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1 Charakteristika podprojektu 1/04-2 
Podprojekt 1/04-2 byl realizován v rámci projektu 1./04 „Analýza a vyhodnocení 
slabých míst systému implementace a rizik poruch“ zadaného Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 
 
Informace o zadavateli: 

Instituce Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zadavatel 

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

strukturálních fondů (EvaSFun) 
Odpovědná vedoucí Ing. Eva Píšová 

Kontaktní složka 
útvaru 

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

Kontakty 

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

Sídlo společnosti Zemědělská 1, 613 00 Brno 

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

Předseda výkonného výboru sdružení Ing. Petr Volek 

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

Kontaktní osoby 

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

 

Tento dokument je určen zadavateli projektu 1./04, členům odborné skupiny projektu 
1./04 a dalším osobám podílejícím se na realizaci evaluačního plánu RPS. Dokument 
navazuje na metodologické teze prezentované odborné skupině na metodické 
schůzce dne 30.9.2004 a na metodiku řešení podprojektu 1./04-2 předloženou 
zadavateli dne 30.11.2004 a 8.3.2005. Dokument shrnuje dílčí výsledky zkoumání 
podprojektu 1./04-2, které budou předmětem diskuse odborné skupiny projektu, 
připomínky budou zapracovány a zahrnuty do závěrečné zprávy projektu 1./04, která 
bude předložena zadavateli dle upraveného harmonogramu nejpozději do 31.8.2005. 
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1.1 Zadání a cíle podprojektu 1/04-2 
Podprojekt „1./04-2 – Kvalita projektů“ je orientován na oblast tvorby a přípravy 
projektů, 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 různých 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.  
 
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 tato dílčí závěrečná zpráva, která odpovídá na předem definovanou 
klíčovou otázku podprojektu:  
 
 
„Jaká je kvalita předkládaných projektů?“ 
 
Na základě výzkumu a dle zadávacích podmínek projektu jsou ve zprávě 
vyhodnoceny pozitivní a negativní skutečnosti při přípravě a implementaci projektů 
z pohledu kvality informovanosti potenciálních konečných uživatelů. Dále jsou zde 
uvedeny doporučení řešené problematiky pro programové období 2004–2006 a 
2007–2013. Zpráva obsahuje celorepublikový souhrn problematiky a rozložení 
výsledků na regiony NUTS II a NUTS III tam, kde to umožňuje charakter zkoumání. 
 
 

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

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

  Ing. Robert Plaga 
 
 

1.3 Identifikace a kvantifikace objektu výzkumu 
Objektem výzkumu podprojektu byli koneční uživatelé, případně koneční příjemci 
(tam kde jsou zároveň konečnými uživateli) a to jak úspěšní tak i neúspěšní při 
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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). Pro 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.  
 
Řídící orgány OPPP a OP RVMZ neposkytly realizátorovi žádná data, 
umožňující hloubkovou analýzu kvality projektů, ani nezajistily přístup do 
databáze projektových žádostí. 
 
Řídící orgán SROP a OP RVMZ umožnil realizátorovi omezený přístup do MSSF 
MONIT. RPS pak realizátorovi umožnil omezený přístup do databáze MSSF 
CENTRAL. 
 
Ve shodě s projektem 3./04 „Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému 
implementace RPS“ (realizátor BermanGroup) musíme konstatovat, že „data 
vkládaná do MSSF Central neobsahují všechny údaje/charakteristiky projektů, 
které jsou pro hodnocení podstatné či důležité: např. údaje o povaze projektu, 
o jeho cílech, případně aktivitách…“, což způsobuje, že „dozvědět se více o 
charakteru projektu a jeho věcné podstatě je velice obtížné“. 
 
Práci na evaluačním projektu také ztěžoval omezený přístup do MSSF, který 
realizátorovi neumožňoval export dat z databáze a práce s daty pro účely hodnocení 
je velice obtížná. Opět ve shodě se závěrečnou zprávou projektu 3./04 „Analýza a 
vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS“ (BermanGroup) 
konstatujeme, že „MSSF neumožňuje jednoduchý export dat pro účely 
hodnocení“. 
 

1.4 Časový rámec realizace celého projektu a podprojektu 1/04-2 
Aktivita Výstup Termín 
Výběr zkoumaných opatření  
1./04 

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

30.11.2004

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

Dokument – Návrh metodologie výzkumu 
podprojektu 1./04-2 

8.3.2005 

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

Dotazník 1./04-2 k připomínkám OS 8.3.2005 

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

Scénář individuálního rozhovoru 1./04-2 
k připomínkám OS 

8.3.2005 

Pilotní testování dotazníku  Finální verze dotazníku se zapracovanými 30.3.2005 
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1./04-2 se zapracovanými 
připomínkami OS 

připomínkami OS a výsledky pilotního 
testování 

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

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

30.3.2005 

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 

8.3.2005 

Finalizace metodologie 
hodnocení kvality projektů 
v rámci 1./04-2  

Finální metodologie hodnocení kvality 
předložených projektů v 1./04-2 se 
zapracovanými připomínkami OS 
(předávací protokol) 

8.3.2005 

Výzkum 1./04-1 (část.1./04-
2) 

Průběžné výsledky výzkumu 1.6.-
15.7.2005 

Závěrečná prezentace 1./04-
2 

Dílčí zpráva 1./04-2 5.8.2005 

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

Dílčí zpráva 1./04-2 k prezentaci OS 10.8.2005 

Závěrečná prezentace 1./04-
2 

Dílčí zpráva 1./04-2 (předávací protokol) 12.8.2005 
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1.5 Použitá sada evaluačních otázek 
Sada evaluačních otázek podprojektu vycházela ze zadávacích podmínek projektu – 
vybrané typologie evaluačních otázek k těmto definovaným polím:  

a) typologie projektů 
b) technická kvalita projektů 
c) přijetí/nepřijetí projektů 

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

Vybraná typologie evaluačních otázek (ToR) 
a) typologie projektů 

1) Jaký je stupeň originality mezi předkládanými projekty? 
 
2) Existuje vazba mezi originalitou projektu a reálností realizace? 
 
3) Do jaké míry odpovídají projekty podporovaným aktivitám v rámci OP? 
 
4) Do jaké míry jsou projekty relevantní k potřebám daného území a cílových 
skupin? 
 

 
b) technická kvalita projektů 

5) Byly projekty zpracovávány tak, aby korespondovaly se záměry a cíli 
strukturální politiky, nebo byly projekty původně připraveny pro jiný zdroj 
financování a následně přizpůsobeny podmínkám výzev strukturální pomoci? 
6) Byla kvalita jednotlivých částí projektů vyvážená? 
 
7) Které projektové části byly zpracovány ve formě, která není prakticky 
aplikovatelná? 
8) Jaká je průměrná finanční náročnost jednotlivých částí projektů? 

 
9) Jaká byla průměrná doba příprav projektů k předložení? 

 
 
c) přijetí/nepřijetí projektů 

10) Jaké jsou hlavní příčiny nepřijetí přihlášených projektů? 
 
11) Jaké jsou hlavní důvody přijetí přihlášených projektů? 
 
12) Jaké formální chyby se nejvíce vyskytovaly? 
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13) Jaké obsahové chyby se nejvíce vyskytovaly? 
14) Vyskytly se projekty, které se v rámci posouzení „vlivu na životní 
prostředí/rovné příležitosti/informační společnost“ označily za „soustředěn hlavně“ 
na danou  oblast? 

 
15) Byly projekty, které jsou označené jako „soustředěné hlavně“ na danou 
oblast, takto označeny oprávněně a prokazatelně?     
16) Byly odmítnuty projekty z důvodu špatného/neexistujícího popsání vlivu na 
HP? 

1.6 Přehled souboru získaných dat 
Výzkum sestával z kvantitativní a kvalitativní části.  
Částečně byly využity data získaná spojeným šetřením pro podprojekty 1/04-1 a 
1/04-2. 
 
Kvantitativní formou bylo prostřednictvím e-mailu osloveno dohromady 1620 
žadatelů, kterým byl zpřístupněn internetový dotazník. Výsledkem byla analýza 311 
odpovědí na dotazník, představující 19% návratnost dotazníků.  
 
Reálná podoba dotazníku, jak byl uveden na Internetu 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) 
 
Kvalitativní část měla podobu individuálních rozhovorů se zástupci vybraných 
opatření ve všech regionech NUTS III s výjimkou Hl. města Prahy. Realizátor 
plánoval provést celkem 26 individuálních rozhovorů, přičemž respondenti měli být 
rovnoměrně zastoupeni v rámci zkoumaných opatření a regionů NUTS III. Vzhledem 
k tomu, že jedním z respondentů v opatření 3.1 OP RLZ byl předkladatel národního 
projektu, který nelze jednoznačně přiřadit žádnému regionu, rozhodl se realizátor po 
analýze pokrytí opatření a krajů zařadit do výzkumu ještě jeden rozhovor za opatření 
3.4 OPI v Královéhradeckém kraji. Protože však až do ukončení terénního výzkumu 
formou individuálních rozhovorů (15. 6. 2005) nebylo možné získat kontakt na 
žádného žadatele v opatření 1.1 OPPP, je výsledný počet rozhovorů 25 a 
v Jihomoravském a Jihočeském kraji tak bylo provedeno jen po jednom rozhovoru. 
 
Kvalitativní část výzkumu byla navíc rozšířena o metodu skupinového rozhovoru, 
který proběhl na začátku a na konci terénního šetření. Prvního skupinového 
rozhovoru, jehož účelem bylo ověřit správnost kvalitativního i kvantitativního nástroje 
se zúčastnilo 10 žadatelů převážně z Jihomoravského kraje. Druhého skupinového 
rozhovoru, který sloužil k prohloubení informací získaných při individuálních 
rozhovorech, se zúčastnilo 9 žadatelů převážně z Jihomoravského kraje.  
 
Zvukový záznam i přepis individuálních rozhovorů je přiložen k závěrečné zprávě 
projektu na CD sloužícím jako přehled podkladových materiálů pro výzkum:  
CD_1_Projekt 1.04_1-2-3_Data z terenniho setreni 
CD_2_Projekt 1.04_1-2_Data z terenniho setreni_Individualni rozh 
CD_3_Projekt 1.04_1-2_Data z terenniho setreni_Skupinovy rozhovor (v případě 
skupinových rozhovorů jsou na CD též jejich obrazové záznamy). 
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Tyto informace byly doplněny o data z projektových žádostí. Tyto byly získány u 
SROP a OP RLZ (s výjimkou opatření 3.1., 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 OPRLZ 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 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). 
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Aplikovaná metodologie podprojektu 1/04-2 

1.7 Detailní popis aplikované metodologie 
 
Z důvodu sloučení kvantitativního i kvalitativního zkoumání v rámci podprojektů 
1./04-1 a 1./04-2 vychází část metodiky podprojektu 1./04-2 (dotazníkové šetření, 
individuální rozhovory a focus group) z metodiky podprojektu 1./04-1 (viz. Dílčí 
závěrečná zpráva podprojektu 1./04-1, kapitola 2). 
 
