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Název projektu: „Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko“

Cíle projektu (dílčího plnění 1): stanovení průběžných hodnot dvou výsledkových ukazatelů programu
prostřednictvím dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení.

Sběr dat: dotazníkové šetření na české a polské straně programového území. Pro výzkum byl stanoven zkoumaný
reprezentativní vzorek populace programového území s přijatelnou výběrovou chybou 5%. Minimálně však byl
dodavatel povinen shromáždit 2 300 dotazníků na české straně programového území a 2 300 dotazníků na polské
straně programového území, přičemž dodavatel byl povinen dodržet poměr mezi respondenty v obou zemích. Zároveň
byla provedena přibližně polovina šetření v příhraničním pásu a přibližně polovina ve vnějším pásu programového
území.

Východiska

Cílová skupina Česká republika Polsko 

Požadovaný počet Skutečný počet Požadovaný počet Skutečný počet 

Obyvatelé 1000 1000 1000 1000

Samosprávy 500 892 500 641

Návštěvníci 300 324 300 316

NNO 300 851 300 379

CELKEM 2 100 3 067 2 100 2 336

Úroveň spolupráce institucí na 
česko-polském pohraničí

4,54

Výsledkové ukazatele -
vyhodnocení

Vnímání vzájemného soužití 
a spolupráce komunit v 

příhraničním regionu

5,99

Analýza vnitřní a vnější pás 

Po provedení dotazníkového šetření v programovém území byla sesbíraná dotazníková data pro každou z otázek
převedena na číselnou škálu dle zadávací dokumentace. Následně byla pomocí předem určených vah jednotlivých
otázek určena hodnota váženého hodnocení každé otázky a následně prostým součtem těchto vážených hodnocení
stanovena celková škála pro každý z obou výsledkových ukazatelů.

Porovnáním odpovědí mezi příhraničním a vnějším pásem na české i polské straně programového území byly
identifikovány disproporce v odpovědích u některých otázek z dotazníků, tj. odlišnosti srovnávaných údajů/odpovědí
přesahující 10 %, a to u všech skupin respondentů. Vzhledem k tomu, že se lišily otázky v dotaznících pro každou
skupinu respondentů, je také vysvětlení možných příčin těchto disproporcí pro tyto skupiny mírně odlišné.
U návštěvníků a obyvatel programového území byla míra vnímání česko-polské spolupráce výrazně intenzivnější
v příhraničním pásu, což je dáno geografickou blízkostí, rychlou dopravní dostupností či častějšími kontakty se zástupci
národa na opačné straně hranice. U nestátních neziskových organizací, sdružení nebo spolků a také u samospráv byly
disproporce způsobeny vyšší mírou vzájemné spolupráce v příhraničním pásu, která logicky směřuje k realizaci
společných projektů, navazování, budování a prohlubování vzájemných kontaktů, které vedou k častější až trvalé
česko-polské spolupráci v příhraničním pásu.
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Jev sledovaný otázkou se zjištěným 
velmi slabým hodnocením 

respondentů (méně než 3 body z 10 
možných)

Analýza možné příčiny velmi slabého výsledku hodnocení daného 
jevu ze strany respondentů

Doporučení k možným opatřením, 
které by odstranily důvody 

způsobující velmi špatné hodnocení 
v daných otázkách

Povědomí o existenci přeshraniční 
spolupráce (návštěvníci)

1,97 z 10b

• V případě všech skupin respondentů bylo zjištěno všeobecně nízké 
povědomí o programu Interreg V-A PL-CZ

• Pouze velmi málo návštěvníků programového území navázalo 
během svého pobytu pozitivní česko-polské vztahy

• Jako největší bariéry znesnadňující kontakty s obyvateli na obou 
stranách hranice uvedli respondenti jazykovou bariéru 
a administrativní náročnost.

• V případě neziskových organizací sdružení a spolků, kvalitu 
a rozvoj přeshraniční spolupráce nejvíce ovlivňují mezilidské vztahy 
a ochota vzájemného poznání

• Spolupráce s partnery na opačné straně hranice je častější 
v oblastech, kdy již dané organizace mají zkušenosti s některou 
z forem česko-polské spolupráce

• Více než 60 % respondentů z celého území, uvedlo, že jejich 
neziskové organizace, sdružení nebo spolky nespolupracují 
s partnery zpoza hranice. Je zde možné pozorovat velký potenciál 
pro zlepšení vztahů

• V případě samosprávních orgánů na české straně hranice bylo 
zaznamenáno vysoké procento respondentů, kteří se neúčastní 
žádné přeshraniční spolupráce 65 resp. 75 %

• Dle výsledků obyvatelé programového území nedokáží efektivně 
vyhodnotit, kdo by se měl zejména podílet na rozvoji 
česko-polské přeshraniční spolupráce

