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1 Úvod 

Předkládaná závěrečná zpráva je výstupem ex-ante hodnocení Programu přeshraniční spolu-

práce Česká republika – Polská republika 2014-2020 (PPS ČR-PR). Posuzovaným dokumen-

tem je verze č. 5 Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014 – 2020 z června 2014.  

Nový Program přeshraniční spolupráce na období 2014-2020 je připravován od dubna 2012. 

Přípravu zastřešuje Řídící orgán při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Národní orgán při 

Ministerstvu infrastruktury a rozvoje PR. Program připravuje bilaterální pracovní skupina 

Task Force, jejímiž členy jsou zástupci českých a polských regionálních institucí (5 krajů a 

3 vojvodství), euroregionů a Řídícího a Národního orgánu.  

Součástí přípravy programu je i proces ex-ante hodnocení a strategické hodnocení vlivů na 

životní prostředí (SEA). Závěrečná zpráva shrnuje i zapojení ex-ante hodnotitelů do procesu 

přípravy PPS ČR-PR na období 2014-2020 a informuje o hlavních informačních zdrojích, o 

které se proces ex-ante hodnocení opírá. K výchozím analytickým dokumentům patří Socioe-

konomická analýza programového území PPS ČR-PR v období 2014-2020 zpracovaná v čer-

venci 2013 a Analýza programového období 2007-2013 zpracovaná v období září 2011 až 

prosinec 2012.1  Významným zdrojem ex-ante hodnotitelů jsou i dokumenty připravované pro 

jednotlivá zasedání pracovní skupiny pro přípravu programu, zejména pro 9. zasedání pracov-

ní skupiny, které se konalo 2. a 3. 4. 2014 v Jarnołtówku, a 10. zasedání pracovní skupiny, 

které se konalo 10. a 11. 6. 2014 v Náchodě.   

Tato závěrečná zpráva zpracovaná ke konsolidované verzi programového dokumentu je vý-

sledkem celého procesu ex-ante evaluace. Průběžná sdělení ex-ante hodnotitelů ke zpracová-

vaným částem programového dokumentu byla prezentována účastníkům pracovní skupiny na 

zasedání 18. 2. 2014 v Liberci a 11. 6. 2014 v Náchodě. 

V průběhu procesu ex-ante hodnocení byly také zjišťovány hlavní aspekty administrativní 

zátěže žadatelů a příjemců v programovém období 2007 – 2013. První zjištění vyplývající 

z šetření mezi příjemci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Pol-

sko 2007-2013 (OPPS ČR-PR 2007-2013) byla prezentována účastníkům pracovní skupiny na 

zasedání 16. 12. 2013 v Bielsku-Białé, finální verze závěrečné zprávy o administrativní zátěži 

byla po připomínkovacím řízení odevzdána a následně schválena 9. 4. 2014. 

 

                                                 

1
 Ing. Jiří Škoda ve  spolupráci s Řídícím a Národním orgánem programu a Společným technickým sekretariátem 

programu: Analýza programu Česká republika – Polsko 2007-2013: reflexe stávajícího období a východisko 

pro období nadcházející. 
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2 Manažerské shrnutí 

 

2.1 Manažerské shrnutí – česky 

Přípravu nového Programu přeshraniční spolupráce na období 2014-2020 zastřešuje Řídící 

orgán při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Národní orgán při Ministerstvu infrastruktury a 

rozvoje PR. Program připravuje bilaterální pracovní skupina Task Force, jejímiž členy jsou 

zástupci českých a polských regionálních institucí, euroregionů a Řídícího a Národního orgá-

nu. Závěrečná zpráva ex-ante hodnocení posuzovala verzi č. 5 programového dokumentu 

z června 2014. 

K výchozím analytickým dokumentům, které byly při zpracování ex-ante hodnocení použity, 

patří Socioekonomická analýza programového území PPS ČR-PR v období 2014 – 2020 

zpracovaná v červenci 2013 a Analýza programového období 2007 – 2013 zpracovaná 

v období září 2011 až prosinec 2012. Významným zdrojem ex-ante hodnotitelů jsou i doku-

menty připravované pro jednotlivá zasedání pracovní skupiny pro přípravu programu.   

V průběhu procesu ex-ante hodnocení byly také zjišťovány hlavní aspekty administrativní 

zátěže žadatelů a příjemců v programovém období 2007 – 2013. Finální verze závěrečné 

zprávy o administrativní zátěži byla po připomínkovacím řízení odevzdána a následně schvá-

lena 9. 4. 2014. 

 

Cíle a obsah ex-ante hodnocení 

Cílem ex-ante hodnocení programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská repub-

lika 2014 – 2020 je poskytnout nezávislý pohled na kvalitu programu. Konkrétní požadavky 

kladené na ex-ante hodnocení jsou uvedeny v článku 55 nařízení (EU) č. 1303/2013. Předmě-

tem ex-ante evaluací je zhodnotit: přínos pro strategii EU pro inteligentní a udržitelný růst s 

ohledem na stanovené tematické cíle/priority a vnitrostátní/regionální potřeby a potenciálu 

pro rozvoj a poučení z předchozích programových období; soulad vybraných tematických 

cílů, priorit a programových cílů s ohledem na společný strategický rámec, odůvodnění navr-

hované formy podpory, přiměřenost lidských zdrojů a správní kapacity pro řízení programu, 

vnitřní soudržnost navrhovaného programu nebo činnosti a jejich návaznost na ostatní pří-

slušné nástroje, soulad mezi přidělováním rozpočtových prostředků a cíli programu, relevance 

a srozumitelnost navržených ukazatelů programu, jak očekávané výstupy přispějí k výsled-

kům, zda jsou vyčíslitelné cílové hodnoty ukazatelů reálné s ohledem na plánovanou výši 

podpory z fondů ESI, vhodnost postupů pro monitorování programu a shromažďování údajů 

nezbytných k provádění hodnocení, opatření na zmírnění administrativní zátěže příjemců. 
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Ex-ante hodnocení taktéž vychází ze zadávací dokumentace Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, které v roli Řídícího orgánu OPPS ČR-PR na období 2007 – 2013 i PPS ČR-PR na obdo-

bí 2014 – 2020 formulovalo konkrétní evaluační otázky, strukturované do následujících oblas-

tí posouzení: 

1. Koncepce strategie programu – intervenční logika 

2. Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad se společnými strategickými rámci a 

dohodami o partnerství 

3. Návaznost programu na ostatní relevantní nástroje 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

5. Finanční rámec a formy podpory 

6. Implementace programu 

7. Horizontální témata 

 

Použité metody ex-ante hodnocení 

Hlavními metodami použitými při hodnocení ex-ante byla metoda desk research dostupných 

dokumentů, obsahová analýza dokumentů připravovaných pro nové programové období (pro-

gramového dokumentu a podkladů připravovaných pro jednání pracovní skupiny) a kompara-

tivní analýza. 

Dále byly využity participativní metody, tj. individuální a skupinové polostrukturované roz-

hovory, které byly vedeny jak se zástupci Řídícího orgánu a Národního orgánu, zastřešujícím 

přípravu programu 2014 – 2020, tak se zástupci českých i polských regionálních institucí, 

zvláště v průběhu zasedání pracovní skupiny pro přípravu programu. Jednalo se zejména o 

zástupce Společného sekretariátu, krajských úřadů z české strany, vojvodství z polské strany a 

euroregionů z české i polské strany. 

Ex-ante hodnotitelé měli taktéž příležitosti interakce s příjemci a to zvláště v procesu sběru a 

zpracování dat pro zhodnocení administrativní zátěže příjemců. Shromážděná zjištění byla 

využita pro návrh opatření ke snížení administrativní zátěže žadatelů a příjemců pro nové 

programové období. Opatření byla součástí závěrečné zprávy zhodnocení administrativní zá-

těže v období 2007 – 2013 a byla zapracována do posuzovaného návrhu programového do-

kumentu 2014 – 2020. 

 

Příspěvek evaluačního týmu na přípravě programu 

Vzhledem k tomu, že ex-ante hodnocení probíhalo paralelně s tvorbou programu přeshraniční 

spolupráce, probíhala již průběžně spolupráce ex-ante hodnotitelů a odborníků objednatele, a 
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to zvláště formou účasti ex-ante hodnotitelů na zasedáních pracovní skupiny. Ex-ante hodno-

titelé se zúčastnili šesti zasedání pracovní skupiny, a to zasedání v Ostravě (30. 9. 

a 1. 10. 2013), v Rychnově nad Kněžnou (5. a 6. 11. 2013), v Bielsku-Białé (16. 

a 17. 12. 2013), v Liberci (17. a 18. 2. 2014), v Jarnołtówku (2. a 3. 4. 2014) a 10. zasedání 

pracovní skupiny v Náchodě (10. a 11. 6. 2014). Další forma participace ex-ante hodnotitelů 

na přípravě programu probíhala formou průběžných jednání s Řídícím orgánem, který je za 

přípravu programu i proces ex-ante hodnocení zodpovědný.  Hodnotitelé se taktéž vyjadřovali 

k průběžně zasílaným podkladům pro následné jednání pracovní skupiny, nebo přímo pro 

potřeby Řídícího orgánu, kdy hodnotitelé vypracovávali průběžná hodnocení k relevantním 

záležitostem. 

