálení 
pro věc). Jedná se o nový systém, který se postupně zlepšuje, postupně jsou 
odstraňovány tzv. „dětské nemoci“ systému. Na administraci se často podílejí mladí 
pracovníci ochotni učit se a rozvíjet, což je na druhé straně i rizikem z pohledu jejich 
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dlouhodobého udržení a motivování. 
Fungující, postupně se zlepšující systém administrace, přijímaní projektů a jejich 
hodnocení a schvalování – systém trpěl řadou „dětských chorob“, které se daří 
postupně odbourávat, získávají se nové zkušenosti s administrací projektů, systém se 
standardizuje a odlaďuje. Zatím nevznikají problémy, které by zapříčinily kolaps 
systému nebo jeho celkovou nefunkčnost. 
Fungující MSSF využívaný k administraci projektů a monitoringu. Funkční IS je 
dnes nezbytnou podmínkou systému administrace (viz Country Report Ireland, 
Assessing the Administrative Capacity Needed by the Candidate Countries to 
Effectively Manage the Structural Funds, Final Report, kapitola Information technology 
as a tool for programme implementation). Zcela nepochybně se jedná o užitečný a 
nepostradatelný nástroj administrace. Je však nutné, aby systém fungoval jako jedna 
robustní aplikace. 
Ochota servisních pracovníků provozovatele MSSF. Bohužel, i přes značnou 
ochotu, kapacitní možnosti a stav systému ne vždy plně umožňují efektivní zásahy 
v případě problému s fungováním MSSF. 
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5.5 Výsledky výzkumu a analýzy – podprojekt 1/04-1 
„Informovanost“ 

Systém implementace strukturální pomoci a poskytování informací je závislý na 
součinnosti řady subjektů podílejících se na 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). 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 kapitola „Návrhy doporučení“). 

 
Závěr: 

 
Systém informovanosti žadatelů je jednoznačně možné zlepšit a rozhodně není 
možné jej označit za optimálně fungující. Systém se postupně zlepšuje, nicméně dle 
našeho názoru jsou nutné především operativní zásahy do jeho fungování. 
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5.6 Výsledky výzkumu a analýzy – podprojekt 1/04-2 „Kvalita 
projektů“ 

Programy podpory financované ze strukturálních fondů jsou v ČR poměrně nové, 
zkušenosti z předvstupní pomoci není možné vždy plně využít při zpracování projektových 
žádostí do OP. Významnými faktory, které mají vliv na kvalitu předkládaných projektů 
jsou: 
 

  Dosud poměrně malé zkušenosti předkladatelů s přípravou projektů. Lze řešit 
prostřednictvím zlepšení informovanosti žadatelů, zpracování praktických 
vzorových projektů, reálnou podporou absorpční kapacity v regionech apod. 

  Dosud poměrně malé zkušenosti hodnotitelů a administrátorů programů. Tak 
jako předkladatelé, tak i hodnotitelé a administrátoři získávají nové zkušenosti. 
Důležité je vytvořit takové podmínky, aby bylo možné zkušeností dostatečně využít 
a upravit systém přijímání, hodnocení a administrace projektů v dalších výzvách a 
programech. Důležité je budovat „institucionální zkušenosti a paměť“. 

  Nutnost úprav struktury projektových žádostí tak, aby lépe metodicky vedly 
žadatele k přípravě kvalitnějších projektových záměrů. Bylo by vhodné zjednodušit 
a zpřehlednit strukturu projektové žádosti a příloh a snížit administrativní a formální 
nároky spojené s přípravou a předložením projektové žádosti a posílit vazbu na 
kvalitativní a kvantitativní aspekty projektů (indikátory). 

  Tlak na zvyšující se kvalitu hodnotitelů a jejich „profesionalizaci“ 
prostřednictvím vybudování databáze kvalitních, ověřených, zkušených hodnotitelů, 
kteří budou využíváni pro hodnocení projektů tak, aby hodnocení projektových 
žádostí co nejlépe odráželo kvalitu projektových záměrů. 

  Potřeba vyšší transparentnosti systému hodnocení, včetně dodatečných 
hodnotících kritérií (nad rámec věcného hodnocení), která jsou důležitá pro 
doporučení projektu k realizaci. Důležité je také znovu zvážit, zda stanovená 
hodnotící kritéria a jejich splnění dostatečně odráží reálnou kvalitu projektu. 

 
 

Závěr: 
 
Kvalita předkládaných projektových žádostí není obecně příliš vysoká a především 
v oblasti tzv. „měkkých“ projektů jednoznačně existuje prostor pro její zvýšení. 
Nelze však konstatovat, že kvalita projektů je nízká pouze díky nedostatečným 
zkušenostem žadatelů, ale významný vliv mají také nedostatečně kvalitně 
zpracované podmínky programů pro přípravu projektových žádostí a systém 
hodnocení projektů.   
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5.7 Výsledky výzkumu a analýzy – podprojekt 1/04-3 „Systém 
administrace“ 

Z pohledu administrace projektů se taktéž jedná o nový systém, který vyžaduje součinnost 
řady subjektů podílejících se na implementaci strukturální pomoci. Implementace takto 
náročného systému zahrnujícího centrální instituce i regionální úroveň vyvolala problémy 
na počátku implementace. Obdobnou zkušenost zažívala řada zemí EU (viz např. 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 – neměli přesně vymezenou roli. Přestože došlo v roce 1997 
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. Přesto je vhodné zmínit, 
která základní opatření považujeme za vhodná pro řešení přetrvávajících problémů: 
 

  Zlepšit toky informací mezi RPS, ŘO, ZS a KP, dále až na úroveň KU a zvýšit 
transparentnost systému. 

  Vyjasnit kompetence orgánů implementace, zlepšit komunikaci mezi jednotlivými 
úrovněmi. 

  Zjednodušit systém přijímání a schvalování projektu, zvýšit kvalitu a 
zjednodušit využívané IS a MSSF a zajisti jejich provázanost na systémy používané 
v ČR, odstranění duplicit v IS a provázání jednotlivých subsystémů. 