V případě OPPP byla vážně ohrožena realizace výzkumu dvou zvolených 
opatření, protože ŘO OPPP neposkytl realizátorovi informace a data potřebná 
pro hodnocení.  
Kontakty na žadatele v opatření 2.1 tak musel realizátor získávat z databáze ISOP 
umístěné na stránkách www.czechinvest.org, v níž však nebyly uvedeny kontaktní 
údaje na žadatele a realizátor je musel následně komplikovaně dohledávat na 
Internetu. Do výzkumu projektu však nemohli být zařazeni žádní žadatelé 
z opatření 1.1, protože zde ještě nebyly schváleny žádné projektové žádosti a 
uvedená databáze tak nezveřejnila identifikační údaje žádného z předkladatelů. 
 
Podprojekt 1/04-2 byl řešen způsobem vycházející z metodických tezí předložených 
odborné skupině dne 30. 9. 2004, přičemž tento postup zohlednil připomínky 
zadavatele a odborné skupiny vznesené v průběhu a po skončení metodické 
schůzky 30. 9. 2004.  
 
1.7.1 Nástroje výzkumu 
Výzkum v rámci realizace podprojektu 1./04-2 využil následující nástroje: 
 

a) Dotazník a individuální rozhovory (zadavatelem schválené sloučené 
kvantitativní i kvalitativní zkoumání v rámci podprojektů 1./04-1 a 1./04-2)  

b) vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza realizátora 
c) individuální expertní rozhovory v rámci OPI 
 

 
Ad a) dotazník a individuální rozhovory: 
Kvantitativní formou bylo prostřednictvím e-mailu osloveno celkem 1620 žadatelů, 
kterým byl zpřístupněn internetový dotazník.  
Kvalitativní část měla podobu 25 individuálních rozhovorů se zástupci vybraných 
opatření ve všech regionech NUTS III s výjimkou Hl. města Prahy. Kvalitativní část 
výzkumu byla navíc rozšířena o metodu skupinového rozhovoru, který proběhl na 
začátku a na konci terénního šetření. Prvního skupinového rozhovoru, jehož účelem 
bylo ověřit správnost kvalitativního i kvantitativního nástroje se zúčastnilo 10 žadatelů 
převážně z Jihomoravského kraje. Druhého skupinového rozhovoru, který sloužil 
k prohloubení informací získaných při individuálních rozhovorech, se zúčastnilo 9 
žadatelů převážně z Jihomoravského kraje. 
 
Ad b) vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza – byla využita při hodnocení těch 
aspektů kvality projektů, kde nebylo možné a účelné jako relevantní zdroj informací 
využít konečné uživatele.  
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Tato část výzkumu nebyla realizována u OPPP a OP RVMZ, kde řídící orgány 
neumožnily realizátorovi přístup k projektovým žádostem ani neposkytly 
potřebná data jinou formou. 
 
V rámci zkoumaných opatření OP RLZ a SROP byl ŘO realizátorovi zajištěn přístup 
do MSSF Monit. Vzhledem ke skutečnosti, že potřebná data o projektech nebyla ani 
k 25. 7. 2005 do systému zanesena, nemohla tato část výzkumu být realizována u 
OP RLZ, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a 
rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. 
U OPI byla, vzhledem k malému počtu projektů ve vybraných opatřeních (např. 
v opatření 3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží byly v rámci 1. 
výzvy podány pouze 2 projekty, v opatření 3.3. 11 projektů a v opatření 2.2. jen 7 
projektů) doplnil realizátor hodnocení projektových žádostí i o individuální rozhovory 
s pracovníky Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstva dopravy (MD 
ČR). Vzhledem k povaze OPI je i řada nástrojů využitých u ostatních opatření 
použitelná – kvůli velmi malému počtu projektů – velmi omezeně a je nahrazena 
slovním hodnocením informací získaných expertními rozhovory. 
 
Vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza proběhla ve II. fázích: 
 
Fáze I. – Kvantitativní hodnocení kvality projektů – vychází 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 zahrnovala tato fáze 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 byly 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 je navíc 
zatíženo nepřesnostmi systému, způsobenými jak technickou nedokonalostí systému 
tak i rozdílnou strukturou hodnotících tabulek mezi zkoumanými opatřeními (jedná se 
o opatření OPRLZ 1.1., SROP 1.1., 3.2., 4.2.). Konkrétně realizátor narazil na 
rozpory mezi označením stavu projektu v zatřídění a skutečným stavem projektu. Po 
telefonické konzultaci s ŘO je možno konstatovat, že na svázání stavových složek 
projektů a zvýšení kontroly se pracuje. Následující kopie monitorů demonstrují 
zjištěné problémy: 
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Fáze II. - Verifikační hloubkové hodnocení bylo zaměřeno na zkoumání vzorku 
projektů ve zkoumaných opatřeních. Cílem bylo identifikovat a analyzovat faktory 
ovlivňující hodnocení a provést analýzu faktorů kvality projektových žádostí 
především v těch aspektech kvality, kde dochází k největším „bodovým“ 
ztrátám při hodnocení kvality žádostí. Zdrojem dat byly dostupné hodnotící tabulky 
v náhodném vzorku vybraných projektů.  
I zde realizátor narazil na rozpory či technické problémy při zpracování dat. Jednalo  
se o chybné počítání vah v systému. A tedy i chybně zobrazené výsledky 
hodnotících tabulek.1 Realizátor proto vycházel z dat zadaných do systému 
hodnotitelem/administrátorem a ručně je přepočítávat – případnou chybu na úrovni 
špatně zadaných hodnot není realizátor schopen s ohledem na přístupná data 
odhalit. Příklady chyb systému uvádíme na následujících kopiích monitoru: 

 

                                                 
1 Ačkoliv celkové hodnocení bylo, alespoň u zde miňovaných projektů, zobrazeno správně. 
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Dalším typem problémů spojených s monitorovacím systémem je dvojí existence 
stejných kritérií. Zde je uveden příklad otázek 3.2. a 3.7.. I tato nekoncepčnost 
ovlivňuje vypovídací schopnosti analýzy. 

 



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

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-2                                               

      15/63 

 
Posledním typem problémů bylo samostatné nestabilní chování systému, které 
zvyšovalo časovou náročnost zpracování. 

 
 
Ad c) individuální expertní rozhovory v rámci OPI - 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). 
Celkem bylo provedeno 6 individuálních expertních rozhovorů, jejichž obsah byl 
zaznamenán do interních dotazníků podprojektu 1./04-2. 
 
1.7.2 Provedení kvantitativního a kvalitativního výzkumu  
Objektem výzkumu byli koneční uživatelé, popř. koneční příjemci, pokud tito 
vystupují jako koneční uživatelé (ve smyslu definice viz. Průvodce fondy EU, 
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, str. 28), a to jak úspěšní tak neúspěšní 
při předkládání projektů.  
 
Za základní podmínku a předpoklad zahájení realizace podprojektu realizátor 
označil umožnění přístupu k databázi úspěšných i neúspěšných žadatelů ve 
všech zkoumaných opatření včetně úplných a detailních kontaktních údajů z 
předkládaných projektů.  
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Výše uvedená podmínka nebyla splněna v rámci OPPP a OP RVMZ, kde 
realizátorovi nebyl umožněn přístup k projektovým žádostem ani do příslušné 
databáze. 
 
 
Kvantitativní výzkum 
 
Kvantitativní výzkum proběhl kvůli předpokládané vyšší návratnosti formou 
interaktivního internetového dotazníkového šetření. Realizátora provedl 
vyčerpávající oslovení respondentů známých ke dni zahájení výzkumu, a to 
s výjimkou již zmíněného opatření 1.1 OPPP. Výzkum trval od 18. 5. 2005 do 7. 6. 
2005 a osloveno bylo 1620 žadatelů. Zcela vyplněných dotazníků bylo na konci 
šetření 311, což představuje 19% návratnost. Této hodnoty se podařilo dosáhnout i 
díky druhému kolu „děkovných“ e-mailů, kterými realizátor děkoval za vyplnění 
dotazníků všem, kteří tak učinili a vyzýval k jejich vyplnění ty, kteří na první výzvu 
nereagovali. Dotazník obsahoval 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. 
Pro přesnou podobu otázek internetového dotazníku včetně oslovovacího dopisu viz 
CD 1, které bude přiložené k závěrečné zprávě projektu jako přehled podkladových 
materiálů pro výzkum.  
 
Kvalitativní výzkum 
 
Kvalitativní výzkum byl v rámci podprojektu 1/04-1 realizován přímou metodou, a to 
prostřednictvím jak kvalitativních otázek dotazníku, tak především individuálních 
řízených rozhovorů přímo u žadatelů a 2 skupinových rozhovorů (Focus groups).  
Realizátor plánoval provést celkem 26 individuálních rozhovorů v rámci kvalitativní 
části výzkumu, přičemž respondenti měli být rovnoměrně zastoupeni v rámci 
zkoumaných opatření a regionů NUTS III. Vzhledem k tomu, že jedním 
z respondentů v opatření 3.1 OP RLZ byl předkladatel národního projektu, který 
nelze jednoznačně přiřadit žádnému regionu, rozhodl se realizátor po analýze pokrytí 
opatření a krajů zařadit do výzkumu ještě jeden rozhovor za opatření 3.4 OPI v 
Královéhradeckém kraji. Protože však až do ukončení terénního výzkumu formou 
individuálních rozhovorů (15. 6. 2005) nebylo možné získat kontakt na žádného 
žadatele v opatření 1.1 OPPP, je výsledný počet rozhovorů 25. V Jihomoravském a 
Jihočeském kraji tak bylo provedeno jen po jednom rozhovoru. 
 
Respondenti byli vybráni metodou prostého náhodného výběru. Individuální rozhovor 
byl veden členy projektového týmu podle připraveného scénáře. Délka rozhovoru 
byla většinou 60–80 min, což poskytlo dostatečnou možnost pro sběr kvalitativních 
informací. Rozhovory byly pro účely analýzy převedeny z audio záznamu do 
písemné podoby. Obě formy záznamu budou přiloženy k závěrečné zprávě 
podprojektu na discích CD 1 a CD 2 jako přehled podkladových materiálů pro 
výzkum. Tyto informace je tak možné využít pro srovnání s následnými evaluačními 
projekty.  
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Kvalitativní výzkum byl nejprve ověřen prvním skupinových rozhovorem (zúčastnilo 
se 10 žadatelů) a byl ukončen druhým skupinovým rozhovorem, kterého se 
zúčastnilo 9 žadatelů zastupujících zkoumaná opatření. Účelem tohoto druhého 
skupinového rozhovoru bylo prohloubení informací získaných při individuálních 
rozhovorech. Obrazový a zvukový záznam skupinových rozhovorů budou přiloženy k 
závěrečné zprávě na disku CD 1 jako přehled podkladových materiálů pro výzkum. 
 