V úvodních fázích přípravy programu byly ze strany ex-ante hodnotitelů vyjadřovány připo-

mínky k přehlednosti a jednoznačnosti intervenční logiky – byl kladen důraz na provázanost 

investičních priorit (a jejich specifických cílů a aktivit) se socioekonomickou analýzou území. 

Dále bylo doporučeno, aby nebyly definovány aktivity bez přiřazeného indikátoru výstupu. 

Z hlediska implementační struktury bylo doporučeno posílení stávající implementační struktu-

ry, zejména posílení role Společného sekretariátu (JS). V novém programovém období se plá-

nuje přesunutí některých povinností právě na JS, např. povinné předložení projektových zá-

měrů, kontrola přeshraničního dopadu a spolupráce v průběhu realizace projektů i po jejich 

ukončení. Hlavním doporučením je tudíž navýšit kapacitu JS. 

Ze strany ex-ante hodnotitelů byla podpořena idea vlajkových projektů, kdy je v dalším pro-

gramovém období nutné zaměření na posilování integrovaných, strategických projektů s co 

možná nejširším přeshraničním dopadem na programové území. Ex-ante hodnotitelé doporu-

čují, aby byl stanoven limitovaný počet vlajkových projektů a jejich dopad byl významný pro 

celé programové území. Podkladem pro stanovení počtu vlakových projektů jsou alokace fi-

nančních prostředků na jednotlivé prioritní osy a procentuální podíl určený právě na vlajkové 

projekty ve vztahu k projektům ostatním. 

Komentáře k indikátorům výsledku a výstupu se týkaly požadavků na srozumitelnost definice 

jednotlivých indikátorů. Pro tyto potřeby byl vytvořen dokument Definice indikátorů aktuální 

k červenci 2014, který uvádí podrobné vysvětlení použitých indikátorů. Diskuse vedena 

s Řídícím orgánem a pracovní skupinou ve vztahu k indikátorům se zvláště zaměřila na dva 

výsledkové indikátory, a to „návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení“ a „počet ná-

vštěvníků infocenter v území“. Ex-ante hodnotitelé vyjadřovali připomínky ke vhodnosti těch-

to indikátorů a jejich datových zdrojů. V této fázi procesu programování a ex-ante hodnocení 

lze konstatovat, že data popisující výše uvedenou problematiku vhodnějším způsobem nejsou 

k dispozici a při správné interpretaci je možné indikátory použít. 
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Posouzení analytické části programu 

V posouzení analytické části programu se ex-ante hodnotitelé zaměřili na celkovou provazbu 

socioekonomické analýzy a intervencí v rámci nového programového období. Socioekono-

mická analýza byla posuzována v kontextu podkladových výchozích dokumentů, předcházejí-

cích verzí analýzy a strategických dokumentů České republiky, Polska a zvláště Evropské 

unie včetně platné legislativy. 

Programové území z hlediska vymezení území a sídelní struktury, obyvatelstva, hospodářské 

situace (trh práce, struktura hospodářství a hospodářské subjekty), vzdělávání, životního pro-

středí, silniční dopravní infrastruktury a spolupráce přeshraničních subjektů je posouzeno do-

statečně podrobně. V některých případech (vývoj nezaměstnanosti, prognóza demografických 

trendů, stav životního prostředí – např. míra zalesnění) je uveden vývojový trend. 

Důležité aspekty těchto tematických oblastí nebyly pominuty a byla jim dána odpovídající 

váha. Oblasti jsou posuzovány s přihlédnutím ke specifikům a různorodosti jednotlivých částí 

společného česko-polského příhraničí. V rámci jednotlivých oblastí byly identifikovány pro-

blémy specifické jak pro danou oblast, tak pro pohraniční regiony. Silné a slabé stránky, pří-

ležitosti a hrozby jednotlivých tematických oblastí jsou shrnuty formou stručné SWOT analý-

zy. Vzhledem k omezení v grafickém uspořádání textu vyplývajícímu z nutnosti vložit text 

programového dokumentu do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC 2014) se jeví vy-

povídací hodnota dílčích SWOT analýz menší, než je ve skutečnosti vypovídací hodnota sou-

hrnných analytických zjištění. 

Z hlediska rozvoje programového území a pochopení relevantnosti vybraných tematických 

cílů a investičních priorit je významný popis spolupráce přeshraničních subjektů. Jde o pre-

zentaci role, zkušeností a dosavadní spolupráce hlavních subjektů a institucí v regionech. 

K těm patří kraje, euroregiony, neziskové organizace, školy a univerzity, ale např. i Evropské 

seskupení územní spolupráce. 

Socioekonomická analýza má zároveň charakter mapování absorpční kapacity, neboť 

v některých oblastech poskytuje informace o potenciálních nositelích projektů.  

Analýza pracuje s relevantními a aktuálními daty, převážně s údaji k 31. 12. 2013. Na základě 

připomínek ex-ante hodnotitelů byly doplněny zdroje dat. Komentovaná verze programu po-

strádá přehledné mapy regionů a grafickou prezentaci dat, což bylo silnou stránkou výchozích 

analytických dokumentů. Tato grafická schémata ex-ante hodnotitelé doporučují zařadit do 

příloh nebo navazující programové dokumentace. 
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Posouzení strategie programu 

Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020 

Program PS ČR – PR 2014 – 2020 se zaměřuje na následující čtyři tematické cíle: 

 TC 5 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení, 

 TC 8 - Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pra-

covních sil, 

 TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení,  

 TC 11 - Podpora institucionální kapacity a vybudování veřejné správy. 

Volba čtyř tematických cílů respektuje požadavek strategické koncentrace ve vazbě Programu 

PS ČR-PL 2014-2020 k strategii Evropa 2020. Zvolené čtyři tematické cíle jsou transformo-

vány do čtyř prioritních os, které logicky reflektují potřeby a šance identifikované 

v socioekonomické analýze programového území. Relevantní části posuzované analýzy po-

skytují evidenci dat, která umožňuje prohlásit, že zvolené tematické cíle vycházejí z potřeb 

programového území, z potřeb obyvatel a institucí činných v daných regionech. Vzhledem 

k limitované alokaci finančních prostředků a charakteru potřeb a cílů spolupráce příhraničních 

regionů programového území je příspěvek k plnění jednotlivých cílů unijní strategie limitova-

ný. Program tudíž neprovádí kvantifikaci přínosu programu k plnění cílů strategie Evropa 

2020 a ke kohezi. Za zmínění ovšem stojí zdůraznění vztahu programu k cíli udržitelného 

růstu, jmenovitě k boji proti změně klimatu. Program svou první prioritní osou cílí k řešení 

potřeb pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se (limitovaná adaptační opatření v rámci 

tematického cíle 5). 

 

Soulad Dohody o partnerství ČR a Dohody o partnerství PR s vybranými tematickými cíli a 

investičními prioritami 

Posouzení souladu vybraných tematických cílů a zvolených investičních priorit Programu 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014 – 2020 s Dohodou o partnerství České republiky a s 

Dohodou o partnerství Polska vychází z porovnání analýz disparit, rozvojových potřeb a růs-

tového potenciálu. Analýza disparit, rozvojových potřeb a růstového potenciálu je zpracovaná 

v Dohodě o partnerství ČR i Dohodě o partnerství Polska za problémové oblasti, v rámci kte-

rých jsou identifikovány národní a regionální problémy, rozvojové potřeby a priority, které 

předurčují zaměření podpory fondů ESI pro období 2014 – 2020 v ČR i v Polsku. Obsahové 

zaměření problémových oblastí zahrnuje jak sektorový, tak regionální/územní přístup. 

V jednotlivých oblastech analýzy jsou tak uváděny specifické potřeby a výzvy městského a 

venkovského prostoru i přeshraničních regionů. 
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Posouzení konzistentnosti cílů programu s problémy a potřebami 

Hlavním úkolem v posouzení konzistentnosti neboli souladu cílů programu s problémy a po-

třebami posuzovaného programu je zhodnotit, zda zvolené investiční priority a příslušné spe-

cifické cíle OP důsledně reflektují identifikované problémy a potřeby. Odůvodnění výběru 

zvolených investičních priorit ve vztahu k tematickým cílům je provedeno podrobně a ade-

kvátně. Argumentace se opírá o specifika příhraničních regionů, problémy a potřeby uváděné 

v socioekonomické analýze a potenciál řešit dané problémy a výzvy. To vše s vědomím, že se 

jedná o program přeshraniční spolupráce. 