 
 

Závěr: 
 
Systém administrace projektů je jednoznačně možné zlepšit a rozhodně není možné 
jej označit za optimálně fungující. Systém se postupně zlepšuje, nicméně dle 
našeho názoru jsou nutné systémové zásahy do jeho fungování. 
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6 Návrhy na zapracování pro současné a budoucí 
programové období 

Vzhledem k propojenosti problematik v této části závěrečné zprávy projektu 1/04 uvádíme 
návrhy doporučení formulovaných na základě analýz a výzkumu pro obě programová 
období (tedy zbytek období 2004–2006 a 2007–2013). Jednotlivá opatření jsou často 
dílčího charakteru, jsou formulována s ohledem na celkový stav implementace a pro 
některé programy či opatření mohou již být irelevantní, protože průběžně dochází 
k zavádění opatření na zlepšení fungování systému implementace ze strany jednotlivých 
ŘO a ZS a také na základě předběžných a průběžných výsledků a doporučení 
formulovaných evaluačními projekty v průběhu roku 2005. Nelze také konstatovat, že po 
implementaci navrhovaných opatření bude systém fungovat optimálně. Opatření pokrývají 
pouze oblast zkoumanou evaluačním projektem 1/04 a nepokrývají některé důležité oblasti 
(např. některé významné vlivy externího prostředí, nastavení programů, legislativní 
aspekty a další problematiky zkoumané dalšími evaluačními projekty). 
 
Souhrn návrhů opatření je členěn dle jednotlivých podprojektů a následně „problémových 
okruhů“, do kterých byly problémy a návrhy opatření roztříděny realizátorem projektu 1/04. 
 

6.1 Návrhy pro současné a budoucí programové období – 
problémové okruhy podprojektu 1/04-1 „Informovanost“ 

 
Problémový okruh (č. 1/04-1.1): „Nedostatečný počet předložených projektů a 
nedostatečný převis poptávky žadatelů v některých programech a opatřeních “ 
 
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. 

Návrh opatření Časový 
horizont 
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 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, která 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 

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 seminářů pro žadatele, tak např. formou 
reportáží a následným uvedením v médiích (např. ČT2 již v květnu 
2005 uvedla reportáž s předkladatelem projektu do OP RVMZ).  

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). Více viz tzv. „třístupňový model“ komunikace – podprojekt 1./04-
1.  

ihned konec 
2005 

 

Problémový okruh (č. 1/04-1.2): „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 
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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.). Více viz tzv. „třístupňový model“ 
komunikace – podprojekt 1./04-1. 

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 

 

Problémový okruh (č. 1/04-1.3): „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.  
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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. 
 

Časový 
horizont Návrh opatření 

akce dopad
Opatření 1: 
Doporučujeme, aby RPS i všechny OP využívali důsledně 
třístupňového modelu publicity, který bude zakotven 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 
žadatelé (vzhledem k průběžné aktualizaci a jednoduchému sdílení 
nejlépe na Internetu). Tento systém a informace v něm obsažené by 
byly závazné 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“, informační nástroj (informační 
databáze) by obsahoval 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“, nástroj vyhledávání dotačních titulů dle 
klíčových slov, který nasměruje žadatele dle jeho projektového 
záměru 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 řešit tímto 
způsobem. 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+ 
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Opatření 5: 
Doporučujeme, aby RPS i všechny OP využívali důsledně 
vícestupňové formy publicity, která bude zakotvena v KAP (viz 
opatření 1 problémového okruhu č. 1/04-1.3): 
  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+ 

Opatření 6: 
Doporučujeme více využívat celostátní i regionální masová média 
(televize, rozhlas, tisk), viz opatření 2 problémového okruhu č. 1/04-
1.3. 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+ 
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Opatření 7: 
Navrhujeme vytvoření „Informačního systému strukturálních fondů“ 
který by obsahoval následující aplikace (viz opatření 2 problémového 
okruhu č. 1/04-1.3): 

  „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“, informační nástroj (informační 
databáze) by obsahoval 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 dle jeho 
projektového záměru 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 řešit tímto 
způsobem. 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+ 

 

Problémový okruh (č. 1/04-1.4): „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 
významnou částí žadatelů jako výrazná slabina systému. 

Časový 
horizont Návrh opatření 

akce dopad 
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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 

Opatření 3: 
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 výběru projektů, 
přípravy 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+ 

 

6.2 Návrhy pro současné a budoucí programové období – 
problémové okruhy podprojektu 1/04-2 „Kvalita projektů“ 

 
Problémový okruh (č. 1/04-2.1): „Struktura a obsah projektových žádostí“ 
 
Struktura a způsob vyplňování formuláře elektronické žádosti metodicky nevede žadatele 
k předložení kvalitně připraveného projektu. Důraz bývá často kladen na formální stránku 
na úkor kvalitativních aspektů, informace jsou často vyžadovány duplicitně. Technická 
kvalita elektronických formulářů žádosti je často pro žadatele limitující, projekt nelze 
v dostatečné kvalitě popsat tak, aby při zvoleném způsobu hodnocení projektové žádosti 
hodnocení co nejlépe odpovídalo kvalitě záměru.   
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Projektová žádost také velice často neumožňuje dostatečně popsat projekt, na základě 
zkušeností z prvních výzev by bylo dobré strukturu projektových žádostí upravit, případně 
doplnit (např. v el. žádosti BENEFIT je v textovém poli „Soulad se strategickými 
dokumenty“ žadatelům k dispozici pouze 1.000 znaků, což je naprosto nedostatečné). 
 

Časový 
horizont Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Bylo by vhodné posílit koordinaci a komunikaci ŘO, ZS a tvůrců 
softwarového systému při zpracování a především testování systému 
a formulářů elektronické žádosti před vlastním spuštění programů. 
Důkladná testovací fáze systému a jeho propojenost s dalšími 
úrovněmi monitorovacího systému povede k vyšší kvalitě zpracování 
projektů a  menším problémům při administraci projektů. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
Pro každý vyhlášený program je nutné provést kvalitní otestování 
funkčnosti formuláře elektronické žádosti a jeho funkcí tak, aby bylo 
možné zajistit hladké vyhlášení výzvy a včasné předání žádosti 
žadatelům.  

ihned konec 
2005 

Opatření 3: 
Pro budoucí programové období navrhuje zjednodušit a zpřehlednit 
strukturu projektových žádostí jednotlivých programů. Projektové 
žádosti, které se budou využívat v budoucím programovacím období, 
by měly dle našeho názoru více zohledňovat reálnou kvalitu projektů a 
mělo by dojít k jejímu zpřehlednění a zjednodušení. Současná 
struktura je např. výrazně odlišná v elektronické a tištěné verzi, což jak 
žadatelům, tak často i hodnotitelům komplikuje situaci.  