• Více než 70 % obyvatel na celém území uvedlo, že žádným 
způsobem dosud nevyužívali výsledky česko-polské spolupráce

• Intenzivnější míra přeshraniční spolupráce v příhraničních 
oblastech programového území z důvodu geografické blízkosti, 
krátkých časových vzdáleností, větších jazykových vybaveností

• Rodinné, přátelské či družební vztahy mezi oběma stranami 
hranice intenzivnější v příhraničních oblastech

• Cílená propagace programu, aby se 
výrazně zvýšilo všeobecné 
povědomí o tomto programu

• Nepodcenit propagaci programu ve 
vnějším pásu programového území

• Vytvoření podmínek pro zvýšení 
ochoty NNO, sdružení či spolků 
účastnit se společných česko-
polských projektů (např. příklady 
dobré praxe), získání zkušeností 
s příhraniční spoluprací (aktivity, 
projekty) následně zvýší motivaci 
k častější či trvalejší přeshraniční 
spolupráci

• Posílení faktorů ovlivňujících rozvoj 
přeshraniční spolupráce (např. 
dobré dopravní spojení mezi regiony 
v programovém území)

Násobnost spolupráce (NNO, 
sdružení, spolky) 

2,24 z 10b

Míra účasti organizací na 
příhraniční spolupráci (NNO, 
sdružení, spolky)

2,50 z 10b

Existence faktorů ovlivňujících 
rozvoj přeshraniční spolupráce 
NNO, sdružení, spolky)

2,54 z 10b

Násobnost spolupráce 
(samosprávy) 

2,63 z 10b

Existence faktorů ovlivňujících 
rozvoj přeshraniční spolupráci 
(samosprávy) 

2,73 z 10b

Míra zapojení do aktivit 
přeshraniční spolupráce 
(obyvatelé)
2,74 z 10b

Výsledkový indikátor:
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Výsledkový indikátor:
Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu

Jev sledovaný otázkou se zjištěným 
velmi slabým hodnocením 

respondentů (méně než 3 body z 10 
možných)

Analýza možné příčiny velmi slabého výsledku hodnocení daného 
jevu ze strany respondentů

Doporučení k možným opatřením, 
které by odstranily důvody 

způsobující velmi špatné hodnocení 
v daných otázkách

Násobnost spolupráce (NNO, 
sdružení, spolky) 

2,24 z 10b

• V případě všech NNO, sdružení a spolků bylo zjištěno nižší 
povědomí o programu Interreg V-A PL-CZ v příhraničních pásech, a 
to zvláště na české straně programového území

• Ze strany NNO, sdružení a spolků  byla negativně hodnocena 
administrativní náročnost programu.

• V případě neziskových organizací sdružení a spolků, kvalitu 
a rozvoj přeshraniční spolupráce nejvíce ovlivňují mezilidské vztahy 
a ochota vzájemného poznání

• Více než 60 % respondentů z celého území, uvedlo, že jejich 
neziskové organizace, sdružení nebo spolky nespolupracují 
s partnery zpoza hranice. Je zde možné pozorovat velký potenciál 
pro zlepšení vztahů

• Intenzivnější míra přeshraniční spolupráce v příhraničních oblastech 
programového území z důvodu geografické blízkosti, krátkých 
časových vzdáleností, větších jazykových vybaveností

• Rodinné, přátelské či družební vztahy mezi oběma stranami hranice 
intenzivnější v příhraničních oblastech

• Cílená propagace programu, aby se 
výrazně zvýšilo všeobecné 
povědomí o tomto programu

• Nepodcenit propagaci programu ve 
vnějším pásu programového území

• Vytvoření podmínek pro zvýšení 
ochoty NNO, sdružení či spolků 
účastnit se společných česko-
polských projektů (např. příklady 
dobré praxe), získání zkušeností 
s příhraniční spoluprací (aktivity, 
projekty) následně zvýší motivaci 
k častější či trvalejší přeshraniční 
spolupráci

• Posílení faktorů ovlivňujících rozvoj 
přeshraniční spolupráce (např. 
dobré dopravní spojení mezi 
regiony v programovém území)

Míra účasti organizací na 
příhraniční spolupráci (NNO, 
sdružení, spolky)

2,50 z 10b

Existence faktorů ovlivňujících 
rozvoj přeshraniční spolupráce 
NNO, sdružení, spolky)

2,54 z 10b

Doporučení pro zvýšení hodnot uvedených výsledkových indikátorů tedy jsou:
• zvýšení publicity a propagace programu, což bude mít za následek značné zvýšení všeobecného

povědomí o programu respektive lépe zacílit informovanost o programu vůči jednotlivým cílovým skupinám.
• sbírat data v delším časovém úseku. Na cílové skupině návštěvníků především v sezonním období.
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