 

Posouzení vnější koherence 

Vnější koherence programu byla posuzována dle souladu cílů programu s národními a regio-

nálními strategickými dokumenty. Při posuzování vlivů dalších sektorových a regionálních 

programů a politik na program, je potřebné nadefinování jasných dělících linií v případě, že 

některé aktivity v rámci programu navazují nebo jsou příbuzné s aktivitami jiných programů.  

V programovém dokumentu byly popsány koordinační mechanismy v ČR a v Polsku (zajiště-

ní vazeb a komplementarit s dalšími programy realizovanými v daném geografickém území 

z prostředků EU). U jednotlivých prioritních os byly identifikovány návaznosti (popsána 

komplementarita a synergie) na Integrovaný regionální operační program (IROP) v ČR, regi-

onální operační programy (ROP) v Polsku a další programy. 

Řídící orgán řešil otázku vazeb s řídícími orgány dalších programů v ČR, ale u žádných pro-

gramů významné vazby nebyly identifikovány. Byly řešeny možné komplementarity např. 

s OP Zaměstnanost (vzhledem ke specifičnosti Programu PS ČR-PR byly zajištěny jen okra-

jové vazby). Na polské straně byly možné komplementarity s aktivitami OP Infrastruktura a 

životní prostředí, OP Věda, vzdělávání a rozvoj, avšak žádné překryvy nebyly zjištěny. 

 

Posouzení intervenční logiky 

Při hodnocení propojení mezi plánovanými aktivitami, výstupy, výsledky a cíli zpracovatel 

ex-ante hodnocení posuzuje kvalitu intervenční logiky programu jako celku a zároveň za kaž-

dou prioritní osu.  

Programový dokument obsahuje podrobný a přesný popis plánovaných aktivit a také popis 

procesu, jak aktivity přispějí k očekávaným výsledkům programu. Aktivity jsou v současné 

době popsány v průběžné verzi programového dokumentu. V popisech je uveden i předpoklá-

daný přínos příspěvků aktivit k dosahování specifických cílů. 
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Ukazatelé a výkonnostní rámec 

Ex-ante hodnotitelé se zaměřili na zhodnocení nastavení soustavy ukazatelů (zda je definice 

ukazatelů jasná a srozumitelná, tedy jaké výstupy a výsledky mají být jejich prostřednictvím 

sledovány) a jejich kvantifikace. 

Podrobné definice všech ukazatelů výsledku i výstupu budou součástí navazující programové 

dokumentace, tj. Příručky pro žadatele nebo Příručky pro příjemce (bude se týkat zejména 

těch ukazatelů, které budou zařazeny do výkonnostního rámce). Pro tyto potřeby byl vytvořen 

dokument Definice indikátorů aktuální k červenci 2014.  

 

Hodnocení horizontálních zásad 

Hodnocený programový dokument uvádí v oddílu 8 horizontální zásady, které vycházejí z čl. 

8 odst. 7 Nařízení (EU) č. 1299/2013. Popis horizontálních principů v programovém doku-

mentu se taktéž nachází v popisu jednotlivých prioritních os, a to právě ve výčtu obecných 

pravidel hodnocení projektů, které je platné pro všechny typy individuálních projektů 

v programu.  

Lze konstatovat, že programový dokument obsahuje adekvátní popis horizontálních zásad, ke 

kterým patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací a rovnost žen a 

mužů. Popis jednotlivých horizontálních zásad je relevantní plánovaným opatřením na prosa-

zování horizontálních priorit. Ex-ante hodnotitelé oceňují začlenění plánu na informačně pro-

pagační aktivity zaměřené na rozšíření a implementaci horizontálních zásad. Pro implemen-

tační fázi programu lze doporučit řídícímu orgánu připravit pro všechny tři horizontální prio-

rity pokyny pro žadatele a příjemce, jak začlenit horizontální zásady do přípravy žádostí. 

Vhodnou formou jsou např. otázky a odpovědi, ukázka konkrétního příkladu k inspiraci, vý-

běrová hodnotící kritéria s bližším vysvětlením. Osvědčenou prací je též včasná příprava 

vzdělávání žadatelů v této záležitosti. 

 

Hodnocení finančního rámce 

Nejvyšší alokace je přidělena na prioritní osu 2, tedy na „rozvoj potenciálu přírodních a kul-

turních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“, která je realizovaná v rámci investiční priority 8b 

(podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti 

územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a 

zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). Vzhledem k tomu, 

že jsou v této oblasti plánovány investice do dopravní infrastruktury, je adekvátní 60% aloka-

ce rozpočtu programu do této osy.  
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Druhou oblastí v pořadí z hlediska finanční alokace je prioritní osa 4 zaměřená na spolupráci 

institucí a komunit. Na tuto oblast je alokováno 24,1 % rozpočtu programu. 

Vzhledem k tomu, že mezi nové standardy v implementaci ESI fondů v programovém období 

2014 – 2020 patří princip tematické koncentrace, doporučovali ex-ante hodnotitelé buď upuš-

tění od jedné ze zbývajících 2 prioritních os (obě mají dohromady alokaci 9,9 %), nebo nasta-

vení minimální alokace na jednu prioritní osu na 10 milionů EUR. Důvodem bylo to, že 

v případě malé alokace na prioritní osu není realizován vysoký počet projektů a tím pádem 

nemá prioritní osa významné efekty v území. 

Doporučení bylo v případě všech os splněno, minimální alokace je 10,18 milionů EUR 

v případě prioritní osy 3 Vzdělání a kvalifikace. Tato oblast je v programovém území, kde 

byla socioekonomickou analýzou identifikovaná jak nižší vzdělanostní úroveň, tak vysoká 

míra nezaměstnanosti, klíčová, z důvodu potřeby zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel na 

trhu práce. Projekty realizované v této oblasti byly v období 2007 – 2013 vyhodnoceny pozi-

tivně – byla identifikována vysoká schopnost projektů demonstrovat reálné výsledky. Aloka-

ce, byť je nejnižší ze všech prioritní os, je s ohledem na to, že se jedná o prioritní osu, kde 

budou realizovány především neinvestiční aktivity, dle posouzení ex-ante hodnotitelů ade-

kvátní. Primárně se bude jednat o měkké aktivity. 

Forma financování všech prioritních os je v plné výši nevratný grant a v případě všech prio-

ritních os bude vyplacena podpora maximálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů 

v rámci projektu. 

 

Implementace programu 

Administrativní kapacity navržené pro řízení programu jsou odpovídající. Zvýšené požadavky 

budou kladeny na Společný sekretariát (JS) vzhledem k plánovanému zavedení povinného 

předložení projektových záměrů všemi žadateli. Zavádí se rovněž účast zástupů JS na kontro-

le projektu (všech etap kontroly spolupráce a přeshraničního dopadu projektů) pro zajištění 

kontinuity „jednoho pohledu“ od počátku až po udržitelnost. V případě JS bude tedy nutné 

minimálně udržet stávající kapacity. Ex-ante hodnotitelé doporučují mírné navýšení stávají-

cích kapacit JS, což vyplývá také ze závěrů hodnocení administrativní zátěže programového 

období 2007 – 2013. 

Navržený implementační systém včetně systému kontroly a auditu, tak jak fungoval 

v programovém období 2007 – 2013, je plně funkční. Změny (např. zavedení povinného 

předkládání projektových záměrů, zapojení JS při kontrole projektu) jsou navrženy a zapraco-

vávány z toho důvodu, aby došlo ke zvýšení efektivity implementačního systému a systému 

kontroly. 
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Využití nástrojů integrovaného územního rozvoje se v rámci programového období 2014 – 

2020 nepředpokládá. 

Postupy monitoringu pro programové období 2014 – 2020 vychází z dobré praxe předchozího 

období. K monitorování realizace projektů je na obou stranách využíván společný monitoro-

vací systém používaný pro programy strukturálních fondů v ČR. Pro potřeby monitoringu 

jsou projektoví partneři povinni předkládat monitorovací zprávu o realizaci projektu, pro-

střednictvím které jsou předávány agregované informace o projektu. 

 

Závěr a doporučení 

Každá intervence musí být založená na důsledném definování a analýze problémů a vychází 

z potřeb/potenciálu území. Výchozí situace je popsaná v socioekonomické analýze programo-

vého území Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 

2020 – v rámci analýzy je zpracován závěrečný souhrn, závěry a doporučení analýzy Progra-

mu 2007 – 2013, přílohou jsou SWOT analýzy za jednotlivé tematické oblasti.  