2006 2007+ 

Opatření 4: 
Pro budoucí programovací období také navrhujeme silnější propojení 
existujících elektronických formulářů projektových žádostí 
s monitorovacími a informačními systémy. Efektivnější sdílení dat 
umožní nejen snížit administrativní náročnost přípravy projektu, ale 
také hodnocení a  administraci projektů ze strany ZS a ŘO, sdílení dat 
s orgány veřejné správy, efektivnější hodnocení systému strukturální 
pomoci apod. 

2006 2007+ 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-2.2): „Nezkušenost žadatelů“ 
 
Kvalita projektů se liší dle již získaných zkušeností předkladatele s předvstupní pomocí, 
národními dotačními programy, zapojení do předchozích kol výzev apod. Lze také 
konstatovat, že lze zlepšit systém transferu know-how a zkušeností směrem k žadatelům.  
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Předkladatelé často nepřikládají dostatečný význam některým podmínkám programů, 
nechápou často pojmy jako „horizontální priority“, soulad se strategiemi, udržitelnost apod. 
V této oblasti viz závěry především podprojektu 1/04-1 „Informovanost“. 
 

Časový 
horizont Návrh opatření 

akce dopad
Opatření 1: 
V souladu s návrhy opatření obsaženými v dílčí závěrečné zprávě 
podprojektu 1/04-1 navrhujeme zvážit přijetí opatření ke zvýšení kvality 
informovanosti a transferu know-how a zkušeností předkladatelům 
projektových žádosti. 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.  
 
Podrobněji viz podprojekt 1/04-1. 

 
ihned 

 

konec 
2005 

Opatření 2: 
Navrhujeme zvážit možnosti praktického transferu know-how s ohledem 
na zvýšení absorpční kapacity v regionech. Jako vhodná metoda se 
nám jeví vytváření tzv. „projektových inkubátorů“, tj. formy pomoci 
s přípravou projektu mající charakter spíše získání vlastních dovedností 
přípravy a řízení projektu než pouze asistence s přípravou konkrétního 
projektu. Cílem není „dostat rybu“, ale „naučit se ryby chytat“. 

 
ihned 

konec 
2005 

Opatření 3: 
ŘO a ZS by měly usilovat o posílení co nejširší komunikace s žadateli, 
vyhodnocování komunikace a návrhy opatření, které povedou k lepšímu 
sdílení informací a zkušeností. Silnější komunikace také povede 
k lepšímu odhadu poptávky ze strany žadatelů a lepšímu nastavení 
podmínek pro čerpání pomoci, protože reálné podmínky praxe je 
obvykle velmi obtížné stanovovat bez vazby na realitu.  

 
ihned 

 
2006 

Opatření 4:  
Silnější zapojení veřejnosti a předkladatelů do přípravy nových 
programových dokumentů (i mimo opatření SROP 3.3). Co nejdříve 
informovat o možnostech podpory tak, aby předkladatelé měli dostatek 
času se připravit na využití prostředků období 2007–13. 

 
ihned 

 
2006 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-2.3): „Kvalita hodnotitelů“ 
 
Významný problém u programů, kde se na hodnocení podílí velký počet obvykle externích 
hodnotitelů (především OP RLZ). U ostatních programů lze konstatovat dostatečnou 
kvalitu hodnotitelů po prvních výzvách, kdy získávali zkušenosti. Dle vyjádření některých 
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hodnotitelů (SROP, OPI) navrhli „podpořit projekty, které by v dalších kolech výzev nebyly 
podpořeny“, nicméně s přibývajícími zkušenostmi došlo k jejich „profesionalizaci“. 
 
U programů, které využívají vysoký počet externích hodnotitelů, nejsou projekty 
hodnoceny srovnatelně kvůli rozdílným znalostem a zkušenostem hodnotitelů. Systém 
školení hodnotitelů není dostatečný (jednodenní školení v rozsahu cca 6 hodin), rovněž 
způsob prokazování zkušeností hodnotitelů a typ vyžadovaných zkušeností nelze 
považovat za optimální (nejsou vyžadovány žádné zkušenosti s realizací nebo 
hodnocením projektů, pouze 5 let praxe v oboru). Průměrný hodnotitel má často horší 
povědomí o podmínkách programu, výzvy a problematice např. uznatelných nákladů a 
ekonomiky projektů než průměrný předkladatel. Rozdíly v hodnocení často nastávají mezi 
jednotlivými regiony (např. shodný projekt v OP RLZ předložený ve dvou sousedních 
regionech byl v jednom případě hodnocen jako nejlepší předložený projekt, v druhém 
případě nezískal ani potřebné minimum 65% bodového hodnocení).  
 

Časový 
horizont Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Kvalitní výběr hodnotitelů a stanovení relevantních kritérií pro jejich 
výběr je klíčovým faktorem nastavení efektivního systému hodnocení 
projektů. V systému výběru by hodnotitelé měli být vybírání především 
podle svých zkušeností s hodnocením, případně realizací projektů či 
programů. Důležité je také vytvořit podmínky, kdy budou hodnotitelé 
dostatečně motivováni k odvedení kvalitní a rychlé práce. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
V programech, které využívají především externí hodnotitele, je nutno 
věnovat dostatečnou pozornost proškolení a průběžnému vzdělávání 
hodnotitelů projektů. Jejich kvalita závisí na průběžném získávání 
zkušeností a systematickém budování znalostí a dobré komunikaci 
s vyhlašovatelem a administrátorem programu. 

ihned konec 
2005 

Opatření 3: 
Navrhujeme, aby u OP, které využívají vysoký počet externích 
individuálních hodnotitelů, došlo k jejich konsolidaci a 
„profesionalizaci“. Jako rozumné se nám také jeví snížení počtu 
hodnotitelů a zvýšení počtu hodnocených projektů, čímž se sníží 
rozptyl bodového hodnocení a zajistí vyšší konzistentnost. 

ihned 2006 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-2.4): „Hodnotící kritéria“ 
 
Hodnotící kritéria nejsou vždy nastavena tak, aby dostatečně odrážela kvalitu projektu. 
Zejména „diskriminační“ kritéria typu „je/není členem profesního sdružení/komory“ nebo 
„je/není držitelem akreditace kurzu“ nehodnotí vůbec kvalitu projektu, často ani kvalitu 
subjektu a působí spíše dojmem, že byla formulována na základě intervencí zájmových 
skupin. 