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 (či výsledek formálního hodnocení, či kontroly 
přijatelnosti, pokud projekt prošel pouze touto urovní) doplněná pomocnými daty 
z popisu hodnocení. Konkrétně realizátor čerpal z těchto záložek: 1. projekt, 2 obsah, 
3 podrobnosti, 13 hodnocení, případně doplněné o 14 popis hodnocení. Z náhodně 
vybraného vzorku projektů byla v každém opatření získána potřebná data. Vzhledem 
k heterogenní struktuře položek hodnotících tabulek byla získaná data dále upravena 
a k analýze byla použity pouze srovnatelná kriteria jednotlivých typů hodnotících 
tabulek. 
 
 
1.7.3 Zpracování a analýza výsledků výzkumu 
 
Výstupy dotazníkového šetření byly zpracovány softwarově prostřednictvím 
standardních statistických metod. Výsledky budou předány zadavateli jako součást 
materiálu projektu společně se závěrečnou zprávou projektu a slouží jako vstupy pro 
formulaci doporučení (viz kapitoly 5 a 6 této zprávy). Dílčí zpráva shrnuje a obsahuje 
následující výsledky: 
 

• Výsledky hodnocení kvality projektů ve zkoumaných opatřeních OP (výsledky 
dotazníkového šetření) členěné dle jednotlivých otázek vycházejících 
z definovaných evaluačních polí výzkumu. Výsledky jsou v této fázi doplněny 
o zjištění kvalitativního šetření (individuálních rozhovorů). 

• Výsledky analýzy projektových žádostí a hodnotících tabulek a výstupy jejich 
analýzy pro formulaci doporučení pro současné a budoucí programovací 
období 

• Doporučení v oblasti kvality projektů ve zkoumaných opatřeních formulované 
na základě analýzy výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření 

• Doporučení pro současné a budoucí programovací období 
 
 
Statistické zpracování výsledků bude přiloženo k závěrečné zprávě projektu v 
souhrnu materiálu výzkum. V rámci tohoto podprojektu sloužily jako primární vstupy 
pro formulaci doporučení. Zpracování a analýza výsledků probíhala v členění dle 
jednotlivých „polí výzkumu“ v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou 
realizátora.  
 
1.7.4 Formulace výsledků a jejich interpretace, formulace doporučení  
Dle zadávacích podmínek a nabídky realizátora projektu je součástí řešení projektu 
formulace doporučení pro současné a budoucí plánovací období 2007–2013. I 
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přes časový posun implementace nabízí projekt 1/04 doporučení nejen pro období 
2007–2013, ale také současné programové období do konce roku 2006.  
 
 

2 Analýza dat podprojektu 1/04-2 

2.1 Popis procesu zpracování dat sloužících jako opora 
výzkumu 

Pro uskutečnění výzkumu bylo zcela nezbytné pracovat s databází kontaktů na 
žadatele zanesené v aplikacích monitorovacího systému. Pro tento účel byly 
využívány systémy MSSF CENTRAL (všechny OP kromě OPPP), IS MONIT SF SR 
CZ pro SROP a MSSF MONIT RLZ CZ a ISOP pro OPPP dostupný přes stránky 
www.czechinvest.org se statistikou čerpání dotací. Tato databáze ale neobsahovala 
kontakty na žadatele OPPP, jen identifikaci subjektu, takže musel žadatel vyhledávat 
kontakt na tyto subjekty přes Internet. Dále, databáze neobsahovala žadatele 
v opatření 1.1, které proto nebylo možné výzkumem pokrýt. 
 
Zde je třeba zdůraznit, že práce s monitorovacími systémy (zvláště MONIT) byla 
uživatelsky nepříjemná a časově náročná. V MSSF CENTRAL neměl realizátor 
umožněn přístup do polí aplikace, takže kontaktní údaje nemohl překopírovat do 
svého seznamu kontaktů pro zasílání e-mailů a bylo nutné je manuálně přepisovat. 
Obdobně nastaly problémy ve spolupráci s ŘO OP RVMZ, neboť na základě 
delegování pravomocí na ZS SZIF neměl ŘO přímý přístup k databázi kontaktů na 
žadatele.  
 
S ohledem na skutečnost, že spolupráce s ŘO OPPP a OP RVMZ byla velmi 
komplikovaná a v některých případech nebyl realizátorovi projektu umožněn přístup 
k informacím a datům (podprojekt 2), je zřejmě spolupráce mezi evaluační jednotkou 
RPS a řídícími orgány jednotlivých OP příliš složitá a má pouze formální charakter.  
Z těchto důvodů důrazně doporučujeme, aby v následujících evaluačních 
projektech ŘO OP aktivněji spolupracovaly s evaluátory při poskytování 
potřebných údajů.  
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3 Charakteristika terénního výzkumu podprojektu 1/04-2 

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

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

Harmonogram individuálních (IDI) a skupinových rozhovorů (FG) 

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

 
Termíny a individuálních rozhovorů, rozdělení opatření mezi kraje 

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

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

3.2.3 Vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza   
 
Vlastní kvantitativní a kvalitativní analýza probíhala v průběhu června a července 
2005. Prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (Monit) bylo 
zkoumáno min. 10 % projektových žádostí (zanesených do systému) v opatřeních 
1.1., 3.2. a 4.2. SROP a opatření 1.1. OP RLZ. V 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 SFŽP a MD. 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 11 a u opatření 2.2. celkem 7 projektů) byla analýza doplněna o 
individuální expertní rozhovor s administrátory (hodnotiteli) jednotlivých vybraných 
opatření OPI. 
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3.3 Vyhodnocení analýz a výzkumu 
3.3.1 Statisticky zpracované výsledky analýz a výzkumu 
V následující části jsou popsaná zjištění podprojektu 1/04-2 formou odpovědí na 
otázky položené v internetovém dotazníku. Komentář je doplněn o zjištění získaná 
při kvalitativním šetření tam, kde je to relevantní (individuální rozhovory, FG) a 
informacemi s vlastní kvantitativní a kvalitativní analýzy. 
 
3.3.2 Typologie projektů 
 
Otázka č. 1: Jaký je stupeň originality mezi předkládanými projekty? 
 
Metodika a omezení výzkumu: 
Hodnocení originality projektů bylo vzhledem k zachovaní srovnatelnosti mezi 
opatřeními a operačními programy prováděno pouze na úrovni specifických cílů 
zkoumaných opatření. Rozložení projektů a jejich směřování k naplňování 
jednotlivých specifických cílů ve zkoumaných opatřeních je tak zkoumáno v rámci 
náhodně vybraného vzorku projektů při hloubkové analýze projektů. Následující grafy 
zobrazují procentuální zastoupení jednotlivých specifických cílů u opatření OPRLZ a 
SROP u zkoumaných vzorků. 
 V případě OPI je vzhledem k velmi malému počtu projektů zkoumaných opatření 
zkoumání originality neprůkazné, jednoznačně však i v případě OPI jednotlivé 
schválené projekty naplňují cíle opatření 2.2., 3.3 a 3.4. 
 

OPRLZ 1.1. - Naplnění specifických cílů opatření 

15

23

9

0 4

zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů, 

zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

rozšíření preventivních poradenských a informačních služeb

podpora nových forem zaměstnávání 

podpora těsnějších vazeb mezi institucemi trhu práce…

 
Z analýzy zkoumaného vzorku projektů je viditelné nulové naplnění specifického cíle 
„podpora nových forem zaměstnávání“ a nízké směřování projektů do oblasti 
„vytváření těsnějších vazeb mezi institucemi trhu práce“ v případě opatření OPRLZ 
1.1. Důvody lze hledat v podstatně vyšší komplexnosti spolupráce mezi jednotlivými 
aktéry na trhu práce ve srovnání s ostatními aktivitami opatření (rekvalifikace atp.) a 
tedy i podstatně vyšší časové a administrativní náročnosti přípravy projektů. 
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SROP 1.1. - Naplnění specifických cílů opatření

19

9
Rozvoj stávajících malých a středních podniků s cílem vytváření
nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně
postižených oblastech a v regionech definovaných kraji.

Diverzifikace ekonomické základny ve strukturálně postižených
oblastech regionů.

 
Významněji je naplňován cíl „Rozvoj stávajících MSP s cílem vytváření nových 
pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech a 
v regionech definovaných kraji“.  
 
 

SROP 3.2. - Naplnění specifických cílů opatření

6

9

4

1

Snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním
vylučováním.

Reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a
k pracovnímu uplatnění.

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých
oblastech.

 
Z hlediska zaměření projektů na naplňování specifických cílů opatření SROP 3.2 je 
ve zkoumaném vzorku nejméně zastoupen specifický cíl „Zmírnění sociálního 
znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých oblastech“. Zaměření projektů a jejich 
originalita je umožněna pouze v rámci pravidel a podmínek opatření (programů), 
které mnohdy neposkytují dostatečnou volnost předkladatelům při volbě aktivit 
projetku, vznikají typově obdobné aktivity bez větších možností inovativního přístupu 
k řešení problematiky.  
 
 

SROP 4.2. - Naplnění specifických cílů opatření

24

4
6

12

7

11

Dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionů a obcí.

Vybudování stabilní struktury venkovského cestovního ruchu.

Zlepšení dopravní dostupnosti turisticky atraktivních míst a památek.

Zvýšení přitažlivosti regionů a obcí pro návštěvníky.

Zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro veřejné subjekty i soukromé podnikatele.

Zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu.
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Z hlediska různorodého zaměření opatření je i naplňování jednotlivých specifických 
cílů opatření poměrně rovnoměrné. Z hlediska originálnosti aktivit však mohou být 
problémem nastavení indikátorů a jejich bodování, což může některé typy projektů 
znevýhodňovat a logicky tak obtížněji vznikají projekty různorodého zaměření (viz 
indikátory směřující k budování ubytovací a stravovací kapacity, které mohou některé 
typy projektů diskvalifikovat). 
 
Obecně lze konstatovat, že originalita projektů významně závisí nejen na potenciálu 
předkladatelů, jejich invenci, zkušenostech a kapacitách, ale také na flexibilnosti 
podmínek programů a opatření. Různorodých aktivit a vzniku originálních projektů je 
možné dosáhnout pouze při poskytnutí dostatečně volného prostoru pro žadatele a 
jeho návrhu řešení problému.  
 
 
Otázka č. 2: Existuje vazba mezi originalitou projektu a reálností realizace? 
 