Programový dokument obsahuje popis očekávaných aktivit a také charakteristiku procesu, jak 

aktivity přispějí k očekávaným výsledkům programu. Aktivity (typy i příklady podporova-

ných aktivit) jsou popsány v návrhu programového dokumentu, v popisech je uveden i před-

pokládaný přínos příspěvků aktivit k dosahování specifických cílů. 

Doporučení ex-ante hodnotitelů, na co se zaměřit při finalizaci programového dokumentu a 

zpracování navazující programové dokumentace, byla následující: 

 Zpracovat úvodní kapitolu představující charakter a hlavní cíle programu. V případě, 

že nebude možné tento text uvést přímo v programovém dokumentu, vytvořit prezen-

taci programu na webových stránkách. 

 Doplnit na závěr socioekonomické analýzy, jež je v programovém dokumentu uvedena 

v pododdíle 1.1.1, souhrn nejdůležitějších zjištění v rámci silných stránek a příležitostí 

a nejzávažnějších výroků slabých stránek a hrozeb ve SWOT analýzách za jednotlivé 

tematické kapitoly analýzy. Tímto by došlo k transparentní provazbě s pododdílem 

1.1.2, jež uvádí odůvodnění volby tematických cílů a investičních priorit. 

 Doplnit analýzu o grafická schémata (mapu programového území). Vzhledem k ne-

možnosti umístit tento typ podkladů v odpovídajícím oddíle programového dokumen-

tu, umístit do navazující programové dokumentace. 

 Uvést podrobné definice všech ukazatelů výsledku i výstupu v navazující programové 

dokumentaci v rozsahu materiálu „Definice indikátorů“, aktuálního k červenci 2014. 

 Pro implementační fázi programu lze doporučit řídícímu orgánu připravit pro všechny 

tři horizontální priority: 
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 Pokyn (může být součástí Příručky pro žadatele), jak začlenit horizontální zá-

sady do přípravy žádostí. Vhodnou formou jsou např. otázky a odpovědi. 

 Ukázku konkrétního příkladu k inspiraci. 

 Výběrová hodnotící kritéria s bližším vysvětlením.  

 Vzdělávání žadatelů v této záležitosti.  

 Ex-ante hodnotitelé jsou si vědomi faktu, že vzhled programového dokumentu vychází 

z Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, přesto dopo-

ručují provést taková opatření technického charakteru, která směřují k větší přehled-

nosti dokumentu. 

 

2.2 Managerial Summary 

Preparation of the new Cross-Border Cooperation Programme for 2014-2020 is roofed by the 

Steering Authority at the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the 

National Authority of the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Po-

land. The programme is prepared by the bilateral working group entitled Task Force, whose 

members are representatives of the Czech and the Polish regional institutions, euroregions and 

the Steering and National Authority. The final report of the ex-ante evaluation was assessing 

Version 5 of the programme document of June 2014. 

The initial analytic documents used for preparation of the ex-ante evaluation comprise the 

Socioeconomic Analysis of the Programme Territory of CBC CR-RP in the period of 2014 - 

2020, prepared in July 2013, and the Analysis of the Programme Period of 2007 - 2013, pre-

pared in September 2011 till December 2012. An important source for the ex-ante assessors 

are also the documents prepared for individual meetings of the working group to prepare the 

programme.  

During the process of the ex-ante assessment, also the main aspects of the administrative load 

of applicants and beneficiaries were considered in the period of 2007 - 2013. The final version 

of the final administrative load report was submitted and then approved after the amendment 

procedure on 9.4. 2014. 

 

Objectives and Contents of Ex-Ante Assessment 

The objective of the ex-ante assessment of cross-border cooperation of the Czech Republic – 

Republic of Poland 2014 - 2020 is to provide an independent view of the programme quality. 

The particular requirements imposed on the ex-ante assessment are specified in Art. 55, Regu-

lation (EU) No. 1303/2013. The subject of the ex-ante assessments is to evaluate: benefit for 

the EU strategy for intelligent and sustainable growth with regards to the set thematic objec-

tives/priorities and national/regional needs and the potential for development and experience 
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from the previous programme periods; agreement of selected thematic objectives, priorities 

and programme objectives with regards to the common strategic framework, justification of 

the proposed support form, adequacy of human resources and administrative capacity for the 

programme management, internal cohesion of the proposed programme or activities and their 

interconnection with the other respective tools, agreement between allocation of budget funds 

and the programme objectives, relevance and comprehensibility of the proposed programme 

indexes how the expected outcomes are going to contribute to the results, whether the quanti-

fiable target values of the indexes are realistic with regards to the planned amount of support 

from the ESI funds, suitability of procedures for the programme monitoring and collecting 

data necessary for the assessment, measures for alleviation of administrative load of benefi-

ciaries. 

The ex-ante assessment is also based on the master documentation of the Ministry of Local 

Development of the Czech Republic that formulated particular evaluation questions, in the 

role of the Steering Authority of CBC CR - RP for the time period of 2007 - 2013 and CBC 

CR - RP for the time period of 2014 - 2020, structured into the following assessment areas: 

1. Programme strategy concept - intervention logics  

2. Contribution to meeting the priorities of Strategy EU 2020, agreement with the com-

mon strategic frameworks and partnership agreements 

3. Programme link to the other relevant tools 

4. Indicators and performance framework 

5. Financial framework and support forms 

6. Programme implementation 

7. Horizontal topics 

 

Applied methods of ex-ante assessment 

The main methods applied in the ex-ante assessment included the method of desk research of 

available documents, contents analysis of the documents prepared for the new programme 

period (programme document and documents prepared for meetings of the working group) 

and comparative analysis. 

In addition, participative methods were used, i.e. individual and group semi-structured inter-

views that were conducted both with the representatives of the Steering Authority and the 

National Authority, roofing preparation of the programme 2014 - 2020, and with representa-

tives of the Czech and the Polish regional institutions, in particular during meeting of the 

working group for the programme preparation. These included in particular representatives of 
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the Joint Secretariat, Czech regional authorities, Polish voivodeships and Czech and Polish 

euroregions. 

Ex-ante assessors also had the opportunity to interact with beneficiaries, in particular during 

the process of collection and processing data for evaluating administrative load of beneficiar-

ies. Collected findings were used to propose measures to reduce administrative load of appli-

cants and beneficiaries for a new programme period. Measures were a part of the final report 

of the administrative load assessment in 2007 - 2013 and they were incorporated into the as-

sessed proposal of the programme document 2014 - 2020. 

 

Contribution of Evaluation Team into Programme Preparation 

With regards to the fact that the ex-ante assessment was carried out along with creation of the 

cross-border cooperation programme, also the cooperation of the ex-ante assessors and the 

professionals of the client was concurrent, particularly in form of participation of ex-ante as-

sessors in the Working Group meetings. The ex-ante assessors participated in six meetings of 

the Working Group, particularly the meeting in Ostrava (30. 9. and 1. 10. 2013), in Rychnov 

nad Kněžnou (5. and 6. 11. 2013), in Bielsko-Biała (16. and 17. 12. 2013), in Liberec (17. and 

18. 2. 2014), in Jarnołtówek (2. and 3. 4. 2014) and 10th meeting of the Working Group in 

Náchod (10. and 11. 6. 2014). Another form of participation of the ex-ante assessors in prepa-

ration of the programme took place in form of regular meetings with the Steering Authority 

that is responsible for preparation of the programme as well as the process of ex-ante assess-

ment. The Assessors also commented on the regularly sent materials for subsequent meetings 

of the Working Group, or directly for the needs of the Steering Authority when the assessors 

were preparing interim assessment to relevant issues. 

In the initial phases of the programme preparation, the ex-ante assessors commented on ar-

rangement and clearness of the intervention logics - emphasis was put on interconnection of 

investment priorities (and their specific tasks and activities) with socio-economic analysis of 

the territory. It was also recommended that activities are not defined without the assigned out-

put indicator. 

With regards to the implementation structure, strengthening the current implementation struc-

ture was recommended, in particular strengthening the role of the Joint Secretariat (JS). In the 

new programme period, transferring of duties to JS is planned, e.g. obligatory submission of 

project objectives, control of cross-border impact and cooperation during projects realization 

and their completion. Therefore, the main recommendation is to increase the JS capacity. 

The ex-ante assessors supported the idea of flag projects when it is necessary in the next pro-

gramme period to focus on strengthening integrated, strategic projects with the broadest pos-

sible cross-border impact on the programme territory. Ex-ante assessors recommend that the 
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limited number of flag projects is set and their impact is significant for the entire programme 

territory. The basis for setting the number of flag projects is allocation of funds into individual 

priority axes and percentage share intended particularly for flag projects in relation to the oth-

er projects. 

Comments on indicators of results and outcomes regarded requirements for comprehensibility 

of the individual indicators definition. To serve the needs, the document Indicators Definition 

was drawn, current as of July 2014, presenting detailed explanations of the indicators in use. 