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

 

Závěrečná zpráva projektu 1/04                                               

      56/67 

Např. u grantových projektů OP RLZ je v podstatě jediným obsahovým textovým polem, 
které není přiřazeno žádnému hodnotícímu kritériu, pole popisující cíle projektu (viz 
Příručka pro hodnotitele OP RLZ).  
 
Kritéria a podmínky projektů často nemají vazbu na reálné podmínky praxe (např. při 
financování investice do inovace technologie musí podnik zvýšit obrat o 10 %), což není 
pro mnoho paradoxně spíše bonitních žadatelů reálné, a pokud chtějí podporu získat, 
uvádějí obtížně splnitelné nebo nesplnitelé cíle a výstupy a výsledky projektů s vědomím, 
že jich pravděpodobně nedosáhnou. 
 
Hodnotící kritéria nejsou často jednoznačná, existuje riziko subjektivního hodnocení – 
některé programy nemají nastaven systém hodnocení projektů transparentně a 
jednoznačně. Vyskytují se projekty, které byly předloženy ve dvou různých regionech 
s diametrálně odlišným hodnocením a také projekty, kdy podle stejných principů 
hodnocení docházejí hodnotitelé k diametrálně odlišným výsledkům. Hodnocení 
projektové žádosti tak neodráží „reálnou kvalitu“ projektů (především se jedná o OP RLZ).  
 

Časový 
horizont Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Navrhujeme při hodnocení kvality projektů  nadále nepoužívat či 
omezit dle našeho názoru diskriminační kritéria bez vazby na 
hodnocení kvality projektu či žadatele (typu „člen komory“, „akreditace“ 
apod.). Obtížně lze předložit projekt realizující inovativní interaktivní 
vzdělávací program pružně reagující na potřeby trhu práce, který je 
zároveň již dva roky akreditován a úspěšně ověřen.  

ihned 2006 

Opatření 2: 
Navrhujeme přijmout opatření k úplnému zveřejnění postupů 
hodnocení projektových žádostí, hodnotících kritérií, výsledků a 
zdůvodnění hodnocení u všech programů. Pro zvýšení kvality projektů 
je nutné detailně se seznámit s chybami, které žadatel při zpracování 
projektové žádosti udělal. Detailní informace a zdůvodnění hodnocení 
projektu je nepostradatelným zdrojem. 

ihned 2006 

Opatření 3: 
Tam, kde to charakter programu umožňuje, navrhujeme zavést či 
posílit možnosti „předhodnocení“, tedy předběžného posouzení kvality 
projektu na základě stanovených kritérií. Systém hodnocení projektů 
se tak pro žadatele stává transparentnější a pochopitelnější. 

2006 2007+ 

Opatření 4: 
Při stanovování hodnotících kritérií pro projekty je nutné posoudit, zdali 
jejich naplnění skutečně odráží reálnou kvalitu projektů. Pro budoucí 
programové období bude dle našeho názoru nutná úprava a 
posouzení především u projektů podporujících aktivity obdobného 
zaměření, jako je OP RLZ. 

2006 2007+ 
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6.3 Návrhy pro současné a budoucí programové období – 
problémové okruhy podprojektu 1/04-3 „Systém administrace“ 

 
Problémový okruh (č. 1/04-3.1): „Netransparentnost systému implementace, 
administrace a hodnocení projektů“ 
Na základě průběžných výsledků šetření projektu 1/04 existují mezi žadateli i 
administrátory pochybnosti o objektivním výběru projektů a způsobu implementace 
programu. Z průběžných výsledků kvantitativního výzkumu vyplývá, že vážné pochybnosti 
o transparentnosti administrace žádostí se vyskytují ve významné části odpovědí 
respondentů hodnotících systém administrace jako celek (jako nejvíce problémové se 
ukazují OP RLZ, OPPP). Pokud existují „interní metodické materiály“  není dodržování 
postupů a lhůt implementace transparentní a kontrolovatelné ze strany široké i odborné 
veřejnosti, ale např. i RPS či vlády. Jedině zajištěním transparentnosti systému 
implementace lze zamezit pochybnostem o fungování systému, jedině takto lze efektivně 
vyhodnocovat a kontrolovat naplňování definovaných pravidel řízení a implementace 
programů. 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Stanovení povinnosti zveřejnění veškerých informací a metodik 
všech OP, včetně jejich průběžných aktualizací. Toto opatření 
sleduje zvýšení transparentnosti celého sytému implementace 
strukturální pomoci. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
Na úrovni ŘO přijmout opatření vedoucí ke zveřejnění všech 
dokumentů řízení pomoci všech OP, včetně manuálů 
implementace (operačních manuálů), pravidel a výsledků hodno-
cení, kontroly projektů a dalších metodických materiálů. 

ihned konec 
2005 

Opatření 3: 
Součástí každé výzvy by mělo být jednoduché a přehledné 
schéma ukazující časový průběh administrace žádostí včetně 
označení příslušného odpovědného subjektu, aby měli žadatelé 
přehled o pohybu svých žádostí. Tímto opatřením se zajistí 
transparentnost systému administrace a žadatelé mohou lépe 
plánovat realizaci svých projektů. 

u prvních 
následující
ch výzev 

v 
průběhu 
následují

cích 
výzev 
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Opatření 4: 
Empiricky ověřovat jasnost a jednoznačnost podmínek a textů 
před vyhlášením výzvy, nikoliv v průběhu předkládání projektů, 
případně až ve fázi přípravy a podpisu smlouvy (při zpracování 
metodických materiálů a materiálů určených předkladatelům 
projektů formulovat podmínky jasně a jednoznačně), je nutné 
zamezit různým výkladům podmínek a jejich změnám v průběhu 
vyhlášených výzev. 