V současné době, kdy ve většině zkoumaných opatření jsou projekty buď v počáteční 
fázi realizace nebo dokonce ještě ve fázi hodnocení, nelze přesně stanovit míru 
závislosti mezi originalitou projektu a reálností jeho realizace. Zodpovězení této 
evaluační otázky je tak možné až ve chvíli, kdy bude realizován (dokončen) takový 
počet projektů, který umožní statisticky průkazné vyhodnocení (ne)existence vazby 
mezi originalitou projektu a reálností jeho realizace. 
 
Nicméně dle našeho názoru neexistuje přímá vazba mezi originalitou projektu a 
reálností realizace. Spíše při „těsně“ nastavených podmínkách opatření či programu 
(projekty, které jsou tzv. „na okraji“ opatření) dochází k tomu, že projekt dostává nižší 
bodové hodnocení, případně bývá zvažována jeho přijatelnost v rámci daného 
opatření. Lze také usuzovat na nižší naplnění indikátorů, které sledují spíše typické 
aktivity cílené tzv. „doprostřed“ opatření, tedy aktivity a způsob řešení, který již 
program předvídal a mnohdy dokonce vyžaduje. 
 
Otázka č. 3: : Do jaké míry odpovídají projekty podporovaným aktivitám v rámci 
OP? 
 
Hloubková analýza projektů provedená na zkoumaných vzorcích měla být současně 
základem pro hodnocení shody aktivit projektu s podporovanými aktivitami v rámci 
opatření. Je nicméně nutné konstatovat, že pro kvalitní vyhodnocení shody 
neobsahují dostupné monitorovací systémy dostatek relevantních informací. Soulad 
popisu projektu s podporovanými aktivitami logicky žadatel zahrne alespoň na 
„formální úrovni“ a uvede, že naplňuje aktivity definované výzvou. V rámci 
projektových žádostí jsou označeny typové aktivity, které žadatel obvykle volí ze 
předem definovaného seznamu, nicméně tato informace není dostatečná pro reálné 
hodnocení aktivit projektu a hodnocení míry shody s podporovanými aktivitami. 
Hlubší úroveň a reálné hodnocení shody aktivit lze provést pouze při detailním 
zkoumání vlastní projektové žádosti a především při sledování vlastní realizace 
projektu, což bohužel není v rámci realizace projektu 1./04 možné.   
 
O této problematice se zmiňuje i projekt 3./04, str.4 Závěrečné zprávy projektu: 
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„Nepochybně  zajímavé  by  bylo  také  posouzení  projektů  podle  toho,  jaké  
aktivity zamýšlejí realizovat (aktivity jak jsou popsány v programových doplňcích), 
jaké jsou schvalovány, v jaké výši apod. Vzhledem k často  neobyčejně širokému a  
nespecifikovanému  zaměření  opatření  by  tato  informace mohla  přinést významný  
podnět  pro  tvorbu  opatření  v příštím  programovém  období,  a  také  by  mohla  
poukázat  na  vnější  bariéry,  které  mohou  existovat  jen  u  některých typů  
projektů/aktivit  v daném  opatření.  Vzhledem k povaze dat ze systému MSSF  
Central taková analýza není možná.“ 
 
Na následujícím obrázku je demonstrován stav v systému MSSF Monit RLZ CZ a 
SROP. Položky existují, nicméně adekvátní data nejsou v systému obsažena, či 
zpřístupněna : 
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Otázka č. 4: Do jaké míry jsou projekty relevantní k potřebám daného území a 
cílových skupin? 
 
Metodika: 
K posouzení slouží analýza kritérií hodnotící tabulky zaměřené na „soulad se 
strategickými dokumenty regionálního rozvoje“, případně „hodnocením potřebnosti 
projektu/akce pro cílovou skupinu“. V následujícím grafu je uvedena průměrná 
úroveň hodnocení zmíněných kritérií u zkoumaného vzorku projektů. 
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Průměrné naplnění relevantních kritérií
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OPRLZ 1.1. Vazba na strategické dokumenty

OPRLZ 1.1. Přínos pro cílovou skupinu

SROP 1.1. Soulad s rozvojovymi strategiemi

SROP 3.2. Soulad s rozvojovými strategiemi

SROP 3.2. Potřebnost akce pro cílové
skupiny

SROP 4.2. Soulad se strat. dokumenty

SROP 4.2. Potřeba a perspektiva projektu

 
Následující tabulka shrnuje podíl (v %) projektů v jednotlivých opatřeních, které 
získaly alespoň 65% možného bodového zisku v daných kritériích (hranice 
stanovená realizátorem jako ukazatel minimálního úspěšného naplnění hodnotícího 
kritéria). 
 
 

Podíl projektů dosahujících alespoň 65 % naplnění kriteria 
OPRLZ 1.1. Vazba na strategické dokumenty 96 % 
OPRLZ 1.1. Přínos pro cílovou skupinu 63 % 
    
SROP 1.1. Soulad s rozvojovými strategiemi 43 % 
    
SROP 3.2. Soulad s rozvojovými strategiemi 55 % 
SROP 3.2. Potřebnost akce pro cílové skupiny 55 % 
    
SROP 4.2. Soulad se strategickými dokumenty 45 % 
SROP 4.2. Potřeba a perspektiva projektu 45 % 

 
 
OPRLZ 1.1.: Hodnoceno pomocí kriterií „Vazba na strategické dokumenty - potřeba 
území“ a „Přínos pro cílovou skupinu“. Při předpokladu kvalitních strategických 
dokumentů jsou potřeby uzemí velmi významně naplňovány. Průměrná hodnota 
splnění kritéria zkoumaného vzorku je 83 % a 23 projektů ze vzorku 24 získalo 
alespoň 65 % potenciálně dosažitelného bodového ohodnocení. Průměrné 
hodnocení kritéria „Relevantnost/přínos pro cílové skupiny“ dosahuje úrovně 65 %, a 
celkem 15 projektů z 24 dosahuje stanovené hodnoty kritéria. Lze konstatovat 
vysoké naplnění potřeb uzemí v případě zkoumaného vzorku, nicméně je nutné brát 
v úvahu charakter hodnotícího kritéria „Vazba na strategické dokumenty“ v OPRLZ. 
Hodnotící kritérium se stává de facto kritériem přijatelnosti projektu, získání méně 
než 10 bodů z 12 neumožňuje projekt podpořit ani v případě jinak vysokého 
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bodového ohodnocení. 
 
SROP 1.1.: Hodnoceno pomocí kriteria „Soulad s rozvojovými programy či 
strategiemi místního a regionálního charakteru“. Průměrná hodnota zkoumaného 
vzorku byla 61 % a v 9 případech z 21 dosahovala úroveň kritéria hraniční hodnoty. 
Dostatečné úrovně dosáhla poměrně malá část projektů  (43 %) a zacílení projektů 
v opatření není zcela jednoznačné. 
 
SROP 3.2.: Hodnoceno pomocí kriteria „Soulad s rozvojovými strategiemi“. 
Průměrná hodnota zkoumaného vzorku byla 78 % a 6 projektů z 11 dosáhlo 
stanovené hodnoty a  kritérium „Potřebnost akce pro cílovou skupinu“ bylo průměrně 
hodnoceno 67 % maximálního bodového zisku, 6 z 11 projektů dosahuje 
stanovené hodnoty kritéria 
 
SROP 4.2: Hodnoceno pomocí kriteria „V jaké míře je projekt v souladu s 
regionálními rozvojovými dokumenty ČR“. Průměrná hodnota zkoumaného vzorku 
byla pouze 63 % a 19 projektů z 42 dosahuje stanovené hodnoty kritéria. Hodnocení 
kritéria „Potřeba a perspektiva projektu z hlediska rozvoje státu/regionu/kraje/obce“ 
dosahovalo průměrného bodového zisku na úrovni  52 %, i zde stanovené minimální 
bodové hodnoty dosáhlo 19 projektů z 42. Lze tedy také konstatovat relativně nízké 
hodnoty naplnění strategického zakotvení projektů.  
 
V případě zkoumaných projektů spadajících do opatření OPI je vzhledem k odlišné 
formě přípravy a realizace projektů naplnění potřeb vysoké. Úzká kooperace mezi 
žadatelem a administrátorem umožňuje řadu problému vyjasnit a odstranit ještě před 
podáním projektu. Příkladem spolupráce je projekt Infrastruktury logistického centra 
letiště Brno, kde se žadatel odchyloval od zacílení opatření 2.2. OPI. Formálně byl 
projekt zamítnut, nicméně spolupráce s žadatelem pokračuje na nové verzi žádosti 
splňující požadavky opatření.  
 
Zaměření projektů na potřeby území v jednotlivých opatřeních kolísá. Nejsilněji je 
zastoupeno v případě OPRLZ 1.1., kde je napojení na strategické dokumenty velmi 
výrazně reflektováno. Je však nutné brát v úvahu i charakter hodnotícího kritéria 
„Vazba na strategické dokumenty“, kde musí být pro možnost projekt podpořit 
dosaženo minimálně 10 bodů z 12. Kritérium tak není hodnoceno dle reálného 
naplnění strategických priorit, ale dle postoje hodnotitele k projektu a i dle instrukcí, 
které byly hodnotitelům grantových projektů předávány na školení hodnotitelů je 
v tomto směru instruovaly. Hodnotící kritérium se stává de facto kritériem přijatelnosti 
projektu, získání méně než 10 bodů z 12 neumožňuje projekt podpořit ani v případě 
jinak vysokého bodového ohodnocení.  
 
Nižší vazba na regionální a místní strategické dokumenty koresponduje s problémy 
způsobené často pouze formálním pojetím těchto dokumentů (viz projekt 3./04 
„Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS“,realizátor 
BermanGroup, str. 20), „posílení logické struktury a provázanosti strategických 
dokumentů je krokem ke zlepšení kvality projektů“. Taktéž někteří žadatelé 
nepřikládají souladu se strategiemi při přípravě projektů reálný význam. 
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3.3.3 Technická kvalita projektů 
 
Otázka č. 5: Byly projekty zpracovávány tak, aby korespondovaly se záměry a 
cíli strukturální politiky, nebo byly projekty původně připraveny pro jiný zdroj 
financování a následně přizpůsobeny podmínkám výzev strukturální pomoci? 
 
Metoda: Dotazník, IDI, FG 
 
Více než polovina respondentů (54,3%) se přiklonila k tvrzení, že důvodem bylo 
řešení jejich dlouhodobého problému. Část respondentů (20,3%) zpracovávala 
projekt bez ohledu na své dlouhodobé potřeby, chtěli především využít nabízené 
prostředky ze strukturálních fondů. Až na třetím místě (13,8%) figurovala odpověď, 
že projekt byl původně určen pro jiný zdroj financování a byl posléze upraven podle 
požadavků operačního programu.  