The discussion led by the Steering authority and the Working Group in relation to the indica-

tors focused particularly on two results indicators, i.e. "visits to collective lodging facilities" 

and "number of visitors to info-centres in the territory". The ex-ante assessors expressed their 

comments on suitability of the indicators and their data sources. In this phase of programming 

and ex-ante assessment it can be stated that the data describing the aforementioned issue in a 

more suitable way are not available and in correct interpretation the indicators can be used. 

 

Assessment of Analytic Part of Program 

In assessment of the analytic part of the programme, ex-ante assessors focused on the entire 

cohesion of the socio-economic analysis and intervention in the new programme period. So-

cio-economic analysis was considered in the context of the basic input documents, preceding 

versions of the analysis and strategic documents of the Czech Republic, Poland and particu-

larly the European Union, including the valid legislation. 

The programme territory with regards to delimitation of the territory and the settlement struc-

ture, inhabitants, economic situation (labour market, economic structure and economic enti-

ties), education, the environment, road traffic infrastructure and cooperation of cross-border 

entities is evaluated in sufficient detail. In some cases (development of unemployment, prog-

nosis of demographic trends, state of the environment - e.g. the level of forestation), the de-

velopment trend is specified. 

Important aspects of these thematic areas were not missed and the adequate relevance was 

given to them. The areas are evaluated with regards to the specifics and variability of individ-

ual parts of the common Czech-Polish borderland. Within individual areas, problems specific 

for the respective area and for the borderland regions were identified. Strengths and weak-

nesses, opportunities and threats of individual thematic areas are summarized in form of a 

brief SWOT analysis. With regards to limitation in the graphic arrangement of the text result-

ing from the need to insert the programme document text into the electronic data exchange 

system (SFC 2014), the informative value of individual SWOT analyses seems to be smaller 

than the actual informative value of comprehensive analytic findings. 
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With regards to development of the programme territory and understanding the relevance of 

selected thematic objectives and investment priorities, description of cooperation of cross-

border entities is significant. It means presentation of the role, experience and previous coop-

eration of the main entities and institutions in regions. It includes regions, euroregions, non-

profit organizations, schools and universities, but also, for example, the European Grouping 

of Territorial Cooperation. 

Socio-economic analysis also has the character of mapping the absorption capacity as in some 

areas it provides information on potential project owners.  

The analysis works with relevant and up-to-date data, mostly with the data as of 12. 2013. 

Based on objections of ex-ante assessors, the sources of data were supplemented. The com-

mented version of the programme lacks synoptic maps of regions and graphic data presenta-

tion, which was the strength of the input analytic documents. The ex-ante assessors recom-

mend incorporating the graphic schemes into appendices or the follow-up programme docu-

mentation. 

 

Programme Strategy Evaluation 

Contribution to meeting priorities of Strategy EU 2020 

CBC Programme CR - RP 2014 - 2020 focuses particularly on the following four thematic 

objectives: 

 TO 5 - Support of adaptation to changing climate, preventing risks and their manage-

ment, 

 TO 8 - Support of sustainable employment, quality jobs and labour mobility. 

 TO 10 - Investments into education, skills and lifelong learning,  

 TO 11 - Support of institutional capacity and building public administration. 

Selecting four thematic objectives observes the requirements of strategic concentration in 

connection to the CBC Programme CR-PL 2014-2020 to the strategy of Europe 2020. The 

selected four thematic objectives are transformed into four priority axes that logically reflect 

the needs and chances identified in the socio-economic analysis of the programme territory. 

The relevant parts of the assessed analysis provide data records, making it possible to declare 

that the selected thematic objectives are based on the needs of programme territory, the needs 

of the inhabitants and institutions active in the respective regions. Due to limitations in alloca-

tion and the nature of needs and objectives for cooperation between borderland regions of the 

programme territory, the contribution towards implementation of particular objectives of the 

Union strategy is limited. Thus, the programme stops short of quantifying the programme 

contribution towards the Europe 2020 strategy objectives and cohesion. Still, a mention 

should be made of the emphasis laid on the relation between the programme and the objective 
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of sustainable growth, namely the fight against the climate change. The priority axis within 

the programme is about addressing the need to mitigate the climate change and to adapt (lim-

ited adaptation measures within target theme 5). 

 

Consistency of the Partnership Agreement of the Czech Republic and the Partnership Agree-

ment of the Republic of Poland with selected target themes and investment priorities 

The assessment of consistency between selected target themes and selected investment priori-

ties in the Cross-Border Cooperation Programme Czech Republic - Poland 2014-2020 and 

both the Partnership Agreements of the Czech Republic and the Partnership Agreement of 

Poland is based on comparison of the disparities analyses, development needs and growth 

potential. The analysis of disparities, development needs and growth potential is discussed in 

the Partnership Agreement of the Czech Republic and the Partnership Agreement of Poland 

within the problem spheres, which identify national and regional issues, development needs 

and priorities, specifying the application focus for the ESI funds in 2014-2020 both in the 

Czech Republic and Poland. The content of problem spheres combines both the sector-

specific approach and the regional/territorial approach. Thus, particular spheres of the analysis 

contain specific needs and requests for urban and rural areas and cross-border regions. 

 

Consistency assessment of programme objectives with problems and needs 

When assessing consistency of the programme objectives with problems and needs of the 

programme in question, the principal task is to assess whether the selections of investment 

priorities and relevant specific targets of OP reflect consistently the identified problems and 

needs. Justification of the selection of the investment priorities in terms of the target themes is 

done thoroughly and adequately. The reasoning relies on the specifics of the borderland re-

gions, the problems and needs specified in the socio-economic analysis, and the potential to 

solve these issues and challenges. All of this is done in awareness of this being a cross-border 

cooperation programme. 

 

Assessment of external coherence 

The external coherence of the programme was assessed in terms of consistency between the 

programme objectives with national and regional strategic documents. When assessing the 

impact of further sector-specific and regional programmes and programme policies, a clear 

division line must be drawn if some activities within the programme follow up on or relate to 

activities within other programmes.  
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The programme document describes coordination mechanisms in the Czech Republic and in 

Poland (ensuring links to and complementarity with other programmes implemented in the 

given territory with EU funding). For particular priority axes, follow-up links (complementa-

rity and synergy) were identified to the the Integrated Regional Operative Operational Pro-

gramme (IROP) in the Czech Republic, the Regional Operational Programme (ROP) in Po-

land and other programmes. 

The Steering Authority addressed the issue of links to the steering authorities of other pro-

grammes in the Czech Republic, yet no significant links were identified in other programs. 

Possible complementarities were addressed, for example, with the Operational Programme 

Employment (due to the specifics of the CBC Programme CR-RP, only marginal links were 

identified). On the Polish side, complementarity could be identified with activities in the OP 

Infrastructure and Environment, OP Science, Education and Development, yet with no over-

lapping having been found. 

 

Assessing Intervention Logic 

When assessing the link between plan activities, output, outcome and targets, the provider of 

the ex-ante assessment explores the quality of the programme intervention logic both in its 

entirety and in terms of each priority axis.  

The programme document contains a detailed and accurate description of plan activities as 

well as description of the process of the activities contributing to the expected programme 

outcome. Currently, the activities are described in the interim version of the programme doc-

ument. The descriptions also include the expected benefit from the activities in terms of 

reaching the specific objectives. 

 

Indicators and performance framework 

Ex-ante assessors focussed on the assessment of indicator setting (whether the indicator defi-

nition is clear and comprehensible, and thus, what output and results should be monitored 

using them), and their quantification. 

The detailed definitions of the output and result indicators will be included in the follow-up 

programme documents, i.e. the Guide for Applicants and the Guide for Beneficiaries (it will 

concern particularly the indicators included in the performance framework). A document was 

drawn to serve these needs, entitled the Indicators Definition, current as of July 2014.  
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Assessment of Horizontal Policies 

In chapter 8, the programme document in question contains horizontal policies based on art. 7, 

par. 7, Regulation (EU) No. 1299/2013. Description of horizontal policies in the programme 

document is also contained in the description of particular priority axes, namely in the list of 

general rules for project assessment, applicable to all types of individual projects within the 

programme.  

One may state the programme document provides adequate description of horizontal policies, 

consisting of sustainable growth, equal chances, protection from discrimination, and equality 

of women and men. Description of each horizontal policy is relevant to the planned measures 

to promote horizontal priorities. The ex-ante assessors appreciate integration of a plan for 

informative and promotional activities, focused on extension and implementation of horizon-

tal policies. For the programme implementation stage, the Steering Authority can be advised 

to prepare instructions in all three horizontal priorities for applicants and beneficiaries, speci-

fying the integration of horizontal policies into preparation of the application. Suitable for-

mats include questions and answers, a model case of specific approach to inspiration, tender 

criteria with detailed explanation. Good practice also includes timely preparation for applicant 

education in this matter. 