u prvních 
následující
ch výzev 

v 
průběhu 
následují

cích 
výzev 

Opatření 5: 
Navrhujeme provedení informační kampaně ŘO OP směrem 
k ZS a KP (např. výběrovým komisím, orgánům krajských 
samospráv) ohledně důsledků nerespektování pravidel výběru 
projektů (pozastavení čerpání pomoci, další důsledky, viz 
nesrovnalosti s výběrem projektů v JPD Praha Cíl 3). Toto riziko 
je pravděpodobně nejvyšší u GS OP RLZ, kde jsou zřejmé 
politické tlaky. 

ihned konec 
2005 

Opatření 6: 
Při přípravě implementační struktury pro programy v období 
2007–2013 navrhujeme posílit pravomoci RPS (příp. ekvivalentu 
RPS) především v oblasti kontroly, monitoringu, hodnocení a 
metodického vedení ŘO OP, což koresponduje s celkovou 
zodpovědností za realizaci programů strukturální pomoci v ČR. 

podzim 
2005 2007+ 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-3.2): „Zpožďování procesu administrace projektů“ 
         
Lhůty administrace jsou stanoveny na základě nereálných předpokladů, ke zdržením 
dochází při hodnocení projektů, výběru projektů, přípravě a uzavírání smluv (rozhodnutí) o 
poskytnutí podpory. Na základě zkušeností prvních výzev vyplývá, že některé lhůty jsou 
dokonce několikanásobně překračovány. Z výsledků šetření projektu 1/04 vyplývá, že 
nedodržování termínů ze strany implementačních struktur je žadateli velmi negativně 
hodnoceno a po negativní zkušenosti může žadatele od předložení další žádosti odradit, 
což zvyšuje riziko nižšího čerpání strukturální pomoci. Prodlužování administrace žádostí 
ohrožuje realizaci projektů především pokud jde o plánování lidských kapacit a zajištění 
spolufinancování – např. sjednávání podmínek úvěru.  
Na základě zkušeností z prvních výzev dochází k nejpodstatnějšímu zdržení ve fázi od 
ukončení výběru projektu do začátku realizace projektu – klíčovou aktivitou je příprava a 
uzavírání smluv (případně rozhodnutí o finanční podpoře). Této problematice je věnován 
zvláštní problémový okruh (problémový okruh č.1/04-3.3). 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
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Opatření 1: 
Na úrovni všech OP průběžně provádět detailní hodnocení 
dodržování lhůt administrace projektů v jednotlivých výzvách a 
podle zkušeností upravit reálné lhůty administrace pro další 
výzvy. Je nutné zohlednit případné zrychlení administrace díky 
získaným zkušenostem z předchozích výzev a 
předpokládanému počtu projektu v dalších výzvách. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
Stanovit lhůty administrace projektů jako závazné a lhůty 
administrace projektů zveřejnit (stanovit jako povinnost ŘO 
OP, např. usnesením vlády ČR). Dodržování lhůt musí být 
podrobeno důkladné kontrole, bude vhodné definovat i 
opatření, která budou přijata v okamžiku nedodržení lhůty pro 
danou činnost. 

ihned konec 
2005 

Opatření 3: 
Průběžně sledovat zájem předkladatelů o předkládání projektů 
a dle zájmu předkladatelů připravit jak administrativní kapacity, 
tak kapacity pro hodnocení projektů. Doporučujeme rozlišovat 
mezi jednotlivými opatřeními a programy dle zájmu žadatelů a 
charakteru programu. 
 
Doporučujeme ŘO OP, ZS a KP zvážit možnosti využívání 
externích odborníků a externích kapacit ve vybraných fázích 
administrace projektů a analyzovat možnosti financování 
zvolených opatření z technické pomoci programů. 

u prvních 
následujících 

výzev 

v 
průběhu 
následují

cích 
výzev 

Opatření 4: 
Navrhujeme porovnání situace v jednotlivých OP s ohledem na 
náročnost systému administrace projektů v jednotlivých 
opatřeních a regionech (počet projektů, rozsah projektové 
dokumentace, způsob hodnocení, vazby na ZS a KP, způsob 
konečného výběru projektů apod.), Je nutné definovat 
kvalitativní kritéria poskytovaných služeb a definování 
personálních potřeb OP. Vyhodnocení je třeba koncipovat tak, 
aby bylo možné určit konkrétní časovou náročnost zpracování 
projektové žádosti (např. počet člověkohodin) Následně je 
nutné navrhnout konkrétní doporučení ohledně 
administrativních kapacit na úrovni ŘO OP, ZS, příp. KP, a to 
s ohledem na: 
  regionální vytíženost institucí 
  možnosti snížení administrativní náročnosti, počtu úrovní 

řízení apod. 
  identifikaci možností zkrácení (souběhu) některých činností 

s cílem zkrátit administraci projektů a posoudit možnosti, 
jak co nejlépe zajistit naplnění pravidla n+2 a vytvořit 
maximální časový prostor pro realizaci projektů  

ihned 2006 
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Opatření 5: 
Navrhujeme, aby ŘO OP vypracovaly, zveřejnily a průběžně 
aktualizovaly plán vyhlašování dalších kol výzev u všech 
programů a opatření včetně předpokládaných finančních 
alokací (šetření projektu 1/04 ukazuje, že kvalitní přípravě 
projektu je nutno věnovat značné množství času, obvykle 3–6 
měsíců, přičemž výzvy obvykle trvají 2 měsíce, a znalost 
termínů a podmínek pro nadcházející výzvy může významně 
přispět k vyšší kvalitě projektů a tím i vyšší absorpční 
kapacitě). ŘO zajistí zpracování i v případě, že vyhlašováním 
výzev je pověřen jiný subjekt. 

ihned konec 
2005 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-3.3): „Zdržení administrace projektů ve fázi uzavírání 
smluv“ 
   
Na základě zkušeností z prvních výzev dochází k nejpodstatnějšímu zdržení ve fázi od 
ukončení výběru projektu do začátku realizace projektu – klíčovou aktivitou je příprava a 
uzavírání smluv (případně rozhodnutí o finanční podpoře).  
 