 
Graf: Důvody pro podání projektu 
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ohledu na naše dlouhodobé
potřeby, chtěli jsme především
využít nabízené prostředky ze
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operačního programu
Jiný důvod

 
 
 

Výskyt důvodů, proč se rozhodli zapojit do systému poskytování strukturální 
pomoci Evropské unie se v jednotlivých krajích realizace projektu příliš nelišil (viz 
následující tabulka a graf). Řešení dlouhodobého problému se jako důvod pro podání 
projektu vyskytovalo nejvíce v Ústeckém, Zlínském a Libereckém kraji; druhý důvod 
se oproti ostatním krajům objevil nejvíce v Jihočeském kraji; téměř třetina 
respondentů z Plzeňského kraje volila třetí důvod, tj. projekt původně určený pro jiný 
zdroj financování. Jiný důvod nejvíce uváděli respondenti z Jihomoravského a 
Moravskoslezského kraje. 
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Tabulka Důvody pro podání projektu podle kraje 

  Důvodem bylo 
řešení našeho 
dlouhodobého 
problému 

Projekt jsme zpracovávali 
bez ohledu na naše 

dlouhodobé potřeby, chtěli 
jsme především využít 
nabízené prostředky ze 
strukturálních fondů 

Projekt byl původně 
určen pro jiný zdroj 
financování než ze 
strukturálních fondů, 
následně jsme jej 
upravili dle 

požadavků operačního 
programu 

Jiný 
důvod  Celkem 

Jihočeský  14  10  3  1  28 
Jihomoravský  15  8  6  9  38 
Karlovarský  9  4  2  1  16 
Královéhradecký  11  6  5  1  23 
Liberecký  7  1  1  2  11 
Moravskoslezský  22  2  7  9  40 
Olomoucký  14  7  1  1  23 
Pardubický  8  5  0  3  16 
Plzeňský  10  1  5  1  17 
Středočeský  15  9  4  1  29 
Ústecký  14  3  1  3  21 
Vysočina  13  4  3  3  23 
Zlínský  17  3  5  1  26 
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Větší rozdíly se objevily v rozdělení důvodů v jednotlivých operačních programech 
a opatřeních (viz následující tabulky a grafy). Např. v operačním programu 
Infrastruktura jednoznačně převažovalo řešení dlouhodobého problému. Naopak 
v programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství se nejvíce vyskytovalo 
využití prostředků ze strukturálních fondů bez ohledu na dlouhodobé potřeby.  
 

Tabulka. Důvody pro podání projektu podle operačního programu 

  Důvodem 
bylo řešení 
našeho 

dlouhodobého 
problému 

Projekt jsme 
zpracovávali bez 
ohledu na naše 

dlouhodobé potřeby, 
chtěli jsme především 
využít nabízené 
prostředky ze 

strukturálních fondů 

Projekt byl původně 
určen pro jiný zdroj 
financování než ze 
strukturálních fondů, 
následně jsme jej 

upravili dle požadavků 
operačního programu 

Jiný 
důvod  Celkem 

Infrastruktura  9  0  1  1  11 
Průmysl a podnikání  16  2  7  4  29 
Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství 

10  12  9  5  36 

Rozvoj lidských zdrojů  33  11  2  8  54 
Společný regionální 
operační program 

101  38  24  18  181 
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U OPI je i přes malý počet žadatelů patrné, že důvodem předložení projektové 
žádosti je ve většině případů řešení dlouhodobého problému, což samozřejmě 
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vyplývá také z povahy předkládaných projektů (tzv. „tvrdé“ projekty) a charakteru 
předkladatelů především v oblasti dopravy. Naproti tomu téměř tři čtvrtiny projektů 
v OP RVMZ byly zpracovány z jiných důvodů, než z důvodu řešení dlouhodobého 
problému. Výsledky dle jednotlivých opatření shrnují následující tabulka a graf: 
 

Tabulka. Důvody pro podání projektu podle opatření 

  Důvodem bylo 
řešení našeho 
dlouhodobého 
problému 

Projekt jsme 
zpracovávali bez ohledu 
na naše dlouhodobé 
potřeby, chtěli jsme 
především využít 

nabízené prostředky ze 
strukturálních fondů 

Projekt byl původně určen 
pro jiný zdroj financování 
než ze strukturálních 
fondů, následně jsme jej 
upravili dle požadavků 
operačního programu 

Jiný 
důvod  Celkem 

OPI 2.2   1  0  0  1  2 
OPI 3.3   5  0  1  0  6 
OPI 3.4   3  0  0  0  3 
OPPP 1.1   1  0  1  0  2 
OPPP 2.1  15  2  6  4  27 
OP RVMZ 1.2   0  3  0  1  4 
OP RVMZ 2.1   10  9  9  4  32 
OP RLZ 1.1   10  5  2  6  23 
OP RLZ 3.1   23  6  0  2  31 
SROP 1.1  12  8  3  4  27 
SROP 3.2   21  8  3  3  35 
SROP 4.2   68  22  18  11  119 
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Graf opět znázorňuje výše uvedené skutečnosti, že zatímco u opatření OPI je motiv 
pro předložení většiny projektů odvozen od potřeby řešení dlouhodobého problému, 
projekty v opatřeních 1.2. a 2.1. OP RVMZ jsou žadateli připravovány především 
z důvodu využití nabízených prostředků ze strukturálních fondů (opatření 1.2.), nebo 
byly tyto projekty původně určeny pro jiný zdroj financování a až následně upraveny 
dle požadavků OP (opatření 2.1.). 
 
Otázka č. 6: Byla kvalita jednotlivých částí projektů vyvážená? 
 
Metodika: 
K hodnocení otázky slouží analýza hodnotících tabulek. Pomocí identifikace 
úspěšnosti průměrného žadatele ve zkoumaném náhodném vzorku v jednotlivých 
kritériích byly identifikovány problematické oblasti. Grafické znázornění zobrazuje 
průměrné relativní ztráty bodového hodnocení za jednotlivá kritéria v procentech. 
Průměrné ztráty přesahující 50 % jsou identifikovány jako problematické v rámci 
jednotlivých zkoumaných opatření. 
 

OPRLZ 1.1. - Přehled relativních bodových ztrát
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Z provedené analýzy hodnotících tabulek vyplývá, že problematickou oblast u 
OPRLZ, opatření 1.1. představuje oblast horizontálních priorit, konkrétně kritérium 
Udržitelný rozvoj. Průměrná výše bodových ztrát zde dosahuje téměř 60 %. 
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U SROP, opatření 1.1. kromě celkově problematického okruhu horizontálních priorit 
(informační společnost, udržitelný rozvoj, rovné příležitosti) se z hlediska bodových 
ztrát jeví jako problematická také oblast nedostatečných zkušeností žadatelů 
(kritérium Zkušenost žadatele), a nedostatečná provázanost projektu s dalšími 
aktivitami (kritérium Provázanost s dalšími aktivitami). Zatímco nedostatečné 
zkušenosti žadatelů jsou v této fázi čerpání prostředků ze SF pochopitelné, 
nedostatečná provázanost  s dalšími aktivitami svědčí o nedostatečném porozumění 
smyslu politiky HSS ze strany předkladatelů projektů. 
 

SROP 3.2. - Přehled relativních bodových ztrát
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U SROP, opatření 3.2. byly na sledovaném vzorku projektových žádostí 
zaznamenány největší průměrné bodové ztráty opět v oblasti horizontálních priorit u 
kritéria Udržitelný rozvoj a Rozvoj regionu. Hranice 50% bodových ztrát se významně  
blíží také kritérium Naplňování kvantitativního cíle - úspěšnost absolventů. 
 

SROP 4.2. - Přehled relativních bodových ztrát
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Problematické oblasti u SROP 4.2. jsou opět (jako u SROP, opatření 1.1.) spojeny s 
kritérii „Vazba na jiné aktivity“ a „Zkušenost žadatele“. V blízkosti hranice 50 % 
bodových ztrát se nachází také kritérium horizontálních priorit (Udržitelný rozvoj) a  
kritéria Naplňování kvantitativního cíle - počet stálých lůžek v ubytovacích  
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zařízeních, Naplňování kvantitativního cíle - hrubá pracovní místa a Potřeba a 
perspektiva projektu. 
 
Lze konstatovat, že problematika horizontálních priorit, především udržitelného 
rozvoje, je problematickou položkou ve všech zkoumaných opatřeních. Nepochopení 
a neschopnost naplnění kritérií horizontální priorit způsobují ztráty v bodovém 
hodnocení. Ve shodě s podprojektem 1-04/1 lze konstatovat problémy s výkladem 
tohoto kriteria (podprojekt 1/04-1, otázka 5, str. 25).  
 
U opatření SROP 1.1. a 4.2. se dále projevuje nezkušenost žadatelů typicky malých 
a středních podnikatelů s řízením a realizací projektů. Obdobná zjištění konstatoval i 
evaluační projekt 3./04 „Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému 
implementace RPS“ (realizátor BermanGroup), na str. 23 závěrečné zprávy.  
 
Nedostatečná administrativní kapacita „malých žadatelů“ a nezkušenost s nástroji 
politiky HSS se odráží i v dalším problematickém kritériu – provázanost na jiné 
aktivity, či princip partnerství (viz slabé stránky, podprojekt 1/04-1, str. 35). Zvýšení 
informovanosti a zviditelnění důvodů existence politiky HSS může významně přispět 
k vyšší kvalitě projektů (viz problémový okruh 3 podprojektu 1/04-1, str. 40 a 44) 
 
Otázka č. 7: Které projektové části byly zpracovány ve formě, která není 
prakticky aplikovatelná? 
 
Pro zodpovězení této evaluační otázky platí totéž, co pro otázku 2. Skutečnost, zda 
některé části předložených projektových žádostí byly zpracovány ve formě, která 
nebyla aplikovatelné v praxi realizace projektu, je možné ověřit až po realizaci 
dostatečného počtu projektů. V současné době, kdy ve většině zkoumaných opatření 
jsou projekty v počáteční fázi realizace, zodpovězení této otázky nemůže být 
dostatečně podloženo a relevantní analýza není v současné době možná. 
 
Obecně lze říci, že některé části projektových žádostí (případně některé přílohy) jsou 
upravovány ŘO a ZS do podoby, která umožňuje lépe (případně jednodušeji) 
posoudit a hodnotit projektové žádosti. Nelze však jednoznačně rozhodnout, jak je 
např. prakticky aplikovatelný logický rámec projektu v prvních výzvách SROP, když 
se např. metodika připravená ŘO SROP odlišuje od ověřené metodiky Evropské 
komise a metoda hodnocení logického rámce nezohledňuje logické vazby, ale spíše 
se dle vyjádření pracovníků SRR zaměřuje na formální náležitosti. 
 
 
Otázka č. 8: Jaká je průměrná finanční náročnost jednotlivých částí projektů? 
 