 

Assessment of funding framework 

The highest allocation was acknowledged for priority axis 2, i.e. “potential development in 

natural and cultural resources to support employment”, implemented as a part of investment 

priority 8b (support of growth stimulating employment through development of inner poten-

tial as a part of the territorial strategy for specific regions, including conversion of declining 

industrial areas and improved accessibility and development of special natural and cultural 

resources). Given the fact that this sphere assumes investments into the traffic infrastructure, 

it is adequate to allocate 60% of the Programme budget into this axis.  

The second largest allocation of funds concerns priority axis 4, focussed on cooperation be-

tween institutions and communities. The allocation into this sphere amounted to 24.1% of the 

programme budget. 

As the new implementation standards for ESI funds in the programme period of 2014-2020 

include the principle of thematic concentration, the ex-ante assessors recommended either 

dropping one of the remaining 2 priority axes (both represent 9.9% allocation combined) or 

set up a minimum allocation for the priority axis of EUR 10,000,000. The reason was that 

with a low allocation sum for the priority axis, only a limited number of projects is imple-

mented, and thus, the priority axis yields no considerable effect in the area. 
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The recommendation was met for all axes; the lowest allocation was EUR 10,180,000 for 

priority axis 3, Education and Skills. The area was of key importance within the programme 

area, where the socio-economic analysis identified a lower education level and a high unem-

ployment rate, in order to raise the residents' competitiveness in the labour market. The pro-

jects within the field in 2007-2013 were considered positive: high capacity to demonstrate 

tangible results was identified in the projects. The allocation, though the lowest among the 

axes, is found adequate by the ex-ante assessors as it is the axis where largely non-investment 

activities will be implemented. Primarily, these will be soft activities. 

The funding pattern for all priority axes is a fully non-refundable grant, and with all the priori-

ty axes, grants will be paid to cover maximum 85 % of the total eligible costs within the 

budget. 

 

Programme implementation 

Administrative capacities suggested for the Programme management are adequate. Increased 

requirements will be imposed on the Joint Secretariat, due to the plan to introduce compulsory 

presentations of project intentions by all applicants. A newly introduced provision is the par-

ticipation of the Joint Secretariat representatives in project control (all stages of control of 

cooperation and cross-border impact of projects), in order to ensure continued “common 

view” right from the start till sustainability. Thus, concerning the Joint Secretariat, at least the 

current capacity must be kept. The ex-ante assessors recommend slight raising of the current 

JS capacity, which is also implied in the conclusion of the assessment of the administration 

load for 2007-2013. 

The proposed implementation system, including control system and audit, the way it worked 

in the programme period of 2007-2013, is fully functional. Changes (e.g. introduction of 

compulsory submission of project ideas, JS involvement in project control) have been sug-

gested and included in order to improve effectiveness of the implementation system and the 

verification system. 

No use is assumed for the tools for integrated territorial development in the programme period 

of 2014-2020. 

The monitoring procedures for the programme period of 2014-2020 are based on good prac-

tices from the previous period. To monitor project implementation, a joint monitoring system 

is used on both sides, as applied to structural fund programmes in the Czech Republic. To 

serve the monitoring needs, project partners must present a monitoring report on project im-

plementation, through which aggregate information about the project is submitted. 
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Conclusion and recommendations 

Each intervention must be based on thorough definition and analysis of issues, matching the 

needs and potential of the area. The initial status was described in the socio-economic analysis 

of the programme area, the Programme of Cross-Border Cooperation Czech Republic - Re-

public of Poland 2014-2020; the analysis processes the summary, conclusion and recommen-

dation of analysis of the 2007-2013 Programme, with attached SWOT analyses for particular 

thematic areas.  

The programme document contains accurate description of plan activities as well as descrip-

tion of the process of the activities contributing to the expected programme outcome. The 

activities (types and examples of supported activities) are described in the draft Programme 

document, with the descriptions of expected benefit from activities for achievement of specif-

ic goals. 

Recommendations of the ex-ante assessors concerning the focus of the final stage of the pro-

gramme document and the follow-up programme documentations were as follows: 

 Writing up an introductory chapter presenting the nature of the programme and its 

principle objectives. If this text cannot be included directly in the programme docu-

ment, programme presentation must be published on the website. 

 Complementing the conclusion with a socio-economic analysis, presented in chapter 

1.1.1. in the programme document, with a list of key findings for strengths, opportuni-

ties, the most serious weaknesses and threats in SWOT analyses for particular themat-

ic chapters of the analysis. This would create a transparent link to chapter 1.1.2, stating 

the reasons for selections of target themes and investment priorities. 

 Supplementing the analysis with charts (a map of the programme territory). As this 

type of underlying data cannot be included in the corresponding chapter of the pro-

gramme document, it must be included in the follow-up programme documentation. 

 Providing detailed definitions for all output and outcome indicators in the follow-up 

programme documentation as the “Indicators Definition”, current in July 2014.  

 For the implementation phase of the Programme, the Steering Authority can be ad-

vised  to prepare for all three horizontal priorities: 

 Instruction (may be part of the Guide for Applicants) concerning inclusion the 

horizontal policy in preparation of the application. The suitable format can be 

questions and answers. 

 Inspiration in form of demonstration of a specific example. 

 Detailed explanation for the selection assessment criteria.  

 Education of applicants in this area.  



 

 

24 

 

 The ex-ante assessors are aware that the programme document format is based on the 

Commission Implementing Regulation No. 288/2014 dated 25 February 2014; despite 

this, they recommend taking such technical measures that aim at better clarity of the 

document. 
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3 Proces ex-ante hodnocení 

V této kapitole je popsaná návaznost ex-ante hodnocení PPS ČR-PR 2014 – 2020 zpracova-

ného v závěrečné zprávě na požadavky vyplývající z požadavků Evropské unie, použité me-

tody a forma spolupráce evaluačního týmu s ŘO a NO při přípravě programu. 

 

3.1 Cíle a obsah ex-ante hodnocení   

Cílem ex-ante hodnocení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská repub-

lika 2014-2020 je poskytnout nezávislý pohled na kvalitu programu. Konkrétní požadavky 

kladené na ex-ante hodnocení jsou uvedeny v článku 55 nařízení (EU) č. 1303/2013. Předmě-

tem ex-ante evaluací je zhodnotit: přínos pro strategii EU pro inteligentní a udržitelný růst s 

ohledem na stanovené tematické cíle/priority a vnitrostátní/regionální potřeby a potenciálu 

pro rozvoj a poučení z předchozích programových období; soulad vybraných tematických 

cílů, priorit a programových cílů s ohledem na společný strategický rámec, odůvodnění navr-

hované formy podpory, přiměřenost lidských zdrojů a správní kapacity pro řízení programu, 

vnitřní soudržnost navrhovaného programu nebo činnosti a jejich návaznost na ostatní pří-

slušné nástroje, soulad mezi přidělováním rozpočtových prostředků a cíli programu, relevance 

a srozumitelnost navržených ukazatelů programu, jak očekávané výstupy přispějí k výsled-

kům, zda jsou vyčíslitelné cílové hodnoty ukazatelů reálné s ohledem na plánovanou výši 

podpory z fondů ESI, vhodnost postupů pro monitorování programu a shromažďování údajů 

nezbytných k provádění hodnocení, opatření na zmírnění administrativní zátěže příjemců. Ex-

ante hodnocení taktéž vychází ze zadávací dokumentace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

které v roli Řídícího orgánu OPPS ČR-PR na období 2007-2013 i PPS ČR-PR na období 

2014-2020 formulovalo konkrétní evaluační otázky, strukturované do následujících oblastí 

posouzení: 

1. Koncepce strategie programu – intervenční logika 

2. Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad se společnými strategickými rámci a 

dohodami o partnerství 

3. Návaznost programu na ostatní relevantní nástroje 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

5. Finanční rámec a formy podpory 

6. Implementace programu 

7. Horizontální témata 

Evaluační zpráva respektuje toto členění a v jednotlivých částech poskytuje odpovědi na eva-

luační otázky formulované v zadávací dokumentaci. Seznam evaluačních otázek je uveden 
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v Příloze 2 závěrečné zprávy, včetně stručných odpovědí a komentářů ex-ante hodnotitelů.  

Hodnocení se taktéž opírá o zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti zpracovávání hodno-

cení, expertní výsledky programu INTERACT a zvláště o zkušenosti programových manažerů 

z České republiky a Polska. 

V souladu se zadáním zadavatele a metodikou EK jsou jednotlivé hodnotící aktivity zaměřeny 

na posouzení strategie programu. Jedním z metodologických dokumentů je Aide Memoire on 

the Strategy, Management, Financial and Control Arrangements, vydaný Evropskou komisí v 

lednu 2014. 