V současné době se jedná pravděpodobně o největší zdržení při administraci projektů. 
Předpokládané lhůty absolutně neodpovídají lhůtám stanoveným v dokumentech řízení 
programu, stává se vážným problémem, který v žádném případě není na straně 
předkladatelů projektů (např. u grantových projektů v OP RLZ byla pro uzavření smlouvy 
stanovena lhůta 15 dnů od rozhodnutí výběrové komise, což je absolutně nereálné). 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Tam, kde to umožňuje charakter programu, navrhujeme nahradit 
proces přípravy a uzavření „smlouvy“ o přidělení finanční 
podpory „rozhodnutím“. Vzor rozhodnutí by měl být přílohou 
výzvy k předkládání projektů, aby byly podmínky přidělení 
podpory dopředu jasné, toto opatření umožní výrazné zrychlení 
celého procesu administrace projektů. 

ihned 

v 
průběhu 
dalších 
výzev 

Opatření 2: 
ŘO (příp. pověřené ZS či KP) provedou přípravu vzorů smluv 
(rozhodnutí) v reálných podmínkách výzvy v dostatečném 
předstihu před ukončením hodnocení projektů, aby nedocházelo 
ke kolizím s podmínkami výzvy a legislativou v okamžiku 
uzavírání smluv (např. problematika partnerství, předfinancování 
a spolufinancování projektů). Za účelem včasné a kvalitní 
přípravy vzorů smluv navrhujeme využití služeb externích 
právních expertů ve všech fázích přípravy smlouvy (financovat z 
technické pomoci). 

ihned konec 
2005 
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Opatření 3: 
ŘO OP zajistí včasné nastavení podmínek pro ex-ante kontroly 
projektů před podpisem smlouvy (vydáním rozhodnutí), 
vypracování check-listů a metodických postupů pro ex-ante 
kontroly, které budou k dispozici žadatelům i kontrolním 
autoritám, a to již v době přípravy projektů. Dojde tak ke 
zrychlení a zpřehlednění procesu administrace projektů 
(provedou ŘO). 

ihned konec 
2005 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-3.4): „Nedostatečné pravomoci RPS ve vztahu k ŘO OP“ 
  
RPS nemá nastaveny potřebné pravomoci, které by odpovídaly jeho celkové 
zodpovědnosti za implementaci operačních programů v ČR. Nemá např. k dispozici 
dostatečné údaje potřebné pro monitoring a hodnocení programů (plný přístup do všech 
aplikací MSSF). Pro účely evaluačních projektů je nutné identifikovat příčiny vznikajících 
problémů, které je možné přesně stanovit pouze na základě primárních dat (např. údajů 
z MSSF MONIT, projektové žádosti). Dále musí mít RPS k dispozici veškeré aktuální 
materiály a metodiky implementace programů, výsledky hodnocení a výběru projektů, 
apod., aby byl RPS schopen srovnávat postupy implementace jednotlivých programů.  
 
Současné pravomoci RPS vzhledem k ŘO OP považujeme za nedostatečné pro efektivní 
řízení pomoci. RPS nemá pravomoci odpovídající míře jeho zodpovědnosti.  Tento faktor 
snižuje možnost implementace doporučení vycházejících z již získaných zkušeností 
z implementace (např. evaluačních projektů RPS). 
 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Navrhujeme zajistit plný přístup do všech aplikací MSSF 
pracovníkům RPS a zajistit přístup ke všem datům o všech 
programech a všech projektech financovaných ze SF EU. Jedině 
takto lze provádět účinný monitoring a hodnocení pomoci a 
navrhovat opatření ke zrychlení a zefektivnění implementace SF 
EU. Je nutné zajistit, aby měl RPS k dispozici nezkreslené a 
nezávislé primární zdroje dat. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
Navrhujeme posílit pravomoci RPS vůči OP, které jsou 
v současné době nedostatečné pro přijímání opatření ke 
zrychlení a zefektivnění čerpání pomoci ze SF EU. RPS je 
zodpovědný za celkovou implementaci strukturální pomoci, 
nicméně nemá odpovídající pravomoci směrem k ŘO OP, které 
by umožňovaly přijímat rychle a flexibilně adekvátní opatření 
k zefektivnění implementace strukturální pomoci. 

ihned konec 
2005 
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Problémový okruh (č. 1/04-3.5): „Nesoulad kompetencí a zodpovědnosti ŘO, ZS a 
KP“ 
 
U některých operačních programů existuje přílišná delegace kompetencí a pravomocí 
z ŘO na ZS (např. MZE). Řídící orgán pak má omezené možnosti zasahovat do 
implementace v případě potřeby nasazení operativních opatření, což významně zpomaluje 
implementaci pomoci. Pracovníci řídících orgánu mají např. omezený přístup k datům 
v MSSF, což zpomaluje nebo znemožňuje efektivní monitorování a hodnocení programů. 
Existuje tedy nesoulad mezi zodpovědnostmi (které v důsledku vždy nese ŘO) a 
pravomocemi, které jsou delegovány na nižší úrovně implementace. 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Navrhujeme revidovat rozsah a způsob delegovaných pravomocí  
ŘO na ZS, případně zapojení KP. Systém řízení by měl 
umožňovat možnost operativně a pružně zasahovat do vlastního 
řízení programu a administrace projektů na základě aktuálního 
vývoje. Nutné je především zajistit soulad zodpovědností a 
pravomocí jednotlivých úrovní implementace. Je nutné vyjasnit 
kompetence při řešení reálných problémů implementace 
programů strukturální pomoci, v případě potřeby je nutné vztahy 
mezi jednotlivými úrovněmi upravit. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
Umožnit přístup pracovníkům ŘO k údajům v MSSF na všech 
úrovních tak, aby mohli průběžně monitorovat průběh 
implementace programu a měli k dispozici veškeré primární 
zdroje dat. Navrhujeme v tomto smyslu upravit metodické 
materiály řízení programů (operační manuály, manuály 
implementace, metodické pokyny apod.). 