Metoda: dotazníky, IDI, FG 
 
V rámci individuálních rozhovorů bylo ověřeno, že respondenti nejsou ve většině 
případů schopni rozlišit finanční náročnost jednotlivých částí projektové žádosti, a 
uvádějí pouze finanční náročnost za komplexní zpracování projektové žádosti. 
Z tohoto důvodu jsou v této otázce vyhodnoceny údaje o celkových nákladech na 
přípravu projektu. 
Celkové náklady na přípravu projektu nepřesáhly u naprosté většiny respondentů 
250 tis. Kč. Pouze přibližně jedna desetina respondentů uvedla, že příprava jejich 
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projektu stála více než dva miliony Kč. Rozdělení četností je prezentováno 
v následujícím grafu.  

 

Graf. Celkové náklady na přípravu projektu (v % osob, N=311) 
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Následující tabulky a grafy znázorňují údaje o celkových nákladech na přípravu 
projektu tříděné podle kraje, operačního programu a opatření.   
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Tabulka  Celkové náklady na přípravu projektu podle kraje 

 

Do 
50.000 
Kč 

Od 
50.000 
do 

100.000 
Kč 

Od 
100.000 
do 

250.000 
Kč 

Od 
250.000 
do 

500.000 
Kč 

Od 
500.000 
do 

750.000 
Kč 

Od 
750.000 do 
1.000.000 
Kč 

Od 
1.000.000 
do 

2.000.000 
Kč 

Nad 
2.000.000 
Kč 

Jihočeský  14  4  3  1  0  0  3  3 
Jihomoravský  14  9  6  2  0  2  1  4 
Karlovarský  3  8  2  1  1  1  0  0 
Královéhradecký  9  7  2  3  1  0  1  0 
Liberecký  3  2  4  1  0  0  0  1 
Moravskoslezský  11  11  8  4  1  0  1  4 
Olomoucký  7  6  3  3  1  0  0  3 
Pardubický  9  2  2  0  0  0  2  1 
Plzeňský  3  1  5  2  3  2  0  1 
Středočeský  10  7  5  3  2  1  0  1 
Ústecký  8  4  2  2  1  0  1  3 
Vysočina  6  7  6  0  0  0  1  3 
Zlínský  15  3  4  1  0  0  0  3 

 
 

Graf Celkové náklady na přípravu projektu podle kraje 
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Tabulka. Celkové náklady na přípravu projektu podle operačního programu 

 
Do 50.000 
Kč 

Od 50.000 
do 100.000 

Kč 

Od 
100.000 do 
250.000 
Kč 

Od 
250.000 do 
500.000 
Kč 

Od 
500.000 do 
750.000 
Kč 

Od 
750.000 do 
1.000.000 
Kč 

Od 
1.000.000 
do 

2.000.000 
Kč 

Nad 
2.000.000 
Kč 

Infrastruktura  2  3  2  3  0  0  0  1 
Průmysl a podnikání  12  4  9  2  2  0  0  0 
Rozvoj venkova a 
multifunkční 
zemědělství 

18  8  5  1  0  1  0  3 

Rozvoj lidských 
zdrojů 

33  13  6  0  0  0  0  2 

Společný regionální 
operační program 

47  43  30  17  8  5  10  21 

 
Otázka č. 9: Jaká byla průměrná doba příprav projektů k předložení? 
 
Metoda: dotazníky, IDI, FG  
Nejčastější uváděná délka přípravy projektu byla od 1 do 3 měsíců. Přibližně 10% 
respondentů uvádí, že projekt stihla připravit během jednoho měsíce. Naopak 
přibližně 20% respondentů připravovalo svůj projekt déle než půl roku.  

 

Graf. Délka přípravy projektu (v % osob, N=311) 
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Z grafu vyplývá, že u téměř poloviny projektů je délka přípravy delší než 3 měsíce. U 
opatření, kde nejsou projekty přijímány průběžně, je vzhledem k obvyklé délce výzvy 
(60 dnů) nutné projekt začít připravovat dříve, než je výzva vyhlášena. S ohledem na 
tuto skutečnost považujeme za nutné akcentovat stálost podmínek vyhlášených 
výzvou, jelikož vzhledem k délce přípravy velké části projektů nejsou žadatelé 
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schopni projektové žádosti kvalitně zpracovat při častých změnách podmínek 
v požadovaném termínu. Projekty jsou pak předkládány v následujících výzvách, což 
snižuje dynamiku čerpání strukturální pomoci v ČR a navíc tak jak dochází ke změně 
podmínek mezi jednotlivými výzvami, bývá obvykle nutné projekt upravovat či 
přepracovat. 
 
Následující tabulky a grafy obsahují údaje o délce přípravy projektu tříděné podle 
kraje, operačního programu a opatření.   
 
Tabulka. Délka přípravy projektu podle kraje 

 
Do jednoho 
měsíce 

Od 1 do 3 
měsíců 

Od 3 do 6 
měsíců 

Od 6 do 9 
měsíců 

Od 9 do 12 
měsíců 

Nad 12 
měsíců 

Jihočeský  3  14  3  4  1  3 
Jihomoravský  6  18  3  2  4  5 
Karlovarský  2  7  3  2  0  2 
Královéhradecký  4  8  7  2  0  2 
Liberecký  0  5  2  0  2  2 
Moravskoslezský  2  18  12  1  1  6 
Olomoucký  2  15  2  3  0  1 
Pardubický  3  6  2  1  0  4 
Plzeňský  0  5  5  3  1  3 
Středočeský  2  11  12  1  1  2 
Ústecký  2  7  6  0  0  6 
Vysočina  3  5  7  2  1  5 
Zlínský  2  11  6  1  3  3 

 

Graf. Délka přípravy projektu podle kraje 
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Tabulka.  Délka přípravy projektu podle operačního programu 

  Do jednoho 
měsíce 

Od 1 do 3 
měsíců 

Od 3 do 6 
měsíců 

Od 6 do 9 
měsíců 

Od 9 do 12 
měsíců 

Nad 12 
měsíců 

Infrastruktura  3  4  3  1  0  0 
Průmysl a podnikání  1  17  7  1  1  2 
Rozvoj venkova a 
multifunkční 
zemědělství 

4  19  7  3  1  2 

Rozvoj lidských 
zdrojů 

8  22  18  3  2  1 

Společný regionální 
operační program 

15  68  35  14  10  39 

 

Graf. Délka přípravy projektu podle operačního programu 
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Výše uvedený graf názorně ukazuje, že u cca 40 – 60 % projektů doba přípravy 
překračuje 3 měsíce. Jak již bylo zmíněno, kvalita těchto projektů je mnohem 
citlivější na změny podmínek v průběhu výzvy než u projektů z dobou přípravy od 0 
do 3 měsíců. Nejvyšší podíl projektů s delší dobou přípravy (3 měsíce a více) 
můžeme vysledovat u SROP, konkrétně SROP opatření 4.2. (více než 60 % 
projektů) a OP RLZ. 
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Tabulka. Délka přípravy projektu podle opatření 

 
Do jednoho 
měsíce 

Od 1 do 3 
měsíců 

Od 3 do 6 
měsíců 

Od 6 do 9 
měsíců 

Od 9 do 12 
měsíců 

Nad 12 
měsíců 

OPI 2.2   0  1  1  0  0  0 
OPI 3.3   1  3  2  0  0  0 
OPI 3.4   2  0  0  1  0  0 
OPPP 1.1   0  1  0  1  0  0 
OPPP 2.1  1  16  7  0  1  2 
OP RVMZ 1.2   0  4  0  0  0  0 
OP RVMZ 2.1   4  15  7  3  1  2 
OP RLZ 1.1   2  9  10  2  0  0 
OP RLZ 3.1   6  13  8  1  2  1 
SROP 1.1  5  10  7  2  1  2 
SROP 3.2   3  22  5  2  1  2 
SROP 4.2   7  36  23  10  8  35 
 

Graf.  Délka přípravy projektu podle opatření  
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3.3.4 Přijetí / nepřijetí projektů 
 
Otázka č. 10: Jaké jsou hlavní příčiny nepřijetí přihlášených projektů? 
 
Byla hodnocena spolu s  
 
Otázka č. 11: Jaké jsou hlavní důvody přijetí přihlášených projektů? 
 
Metodika a omezení výzkumu: 
 
Agregovaná úroveň analyzovaných dat umožnila členit úspěšnost-neúspěšnost 
projektů pouze dle jejich úspěšnosti v jednotlivých úrovních hodnocení (kontrol) 
projektových žádostí. Následující graf ukazuje srovnání neúspěšných projektů při 
formální kontrole, kontrole přijatelnosti a věcném hodnocení. Pro zajištění 
srovnatelnosti je základna, vůči níž jsou vztahovány ukazatele na jednotlivých 
stupních kontroly upravovány na relevantní počet projektů (vzhledem k časovému 
posunu prošlo věcným hodnocením méně projektů než hodnocením formálním, výše 
zmiňovaná úprava tento problém řeší).  
Vzhledem ke zvolené a odsouhlasené metodice nejsou v analýze zohledňovány 
projekty nedoporučené k financování (zamítnuté) hodnotitelskou (případně 
výběrovou) komisí, neboť kritéria doporučení komisí již neberou v úvahu čistě 
kvalitativní kritéria a pro hodnocení vlastní individuální kvality projektu tak nejsou 
relevantní. Kritéria posuzování projektů hodnotitelské komise žadatel obvykle nezná 
(mnohdy znát ani nemůže), příkladem může být souběh dvou obdobně zaměřených 
projektů, pročež komise vybere pouze jeden s ohledem na dostatečné saturování 
potřeb cílové skupiny jedním z projektů.  
Obdobně hodnocení v rámci podprojektu 1./04-2 neuvažuje výsledky ex-ante kontrol 
projektů. 
 

Příčiny vyřazení žadatelů na jednotlivých stupních hodnocení 
(kontroly) projektových žádosti
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Nejvyšší podíl neúspěšných žadatelů v opatření 4.2.SROP koreluje s problémy 
splnění hodnotících kritérií žadateli (viz otázka 6). V souladu se zjištěními  projektu 
3/04 (str. 22 přílohy č. 1) lze konstatovat časté zacílení odmítnutých projektů 
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především na oblast cyklostezek a cyklotras, tedy finančně náročné projekty, jejichž 
ekonomický přínos je minimální. Převládá tedy chápání projektů cestovního ruchu 
jako příležitosti pro zlepšení kvality života vlastních obyvatel či pro vytvoření lepších 
podmínek pro aktivity obyvatel. Při velké konkurenci projektů zaměřených na 
cestovní ruch jako příležitost ekonomického rozvoje pak logicky (při současném 
zaměření opatření) tento typ projektů ztrácí.    
 
 
Otázka č. 12: Jaké formální chyby se nejvíce vyskytovaly? 
 