 

3.2 Použité metody ex-ante hodnocení 

Hlavními metodami použitými při hodnocení ex-ante byla metoda desk research dostupných 

dokumentů, obsahová analýza dokumentů připravovaných pro nové programové období (pro-

gramového dokumentu a podkladů připravovaných pro jednání pracovní skupiny) a kompara-

tivní analýza. 

Dále byly využity participativní metody, tj. individuální a skupinové polostrukturované roz-

hovory, které byly vedeny jak se zástupci Řídícího orgánu a Národního orgánu, zastřešujícím 

přípravu programu 2014-2020, tak se zástupci českých i polských regionálních institucí, 

zvláště v průběhu zasedání pracovní skupiny pro přípravu programu. Jednalo se zejména o 

zástupce Společného sekretariátu, krajských úřadů z české strany, vojvodství z polské strany a 

euroregionů z české i polské strany. 

Ex-ante hodnotitelé měli taktéž příležitosti interakce s příjemci a to zvláště v procesu sběru a 

zpracování dat pro zhodnocení administrativní zátěže příjemců. Shromážděná zjištění byla 

využita pro návrh opatření ke snížení administrativní zátěže žadatelů a příjemců pro nové 

programové období. Opatření byla součástí závěrečné zprávy zhodnocení administrativní zá-

těže v období 2007 – 2013, jež byla ve finální podobě předána zadavateli 9. 4. 2014 a byla 

zapracována do posuzovaného návrhu programového dokumentu 2014 – 2020. 

 

3.3 Příspěvek evaluačního týmu na přípravě programu 

Vzhledem k tomu, že ex-ante hodnocení probíhalo paralelně s tvorbou programu přeshraniční 

spolupráce, probíhala již průběžně spolupráce ex-ante hodnotitelů a odborníků objednatele, a 

to zvláště formou účasti ex-ante hodnotitelů na zasedáních pracovní skupiny. Ex-ante hodno-

titelé se zúčastnili šesti zasedání pracovní skupiny, a to zasedání v Ostravě (30. 9. 

a 1. 10. 2013), v Rychnově nad Kněžnou (5. a 6. 11. 2013), v Bielsku-Białé (16. 

a 17. 12. 2013), v Liberci (17. a 18. 2. 2014), v Jarnołtówku (2. a 3. 4. 2014) a 10. zasedání 

pracovní skupiny v Náchodě (10. a 11. 6. 2014). Další forma participace ex-ante hodnotitelů 
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na přípravě programu probíhala formou průběžných jednání s Řídícím orgánem, který je za 

přípravu programu i proces ex-ante hodnocení zodpovědný.   

Účast na zasedáních pracovní skupiny byla velmi podnětná pro práci hodnotitelů, neboť po-

skytuje porozumění zapojení jednotlivých regionálních partnerů, představitelů řídících a im-

plementačních orgánů programu. Účast na zasedáních pracovní skupiny poskytuje možnost 

ex-ante hodnotitelů zapojovat se do diskuse a předkládat své připomínky. Hodnotitelé se tak-

též vyjadřovali k průběžně zasílaným podkladům pro následné jednání pracovní skupiny, ne-

bo přímo pro potřeby Řídícího orgánu, kdy hodnotitelé vypracovávali průběžná hodnocení 

k relevantním záležitostem. 

V úvodních fázích přípravy programu byly ze strany ex-ante hodnotitelů vyjadřovány připo-

mínky k přehlednosti a jednoznačnosti intervenční logiky – byl kladen důraz na prováza-

nost investičních priorit (a jejich specifických cílů a aktivit) se socioekonomickou analýzou 

území. Dále bylo doporučeno, aby nebyly definovány aktivity bez přiřazeného indikátoru vý-

stupu. 

Z hlediska implementační struktury bylo doporučeno posílení stávající implementační 

struktury, zejména posílení role Společného sekretariátu (JS). V novém programovém období 

se plánuje přesunutí některých povinností právě na JS, např. povinné předložení projektových 

záměrů, kontrola přeshraničního dopadu a spolupráce v průběhu realizace projektů i po jejich 

ukončení. Hlavním doporučením je tudíž navýšit kapacitu JS. 

Ze strany ex-ante hodnotitelů byla podpořena idea vlajkových projektů, kdy je v dalším pro-

gramovém období nutné zaměření na posilování integrovaných, strategických projektů s co 

možná nejširším přeshraničním dopadem na programové území. Ex-ante hodnotitelé doporu-

čují, aby byl stanoven limitovaný počet vlajkových projektů a jejich dopad byl významný pro 

celé programové území. Podkladem pro stanovení počtu vlakových projektů jsou alokace fi-

nančních prostředků na jednotlivé prioritní osy a procentuální podíl určený právě na vlajkové 

projekty ve vztahu k projektům ostatním. 

Komentáře k indikátorům výsledku a výstupu se týkaly požadavků na srozumitelnost definice 

jednotlivých indikátorů. Vytvoření dokumentu Definice indikátorů, který je aktuální 

k červenci 2014 a který obsahuje vysvětlení všech indikátorů použitých v programu (včetně 

způsobu, jak bude indikátor sledován na úrovni projektu a programu), je zejm. z hlediska ža-

datelů a následně řešitelů projektů velmi důležitý, neboť napomáhá správnému porozumění 

indikátorů, ověřuje reálnost práce s indikátory a způsob stanovení hodnot indikátorů. 

Diskuse vedena s Řídícím orgánem a pracovní skupinou ve vztahu k indikátorům se zvláště 

zaměřila na dva výsledkové indikátory, a to návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení a 

počet návštěvníků infocenter v území. Ex-ante hodnotitelé vyjadřovali připomínky ke vhod-

nosti těchto indikátorů a jejich datových zdrojů. V této fázi procesu programování a ex-ante 
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hodnocení lze konstatovat, že data popisující výše uvedenou problematiku vhodnějším způso-

bem nejsou k dispozici a při správné interpretaci je možné indikátory použít. 
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4 Posouzení analytické části programu 

Analytická část návrhu Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020 (verze č. 5) je 

součástí první kapitoly Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce přispívat ke stra-

tegii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a pro dosažení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti. V průběhu přípravy programu byla analytická část programo-

vého dokumentu aktualizována s uvedením zdroje dat. Analýza byla doplněna o zkušenosti 

z minulého programového období, které vycházely z provedené a již uváděné Analýzy pro-

gramu Česká republika – Polsko 2007-2013: reflexe stávajícího období a východisko pro ob-

dobí nadcházející. 

V posouzení analytické části programu se ex-ante hodnotitelé zaměřili na celkovou provazbu 

socioekonomické analýzy a intervencí v rámci nového programového období. Socioekono-

mická analýza byla posuzována v kontextu podkladových výchozích dokumentů, předcházejí-

cích verzí analýzy a strategických dokumentů České republiky, Polska a zvláště Evropské 

unie včetně platné legislativy2.  

 

4.1 Územní vymezení působnosti programu 

Programové území definované v rámci 1. kapitoly socioekonomické analýzy se rozkládá na 

území 5 českých krajů a na území 3 polských vojvodství NUTS3. Navíc do řešeného území 

dále spadá okres strzeliński (podregion wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres 

pszczyński (podregion tyski ve Slezském vojvodství). Lze tudíž konstatovat, že ve vymezení 

programového území nedochází k žádné změně oproti programovému období 2007-2013. Ex-

ante hodnotitelé doporučují, aby bylo součástí programového dokumentu nebo jeho přílohy 

rovněž mapové znázornění vymezeného území, tak jako v případě dokumentu pro období 

2007-2013 a v případě předcházejících pracovních verzí Socioekonomické analýzy progra-

mového území PPS ČR-PR 2014-2020. 

 

4.2 Analýza socioekonomické situace v programovém území 

Programové území z hlediska vymezení území a sídelní struktury, obyvatelstva, hospodářské 

situace (trh práce, struktura hospodářství a hospodářské subjekty), vzdělávání, životního pro-

středí, silniční dopravní infrastruktury a spolupráce přeshraničních subjektů je posouzeno do-

statečně podrobně. V některých případech (vývoj nezaměstnanosti, prognóza demografických 

trendů, stav životního prostředí – např. míra zalesnění) je uveden vývojový trend. 

                                                 

2
 Přehled relevantních nadnárodních, národních a regionálních rozvojových dokumentů je uveden v příloze pro-

gramového dokumentu (červen 2014). 
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Důležité aspekty těchto tematických oblastí nebyly pominuty a byla jim dána odpovídající 

váha. Oblasti jsou posuzovány s přihlédnutím ke specifikům a různorodosti jednotlivých částí 

společného česko-polského příhraničí (jsou hodnocena specifika východní průmyslové části 

příhraniční, horských oblastí, rovinatých oblastí s převládajícím zemědělstvím). V rámci jed-

notlivých oblastí byly identifikovány problémy specifické jak pro danou oblast, tak pro po-

hraniční regiony. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých tematických oblastí 

jsou shrnuty formou stručné SWOT analýzy. Vzhledem k omezení v grafickém uspořádání 

textu vyplývajícímu z nutnosti vložit text programového dokumentu do systému pro elektro-

nickou výměnu dat (SFC 2014) se jeví vypovídací hodnota dílčích SWOT analýz menší, než 

je ve skutečnosti vypovídací hodnota souhrnných analytických zjištění. 