ihned konec 
2005 

Opatření 3: 
Ověřit funkčnost komunikačních struktur mezi ŘO a ZS a 
přijmout opatření k intenzivnější a pružnější komunikaci mezi 
jednotlivými úrovněmi implementace programů. Je nutné 
především vyjasnit kompetence a zodpovědnosti a jednoznačně 
je vymezit s ohledem na akceschopnost systému, jeho 
jednoduchost a transparentnost. 

ihned konec 
2005 
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Opatření 4: 
Pro přípravu programů v období 2007–2013 navrhujeme 
zjednodušit implementační strukturu (menší počet ZS), definovat 
jasné pravomoci a pravidla pro jasnou a otevřenou komunikaci, 
vytvořit podmínky pro využití zkušeností s implementací 
programů v ČR v období 2004–2006 a využít také zkušeností 
s implementací strukturální pomoci z ostatních členských států 
EU (např. zvážit možnosti zapojení soukromých subjektů do 
implementace pomoci, silnější aplikace PPP při implementaci 
programů). 

podzim 
2005 2007+ 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-3.6): „Kapacity a kvalita lidských zdrojů, fluktuace 
pracovníků“ 
 
V institucích, které administrují programy, existuje prostor pro zlepšení dovedností 
v oblasti řízení lidských zdrojů, a to jak v oblasti odborné (tzv. hard skills), tak v oblasti tzv. 
„měkkých“ dovedností (soft skills). Nejsou vytvořeny podmínky pro aplikaci pružných forem 
řízení lidských zdrojů, což nepřispívá k efektivnímu plnění úkolů při implementaci a 
administraci programů SF EU.  
Prostor pro zlepšení existuje v oblasti strategického plánování a řízení, řízení lidských 
zdrojů, public relations (PR), marketingu, propagace a komunikace, které jsou důležité pro 
realizaci informační a komunikační kampaně v rámci implementace SF.  Problematická je i 
vysoká fluktuace pracovníků, především na úrovni ZS a KP (např. Krajské úřady, 
pověřené úřady práce). 
Není také dostatečně budována tzv. „institucionální“ paměť a zkušenosti. Ty jsou zatím 
vázány na konkrétní osoby, s jejich odchodem odchází i nabyté zkušenosti a znalosti. 
Cílem je vytvoření administrativních struktur, kde jsou jednotliví pracovníci flexibilní a 
zastupitelní. Takto se výrazně zvýší robustnost systému (příkladem potenciálu rozvoje 
lidských zdrojů je odkaz na zprávy uvedené v kapitole 3.3. – zkušenosti z Irska a 
Portugalska Country Report Portugal, Assessing the Administrative Capacity Needed by 
the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds a dále Country Report 
Ireland, Assessing the Administrative Kapacity Needed by the Candidate Countries to 
Effectively Manage the Structural Funds, Final Report. 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
Opatření 1: 
Navrhujeme provést hodnocení fluktuace pracovníků všech 
úrovní systému implementace s cílem identifikovat důvody a 
navrhnout opatření k jejímu snížení a vhodné prostředky 
k motivaci pracovníků. 

ihned konec 
2005 



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

 

Závěrečná zpráva projektu 1/04                                               

      64/67 

Opatření 2: 
Navrhujeme provedení podrobné analýzy vzdělávacích potřeb 
(TNA), definování vzdělávacích potřeb a definování 
odpovídajících prostředků (vzdělávacích a tréninkových 
programů) a posílit tak dovednosti pracovníků implementačních 
struktur na všech úrovních jak v oblasti politiky HSS, tak v oblasti 
strategického plánování a řízení, řízení lidských zdrojů, 
marketingu a PR apod. (dle výsledků TNA). Analýza 
vzdělávacích potřeb by měla brát v úvahu usnesení vlády č. 
850/2003 a využívat modulární strukturu vzdělávání dle výsledků 
TNA. Realizace vhodně volených vzdělávacích a tréninkových 
aktivit zaměřených na získávání dovedností (trénink) přispěje 
k efektivnější implementaci SF EU v ČR. 

ihned konec 
2005 

Opatření 3:  
Navrhujeme v návaznosti na zkoumání kapacit jednotlivých 
institucí podílejících se na implementaci zvážit realizaci 
vzdělávacích a tréninkových programů v odpovídající kvalitě a 
rozsahu. Je nutné volit interaktivní formy vzdělávání se 
zaměřením se na získání praktických dovedností (tréninky), 
nikoliv „přednášení“ problematiky, vše odpovídající detailně 
analyzovaným potřebám cílové skupiny. 

návazně 
na 

předchozí 
opatření 

2006 

 
 
Problémový okruh (č. 1/04-3.7): „Neefektivní systém evaluací OP a nedostatečné 
využití výsledků evaluačních projektů a doporučení expertů ohledně zlepšení 
implementace SF“ 
     
Problém úzce souvisí s pravomocemi RPS. Současné aktivity jsou roztříštěné, mnohdy ze 
strany ŘO OP duplicitní, výsledky nejsou porovnatelné mezi jednotlivými programy. 
Spolupráce některých OP při realizaci evaluačních projektů na úrovni RPS lze označit za 
nedostatečnou (OPPP), některé OP (OP RLZ) nemají dostatečnou personální kapacitu pro 
realizaci vlastních evaluačních projektů. Častá duplicita aktivit RPS a jednotlivých OP, 
nesrovnatelnost výsledků evaluací jednotlivých OP, a absence systému implementace 
doporučení včetně následné kontroly neumožňuje efektivní přenos zkušeností mezi 
jednotlivými programy. 
 
Navrhujeme provést analýzu, kterak bylo naloženo s doporučeními např. projektu ABCap, 
který definoval doporučení pro zlepšení systému implementace, na úrovni jednotlivých OP. 
Pokud nebude existovat efektivní systém implementace doporučení a vyhodnocení jejich 
naplnění, pak systém evaluací ztrácí na efektivitě. 