Značná část formálních chyb úzce souvisí s „uživatelsky nepřívětivým“ prostředím 
elektronických žádostí, kdy např. žádost není uložena ve formátu .xml nebo formátu 
.pdf (resp. unikátní kód ve formátu .pdf není totožný s formátem .xml). Další chyby 
souvisí s nutností předkládání papírové a elektronické podoby projektových žádostí 
(odlišnost nebo absence unikátního kódu žádosti, popř. seznam příloh v elektronické 
podobě neodpovídá seznamu příloh projektové žádosti předložené v papírové 
podobě). 
Další skupina formálních nedostatků souvisí s nutností podpisu projektové žádosti  
statutárním zástupcem. Nejčastější nedostatky jsou: 

• přelepy nejsou orazítkovány a podepsány na přední i zadní straně žádosti, 
• není doloženo zplnomocnění k podpisu u osoby pověřené zastupováním 

statutárního zástupce, 
• všechny přílohy nejsou podepsány,  

Za nutné považujeme zmínit ještě jednu z častých formálních chyb, a to je záměna 
pojmů „listy“ a „strany“.  Existence tohoto problému souvisí s nedostatečně přesným 
a jasným vyjasněním požadavků a pojmů , které musí projektová žádost splňovat.  
Doporučujeme tedy snížení administrativní náročnosti spojené s plněním formálních 
požadavků, a to jednak zjednodušením systému - snížení objemu předkládaných 
informací (sdílení dat jednotlivými systémy veřejné správy) a také prostřednictvím 
včasné přípravy a uveřejněním přehledné „kuchařky“ přípravy projektové žádosti 
(včetně check-listu). 
K odstranění výskytu zbytečných formálních chyb bezesporu přispěje i zcela 
jednoznačné definování pojmů (např. listy x strany) vč. uvedení příkladu (příklady 
vzorových projektových žádostí vč. formálních náležitostí). 
 
 
Otázka č. 13: Jaké obsahové chyby se nejvíce vyskytovaly? 
 
Metodika: 
Naplnění této otázky pokrývá analýza hodnotících tabulek. Obsahové chyby projektů 
se musí projevit u věcného hodnocení. Proto byl analyzován počet projektů, které 
v jednotlivých kritériích získaly méně než realizátorem stanovených 65% 
maximálního bodového zisku (minimální hranice úspěšnosti v rámci kritéria). Takto 
byly identifikovány nejčastější problémy. Následující grafy znázorňují podíl projektů 
(v procentech), které nezískaly v daném kritériu alespoň 65 % možného bodového 
zisku. 
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OPRLZ 1.1. Nejčastější ztráty
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Většina žadatelů v rámci OPRLZ, opatření 1.1. získala méně než 65 % bodového 
hodnocení u horizontálních priorit, tj. u kritéria „Udržitelný rozvoj“, „Informační 
technologie“ a „Místní iniciativy“. U hodnocení horizontálních priorit je to však 
částečně dáno způsobem hodnocení kritérií, kdy je jednotlivým horizontálním 
tématům přiřazován poměrně malý počet bodů (0 b,1 b nebo 2 b u horizontálních 
priorit kromě rovných příležitostí).  
Další nedostatečně hodnocenou oblast představují kritéria „Zajištění výsledků a 
výstupů“ a nedostatečné „Zapojení cílových skupin“. 
 

SROP 1.1. Nejčastější ztráty
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U SROP, opatření 1.1. je kriticky hodnocenou oblastí opět oblast horizontálních 
priorit (kritéria „Udržitelný rozvoj“, „Informační technologie“ a „Rovné příležitosti“) a 
zkušenost žadatele vč. jeho finančního hodnocení (kritéria „Zkušenost žadatele“, 
„Fin. hodnoceni žadatele“) a nedostatečná provázanost projektů s dalšími aktivitami 
(kritérium „Provázanost s dalšími aktivitami“). 
 



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

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-2                                               

      44/63 

SROP 3.2. Nejcastejsí ztráty
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SROP 4.2. Nejčastější ztráty
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U SROP opatření 3.2. a opatření 4.2. jsou hodnotiteli jako nedostatečné hodnoceny 
horizontální priority a kritérium „Vazba na jiné aktivity“ a „Partnerství“ (opatření 4.2.). 
Dále je negativně hodnoceno kritérium „Naplňování kvantitativních cílů“ (opatření 
3.2.).  
 
U zkoumaných opatření OPI byl jako základní obsahová chyba hodnoceno nepřesné 
zacílení projektu na cíle opatření, případně prvotní „test“ systému poskytování 
strukturální pomoci ze strany žadatelů. Jednalo se o velmi rychlé předložení projektů, 
plynoucí z obavy žadatelů, že dojde k vyčerpání prostředků ostatními žadateli. 
Kvalita předložených žádostí pak nebyla dostatečná a žádosti byly zamítnuty. 
 
Obecně se u zkoumaných projektů vyskytovaly problémy s horizontálními prioritami, 
navázáním projektu na další aktivity – strategický rozvoj regionu a nezkušenost 
žadatele. Problematika strategického směřování programů a vazba na další 
strategické dokumenty, které pomáhají naplňovat i horizontální priority, je žadateli 
často nepochopena případně nedostatečně reflektována.  
Situace je umocněna rozdílnými zvyklostmi v národních podpůrných mechanismech, 
které často ani explicitně vyjádřené cíle (měřitelné indikátory) nemají (viz obdobně 
projekt 3/04 str. 10-11). Současné chápaní dotačních a podpůrných mechanismů 
spolu se stále silnějším tlakem na kvantifikaci výstupů a výsledku, které lze očekávat 
v dalším programovém období, jsou jedním z problémů současného stavu 
implementace (viz 3/04 str. 13). 
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Otázka č. 14: Vyskytly se projekty, které se v rámci posouzení „vlivu na životní 
prostředí/rovné příležitosti/informační společnost“ označily za „soustředěn 
hlavně“ na danou  oblast?  
 
Metodika: 
Zdrojem informací byla položka podrobnosti projektu a vlastní zatřídění se žadatele 
mezi projekty „soustředěné/zaměřené hlavně“ na vybrané horizontální priority: 

• udržitelný rozvoj (vliv na ŽP) 
• rovné příležitosti 
• informační společnosti.  

 
Následující graf shrnuje výsledky analýzy této problematiky: 

Projekty označené jako "soustředěn hlavně" na relevantní 
horizontální prioritu
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V rámci OPI byly všechny zkoumané projekty jak v sekci Životní prostředí tak i 
v sekci Doprava „soustředěné/zaměřené hlavně“ pouze na problematiku ŽP. 
 
Úroveň sebehodnocení žadatelů mezi jednotlivými opatřeními je velmi rozdílná a je 
velmi obtížné vysledovat společný trend mezi zkoumanými opatřeními. Žádosti 
označené jako „soustředěn na řešení“ v opatření SROP 1.1. a 4.2. jsou v náhodném 
vzorku zastoupeny velmi řídce.  
Druhou stranu takto výrazných rozdílů reflektuje často velmi rozdílné (mnohdy až 
formální) vnímání horizontálních priorit administrátory a hodnotiteli (otázka 13 
podprojektu 1/04-3, str. 27 dílčí závěrečné zprávy podprojektu). 
 
Otázka č. 15: Byly projekty, které jsou označené jako „soustředěné hlavně“ na 
danou oblast, takto označeny oprávněně a prokazatelně 
 
Metodika: 
Prokazatelnost a oprávněnost „soustředěnosti“ projektu na určitou oblast 
horizontálních priorit byla analyzována na základě srovnání vlastního ohodnocení 
horizontálních priorit předkladateli ve formuláři projektové žádosti (otázka 14 – 
projekty, které byly hodnoceny jako „zaměřen hlavně“ na danou HP) s posouzením a 
hodnocením horizontálních priorit ze strany hodnotitelů2. Toto srovnaní bylo možné 

                                                 
2 v případě, že hodnotilo více hodnotitelů, bylo uvažováno hodnocení s nižším počtem bodů. 
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provést pouze u projektu s vyplněnou hodnotící tabulkou3. Výsledkem analýzy je 
míra shody (v % případů) mezi ohodnocením horizontálních priorit hodnotiteli a 
vlastním zařazením (hodnocením) předkladatelů projektů.  
V případě SROP 4.2. je struktura hodnotící tabulky odlišná. Je členěna na kritérium 
„Udržitelný rozvoj“, druhým kritériem jsou „Ostatní HP“. Tato položka pokrývá jak 
„Rovné příležitosti“ tak i „Informační společnost“, proto byla použita v obou 
případech. Vzhledem k nemožnosti rozlišit hodnocení jednotlivých HP bylo jako 
hodnocení „soustředěn na HP“ považováno dosažení 4,5 až 5 bodů. 
 
Tabulka procentuální shody projektů hodnocených jako soustředěn hlavně na danou 
HP a stejně tak hodnocených hodnotitelem (max. počet bodů). 
 

 
Rovné příležitosti 

(%) 
Udržitelný rozvoj 

(%) 
Informační společnost 

(%) 
OPRLZ 1.1. 24 14 56 
SROP 1.1. 0 0 100 
SROP 3.2. 73 0 67 
SROP 4.2. 25 50 25 

 
 
 
U OPRLZ, opatření 1.1. byly z projektů označených jako „soustředěn hlavně“ na 
Rovné příležitosti hodnotitelem stejně hodnoceny (plný počet bodu) pouze 4 ze 17 
projektů (24%),  pouze 1 ze 7 projektů u kritéria „Udržitelný rozvoj“ a 56% (5 z 9 
projektů)  u kritéria „Informační společnost“. 
 
U SROP, opatření 1.1. byl pouze v případě kritéria „Informační společnost“ projekt 
hodnocen shodně i hodnotitelem (1 z 1). Vzhledem ke skutečnosti, že ve 
zkoumaném vzorku byl pouze 1 projekt označen jako „soustředěn na řešení“, nelze 
výsledky analýzy pro toto opatření dostatečně zobecnit. 
  
Projekty v rámci SROP, opatření 3.2. se ve zkoumaném vzorku projektových žádostí 
vyznačovaly vysokou mírou shody. Shodně bylo ohodnoceno 8 z 11 projektů (73%) u 
projektů zaměřený na řešení rovných příležitostí a 2 ze 3 u projektů zaměřených na 
informační společnost. 
 
U SROP 4.2. byla shoda mezi žadatelem a hodnotitelem v 50 % (2 ze 4) projektů v 
případě projektů zaměřených na řešení udržitelného rozvoje, 25 % (2 z 8) u kritéria 
„Informační společnost“ a 25 % (1 ze 4) u projektů zaměřených na řešení rovných 
příležitostí. 
 
U projektu OPI (v rámci sekce Doprava, opatření 2.2., i sekce Životní prostředí, 
opatření 3.3. a 3.4.) byly projekty označeny „zaměřen hlavně“ pouze na oblast ŽP.    
U všech 6 zkoumaných projektů bylo toto označení relevantní a potvrzeno i při 
hodnocení. 
 
Analýza zkoumaného vzorku projektových žádostí a hodnotících tabulek ukazuje 
určitou schopnost korekce „přehnaných ambicí“ žadatelů v oblasti horizontálních 
                                                 
3 K počtu zkoumaných projektových žádostí a jejich struktuře v jednotlivých opatřeních blíže viz 
kapitola 1.6. přehled souboru získaných dat. 
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priorit. Nicméně výrazný rozdíl mezi hodnocením žadatele a hodnotitele lze nalézt 
hlavně v případě rovných příležitostí a udržitelného rozvoje u OPRLZ 1.1. a u 
rovných příležitostí  a informační společnosti v SROP 4.2.. Změna hodnocení byla 
v řadě z těchto případů relevantní, jak ukazuje následující citace z projektu 
zaměřeného hlavně na „informační společnost“: 
 
„V rámci projektu bude používána nejmodernější výrobní technologie. Také doprovodné 
administrativní činnosti budou vykonávány pomocí výpočetní techniky. Nové možnosti v 
oblasti cukrářství budou zaměstnanci sledovat i přes Internet (je zde umístěno spoustu 
potřebných materiálů). Zaměstnanci budou postupně zaučování, dle potřeby budou 
zaměstnavatelem vyslání na potřebná školení. Vybráni odborní pracovníci budou pravidelně 
navštěvovat potravinářské veletrhy.“ 
 
Neshody v hodnocení horizontálních priorit mezi hodnotitelem a předkladatelem 
projektu však nevznikají pouze v důsledku nesprávného nadhodnocení dané oblasti 
horizontálních priorit žadatelem, ale při analýze zkoumaného vzorku projektových 
žádostí se také vyskytly případy, kdy hodnocení hodnotitele dosáhlo maxima bodů, 
přestože samotný žadatel se jako „zaměřen hlavně“ na danou horizontální prioritu 
neoznačil.  
 
U OPRLZ, opatření 1.1. se vyskytly 2 projekty s vyšším hodnocením hodnotitele než 
žadatele v případě kritéria „udržitelného rozvoje“ a 1 takovýto projekt u informační 
společnosti (z celkově 24 zkoumaných). 
 
V případě SROP, opatření 1.1. byl z 21 projektů výše uvedený druh neshody zjištěn 
u 1 projektu „zaměřeného hlavně“ na rovné příležitosti a u 2 projektů „zaměřených 
hlavně“ na životní prostředí.  
 
Z 11 zkoumaných projektů v případě SROP, opatření 3.2., se objevil 1 takovýto 
projekt u hodnocení kritéria hodnotícího vliv na životní prostředí a 3 projekty u kritéria 
hodnotící vtip na budování informační společnosti. 
 
U SROP, opatření 4.2. se z celkem 42 hodnocených projektů vyskytlo 5 případů 
„podhodnocení“ žadatelem v případě hodnocení vlivu na životní prostředí a 3 případy 
u kritérií informační společnost a rovné příležitosti. 
 
I zde lze na základě analýzy zkoumaného vzorku projektů tvrdit, že hodnotitelé 
byli schopni reflektovat kvalitu projektů. Rozdílné hodnocení žadatele a 
hodnotitele (zejména případy vyššího bodového hodnocení hodnotitele) u 
horizontálních priorit však poukazuje na prozatím nejednoznačné chápání této 
problematiky. 
 
Otázka č. 16: Byly odmítnuty projekty z důvodu špatného/neexistujícího 
popsání vlivu na HP? 
 
V rámci zkoumaných projektů se nevyskytl žádny takovýto případ. Fakticky se 
takovýto případ může vyskytnout u věcného hodnocení, nicméně ve zkoumaném 
vzorku projektů pro hloubkovu analýzu nebyl identifikován. 
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3.4 Identifikace hlavních pozitivních a negativních zjištění ve 
zkoumané oblasti 

Na základě prvních zkušeností z výzev OP od května 2004 a na základně šetření 
v rámci podprojektu 1./04-2 byla identifikována některá slabá místa v oblasti kvality 
projektů. Identifikace hlavních slabých stránek systému shrnuje následující tabulka: 
 
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 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, 
metodika zpracování rozpočtu a zajištění financování, apod.). Tento stav není dle 
našeho názoru vyhovující, neboť se příliš spoléhá na neformální zdroje informací a 
není tak 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 odrazovat společně s administrativní 
náročností přípravy projektové žádosti. 
Nedostatečné zkušenosti s přípravou projektů 
 
Kvalita projektů se liší dle již získaných zkušeností předkladatele s předvstupní
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pomocí, národními dotačními programy, zapojení do projektů a akcí posílení 
absorpční kapacity (např. pilotní regiony, projekt ABCap, apod.). Lze také 
konstatovat, že významné zkušenosti předkladatelé získávají 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, platí to také 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, apod.). 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, a nedostatek času na zpracování projektové žádosti. Míra 
„účelově“ podávaných projektů klesá s výší spolufinancování, nicméně jsou operační 
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 nevede metodicky 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 
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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 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 zájmových skupin. 
Např. u grantových projektů OPRLZ je v podstatě jediným obsahovým textovým 
polem, které není přiřazeno žádnému hodnotícímu kritériu pole popisující cíle 
projektu (viz Příručka pro hodnotitele OPRLZ).  
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 výsledků. 
Hodnocení projektové žádosti tak neodráží „reálnou kvalitu“ projektů (především se 
jedná o OPRLZ).  
 
Nedostatečná kvalita hodnotitelů u některých programů 
 
Významný problém u programů, kde se na hodnocení podílí velký počet, obvykle 
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externích hodnotitelů (především OPRLZ). 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 díky 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 OPRLZ 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 OPRLZ 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  
- 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 
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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 OPRLZ 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 nastavenému v OPRLZ. Stává se tedy, že u 
programů kde jsou stanoveny „regionální váhy“ (např. opatření 2.3 OPRLZ), 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 především u 
grantových projektů OPRLZ. Kritéria nevychází 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 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 OPRLZ 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 
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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 nízkých 
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. 
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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 podpory. 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“ 
 
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 s řízením projektů, 
apod. 
 
Existující systémy „předhodnocení“ projektů a zvyšující se transparentnost 
systému hodnocení 
 
Některé OP (především OPRVMZ, 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. 
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3.5 Zodpovězení klíčové otázky výzkumu podprojektu 1/04-2: 
„Jaká je kvalita předkládaných 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 ja také znovu zvážit, zdali 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 zpracování projektových žádostí a systém 
hodnocení projektů.   
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4 Návrhy doporučení pro současné programové období 
V této části jsou shrnuta dílčí doporučení pro současné programovací období za 
podprojekt 1./04-2. Vzhledem k silné propojenosti všech tří podprojektů bude 
v závěrečné zprávě pravděpodobně upravena struktura doporučení a bude 
provedeno jejich provázání a úprava struktury problémových okruhů. 
 
Problémový okruh (č. 1): „Struktura a obsah projektových žádostí“ 
 
Struktura a způsob vyplňování formuláře elektronické žádosti nevede metodicky 
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, nelze projekt v dostatečné kvalitě popsat tak, aby při zvoleném způsobu 
hodnocení projektové žádosti hodnocení co nejlépe odpovídalo kvalitě záměru.   
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 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. 
 

 
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 
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Problémový okruh (č. 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.  
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 chytat ryby“. 

 
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 silné reálné vazby.  

 
ihned 

 
2006 

opatření 4:  
Silnější zapojení veřejnosti a předkladatelů do přípravy 

 
ihned 

2006 
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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. 

 

 
 
Problémový okruh (č. 3): „Kvalita hodnotitelů“ 
 
Významný problém u programů, kde se na hodnocení podílí velký počet, obvykle 
externích hodnotitelů (především OPRLZ). 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 díky 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 OPRLZ 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 



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

Dílčí závěrečná zpráva podprojektu 1/04-2                                               

      59/63 

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. 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. 
Např. u grantových projektů OPRLZ je v podstatě jediným obsahovým textovým 
polem, které není přiřazeno žádnému hodnotícímu kritériu pole popisující cíle 
projektu (viz Příručka pro hodnotitele OPRLZ).  
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 výsledků. 
Hodnocení projektové žádosti tak neodráží „reálnou kvalitu“ projektů (především se 
jedná o OPRLZ).  
 

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.). Lze obtížně 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 

ihned 2006 
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a zdůvodnění hodnocení u všech programů. Pro zvýšení 
kvality projektů je nutné detailně se seznámit s chybami, 
které žadatel při zpracování projektové žádosti udělal a 
detailní informace a zdůvodnění hodnocení projektu je 
nepostradatelným zdrojem. 
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5 Návrhy doporučení pro budoucí programové období 
V této části jsou shrnuta dílčí doporučení pro budoucí programovací období za 
podprojekt 1./04-2. Vzhledem k silné propojenosti všech tří podprojektů bude 
v závěrečné zprávě pravděpodobně upravena struktura doporučení a bude 
provedeno jejich provázání a úprava struktury problémových okruhů. 
 
 
 
Problémový okruh (č. 1): „Struktura a obsah projektových žádostí“ 
 
Popis, viz doporučení pro současné programové období, kapitola 4. 
 
opatření 1: 
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 2: 
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+ 
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Problémový okruh (č. 4): „Hodnotící kritéria“ 
 
Popis, viz doporučení pro současné programové období, kapitola 4. 
 

časový horizont 
návrh opatření 

akce dopad 
opatření 1: 
Tam kde to charakter programu umožňuje navrhujeme 
zavést či posílit možnosti „prescoringu“, tedy předběžného 
posouzení kvality projektu na základě stanovených kritérií. 
Systém hodnocení projektů se tak pro žadatele stává 
transparentnější a pochopitelnější. 
 

2006 2007+ 

opatření 2: 
Při stanovování hodnotících kritérií pro projekty je nutné 
posoudit, zdali jejich naplnění projekty 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 OPRLZ. 

2006 2007+ 
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6 Přílohy 
• Příloha č. 1: Dotazník pro podprojekt 1/04-2: Kvalita projektů 
• Příloha č. 2: Scénář individuálního rozhovoru pro podprojekt 1/04-2: Kvalita 

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

• Podrobné statistické vyhodnocení výzkumu 
• Náhled na dotazník v reálné internetové podobě včetně oslovovacího dopisu 
• Textový přepis individuálních rozhovorů 
• Zvukový záznam individuálních rozhovorů 
• Obrazový záznam skupinových rozhovorů 
• Data pro vlastní kvantitativní a kvalitativní analýzu ve formátu .xls 
 
 
 