Časový horizont 
Návrh opatření 

akce dopad 
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Opatření 1: 
Navrhujeme posílit koordinační roli evaluační jednotky RPS, 
která by se prostřednictvím metodického vedení podílela na 
přípravě a realizaci evaluačních plánů jak RPS, tak i OP. Tím se 
docílí metodické konzistentnosti a srovnatelnosti výsledků. 
V rámci technické pomoci jednotlivých OP by pak byla 
prováděna výběrová řízení na zpracování „dílčích“ evaluačních 
projektů, které budou založeny na shodné metodice a postupech 
evaluace programů pomoci. Pracovníci zabývající se evaluacemi 
na jednotlivých ŘO OP by měli mít spíše výkonnou roli a jejich 
úkolem je zabezpečovat odbornou stránku problematiky svých 
OP. 

ihned konec 
2005 

Opatření 2: 
Pokud není s výsledky a doporučeními evaluačních projektů 
pracováno na úrovni všech OP a nejsou zohledňována 
doporučení, navrhujeme přijmout taková kompetenční, 
organizační a komunikační opatření na úrovni RPS i na ŘO OP, 
která povedou k reálnému uvedení výsledků evaluačních 
projektů do praxe. Navrhujeme vytvoření systému implementace 
navržených doporučení a výsledků evaluačních projektů 
realizovaných RPS a OP a sledování míry jejich naplnění. Jedině 
implementace zjištění a navrhovaných opatření v co nejkratším 
čase zajistí zvýšení efektivnosti čerpání prostřednictvím 
navrhovaných opatření. Navrhujeme průběžné informování 
realizátorů, odborných skupin i široké veřejnosti (např. přes 
webové stránky) o implementaci doporučení ukončených 
evaluačních projektů. 

ihned konec 
2005 

Opatření 3: 
Navrhujeme zpracování koordinovaných evaluačních plánů, 
které budou vycházet z univerzálních metodických postupů RPS, 
metodických postupů EK a potřeb jednotlivých OP tak, aby bylo 
zajištěno pokrytí všech oblastí evaluací programů pomoci ze SF 
EU (účastní se zástupci všech ŘO OP, koordinuje RPS). 
Výsledkem bude realizace tzv. „Integrovaných evaluačních 
projektů“ napříč všemi OP. 

následující 
evaluační 
plány RPS 

a OP 

2006+ 

 

Problémový okruh (č. 1/04-3.8): „Neefektivní fungování MSSF a nedostatečná 
možnost porovnání kvality projektů a programů“ 
 
Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) je v současné době koncipován jako 
tříúrovňový (CENTRAL, MONIT, aplikace el. žádosti, např. BENEFIT). Pro efektivní 
monitorování se ukazuje dosavadní fungování systému jako velice problematické, 
současný stav není udržitelný pro efektivní fungování monitoringu programů, zvláště 
pokud se předpokládá vyšší počet projektů a vyšší čerpání pomoci po roce 2006. Na 
základě výsledků analýzy projektu 1/04 jsou problémy především následující: 
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a) problematické provázání jednotlivých úrovní MSSF (CENTRAL x MONIT, MONIT x 

BENEFIT, ELZA apod.) 
b) vysoká náročnost „manuální“ práce pracovníků ŘO, ZS 
c) nízká robustnost stávajícího systému, nedostatečná stabilita 
d) dlouhá doba odezvy systému při zadávání dat a práci v systému 
e) nízká bezpečnost dat 
f) nefunkčnost jednotlivých modulů systému (např. tiskové sestavy, generování el. 

žádostí) 
g) nepružné a neefektivní přidělování přístupových práv 
h) různé architektury nižších úrovní systému, nemožnost pružného operativního 

finančního i věcného monitoringu ze strany ŘO a především RPS 
i) nedostatečná funkčnost systému – nutnost flexibilního vývoje nových aplikací 

 
Časový horizont 

Návrh opatření 
akce dopad 

Opatření 1: 
Dle našeho názoru by bylo vhodné zachovat 2 úrovně MSSF, 
tedy stávající úroveň příjemce pomoci nebo KP (el. žádost) a 
současný MSSF CENTRAL. Navrhujeme však jednotnou 
metodiku pro všechny systémové úrovně, která zajistí 
efektivnější komunikaci jednotlivých úrovní systému a aplikací. 
Pokud bude ovšem využito stávající architektury systému, je 
nutné důkladně posoudit robustnost současného řešení ve 
vztahu ke kapacitním předpokladům období 2007+. Jako 
vhodné se nám jeví vybudování jednotné databázové platformy 
s různou úrovní přístupových a administračních práv do 
systému a efektivní rozdělení rolí na základě jednotné metodiky 
pro všechny programy financované ze strukturálních fondů při 
současné podmínce propojení na systémy MF ČR a EU. 

ihned, 
do  

konce 2005 
2007 

Opatření 2: 
Pro porovnávání kvality projektů a programů se nám jako 
vhodná jeví metoda benchmarkingu. Dle našeho názoru by tedy 
bylo vhodné připravit a realizovat evaluační projekty zaměřené 
na benchmarking – komparativní evaluační projekt zaměřený na 
hodnocení vybraných aspektů implementace SF v zahraničí 
(noví členové EU) a porovnání se starými členskými státy. 
Postupy dobré praxe pak zahrnout do doporučení pro další 
programovací období a pro zlepšení procesů implementace 
strukturální pomoci v ČR. Jednotná datová základna MSSF by 
také umožnila bezproblémový benchmarking na úrovni všech 
programů ČR. 

do 
evaluačních 
plánů 2006, 

2007+ 

2007+ 
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7 Seznam zkratek 
GS Grantové schéma 
IS Informační systém 
IT Informační technologie 
KAP Komunikační akční plán 
KP Konečný příjemce 
KU Konečný uživatel 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MSSF Monitorovací systém strukturálních fondů 
MZE Ministerstvo zemědělství 
OPI Operační program Infrastruktura 
OPPP Operační program Průmysl a podnikání 
OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
OP RVMZ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
OS Odborná skupina projektu 1/04 
PPP Public-Private Partnership (partnerství veřejného a soukromého sektoru na 

financování veřejných projektů) 
RPS Rámec podpory Společenství 
ŘO Řídící orgán 
SF Strukturální fondy 
SFŽP Státní fond životního prostředí 
SROP Společný regionální operační program 
VS Veřejná správa 
ZS Zprostředkující subjekt 
 
 