Z hlediska rozvoje programového území a pochopení relevantnosti vybraných tematických 

cílů a investičních priorit je významný popis spolupráce přeshraničních subjektů (část 7 

v popisu strategie programu 1.1.1.). Jde o prezentaci role, zkušeností a dosavadní spolupráce 

hlavních subjektů a institucí v regionech. K těm patří kraje, euroregiony, neziskové organiza-

ce, školy a univerzity, ale např. i Evropské seskupení územní spolupráce. 

Socioekonomická analýza má zároveň charakter mapování absorpční kapacity, neboť 

v některých oblastech poskytuje informace o potenciálních nositelích projektů.  

Analýza pracuje s relevantními a aktuálními daty, převážně s údaji k 31. 12. 2013. Na 

základě připomínek ex-ante hodnotitelů byly doplněny zdroje dat. Komentovaná verze pro-

gramu postrádá přehledné mapy regionů a grafickou prezentaci dat, což bylo silnou stránkou 

výchozích analytických dokumentů. Tato grafická schémata ex-ante hodnotitelé doporučují 

zařadit do příloh nebo navazující programové dokumentace. 

 

4.3 Poučení z minulosti 

Analýza programu má argumentační oporu v dokumentu zpracovaném v roce 2013 „Analýza 

programu ČR-Polsko 2007-2013: reflexe stávajícího období a východisko pro období nad-

cházející“.
3
 Tento dokument obsahuje i hodnotící zjištění a příklady dobré praxe 

z implementace jednotlivých opatření prioritních os programu 2007-2013. 

Při zpracování socioekonomické analýzy i přípravy dalších částí programového dokumentu 

byli partneři reprezentováni jednotlivými členy pracovní skupiny náležitě konzultováni. Evi-

dencí jsou i zápisy z deseti uskutečněných jednání pracovní skupiny zachycující zapojení re-

gionálních aktérů do procesu přípravy a komentování programu. 

                                                 

3
 Ing. Jiří Škoda ve  spolupráci s Řídícím a Národním orgánem programu a Společným technickým sekretariátem 

programu: Analýza programu Česká republika – Polsko 2007-2013: reflexe stávajícího období a východisko 

pro období nadcházející. 
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5 Posouzení strategie programu 

Posouzení strategie programu přeshraniční spolupráce je stěžejním zadáním práce ex-ante 

hodnotitele. Specifické cíle programu musí odpovídat problémům identifikovaným v rámci 

socioekonomické analýzy programového území. V této kapitole je hodnocena konzistence a 

koherence programu (přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad s dohodami o partner-

ství), intervenční logika, sada zvolených indikátorů za jednotlivé PO a zhodnocení horizontál-

ních zásad. 

 

5.1 Posouzení konzistence a koherence 

Při hodnocení konzistence ex-ante hodnotitelé posuzovali, zda identifikované problémy 

a potřeby na národní, regionální a místní úrovni identifikované v programu odpovídají cílům 

strategie Evropa 2020 a Národního programu reforem ČR a Polska pro obě země. 

  

5.1.1 Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020 a soulad se Společným strategickým 

rámcem 

Příspěvek programu k Unijní strategii pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst a k docíle-

ní hospodářské, sociální a územní soudržnosti je prezentován v osmé části analytické podka-

pitoly. V souladu s právním rámcem programového období 2014-2020 byly z jedenácti cílů 

Společného strategického rámce (SSR) zvoleny čtyři tematické cíle, na které se Program pře-

shraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020 bude zaměřovat. Východiskem pro volbu čtyř tema-

tických cílů SSR jsou nejpalčivější problémy identifikované v programovém území, možnosti 

využití synergických efektů mezi jednotlivými investičními prioritami a předpoklad adekvátní 

reakce na potřeby příhraničních území.  

Program PS ČR – PR 2014 – 2020 se zaměřuje na následující čtyři tematické cíle: 

 TC 5 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení, 

 TC 8 - Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pra-

covních sil, 

 TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení,  

 TC 11 - Podpora institucionální kapacity a vybudování veřejné správy. 

 

Dle informací pracovníků Řídícího orgánu OP PS ČR-PR 2007-2013 i programu 2014-2020 

byly podstatným vstupem pro volbu jednotlivých tematických cílů a design následných priorit 

programu dosavadní zkušenosti a investiční rozvojové potřeby, prezentované zástupci regio-

nálních, státních a jiných organizací účastnících se platformy pracovních skupin.  
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Volba čtyř tematických cílů respektuje požadavek strategické koncentrace ve vazbě Programu 

PS ČR-PL 2014-2020 k strategii Evropa 2020. Zvolené čtyři tematické cíle jsou transformo-

vány do čtyř prioritních os, které logicky reflektují potřeby a šance identifikované 

v socioekonomické analýze programového území. Relevantní části posuzované analýzy po-

skytují evidenci dat, která umožňuje prohlásit, že zvolené tematické cíle vycházejí z potřeb 

programového území, z potřeb obyvatel a institucích činných v daných regionech. Vzhledem 

k limitované alokaci finančních prostředků a charakteru potřeb a cílů spolupráce příhraničních 

regionů programového území je příspěvek k plnění jednotlivých cílů unijní strategie limitova-

ný. Program tudíž neprovádí kvantifikaci přínosu programu k plnění cílů strategie Evropa 

2020 a ke kohezi.  Za zmínění ovšem stojí zdůraznění vztahu programu k cíli udržitelného 

růstu, jmenovitě k boji proti změně klimatu. Program svou první prioritní osou cílí k řešení 

potřeb pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se (limitovaná adaptační opatření v rámci 

tematického cíle 5). 

Posuzujeme-li cíle Programu PS ČR-PR 2014-2020 s cíli Evropského fondu regionálního 

rozvoje (EFRR) lze konstatovat, že návrh systému prioritních os a návazných investičních 

priorit a specifických cílů odpovídá požadavkům cílů EFRR. K těm patří mimo jiné podpora 

společného řízení a podpora svých přírodních zdrojů, využívání společných veřejných služeb 

a zlepšení přeshraniční správy, což jsou i cíle posuzovaného programu spolupráce. 

 

5.1.2 Soulad Dohody o partnerství České republiky a Dohody o partnerství Polské re-

publiky s vybranými tematickými cíli a investičními prioritami 

Program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2014 – 2020 se zaměřuje na výše uvedené čtyři 

tematické cíle. Zvolené čtyři tematické cíle jsou transformovány do 4 prioritních os, které 

reflektují analýzu programového území a disparit.   

Posouzení souladu vybraných tematických cílů a zvolených investičních priorit Programu 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020 s Dohodou o partnerství České republiky a s Do-

hodou o partnerství Polska vychází z porovnání analýz disparit, rozvojových potřeb a růsto-

vého potenciálu. Analýza disparit, rozvojových potřeb a růstového potenciálu je zpracovaná v 

Dohodě o partnerství ČR i Dohodě o partnerství Polska za problémové oblasti, v rámci kte-

rých jsou identifikovány národní a regionální problémy, rozvojové potřeby a priority, které 

předurčují zaměření podpory fondů ESI pro období 2014-2020 v ČR i v Polsku. Obsahové 

zaměření problémových oblastí zahrnuje jak sektorový, tak regionální/územní přístup. 

V jednotlivých oblastech analýzy jsou tak uváděny specifické potřeby a výzvy městského a 

venkovského prostoru i přeshraničních regionů. 

Dohoda o partnerství ČR poukazuje na vzrůst důležitosti územní dimenze, rozdílného dopadu 

recese na regiony ČR a nárůst a koncentraci problémů na trhu práce do některých regionů, 

z důvodu významných hospodářských strukturálních rozdílů (např. silné zaměření Moravsko-
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slezského kraje na těžký a těžební průmysl). Dohoda o partnerství uvádí specifické potřeby a 

výzvy přeshraničních regionů v každé analyzované oblasti v první strategické kapitole. Pro-

vázanost obou programových dokumentů lze přesně poukázat právě například na analýze ob-

lasti zaměstnanosti a problémů na trhu práce. Specifické potřeby a výzvy jsou předvídané ve 

spolupráci institucí trhu práce z obou stran hrance, zejména orgánů veřejné správy (úřady 

práce, sociální odbory obecních a městských úřadů), které přispívají k řešení nezaměstnanosti 

a dalších úloh (výměna informací, usnadnění přístupu k práci přes hranici, dojížďka apod.). 

 

5.1.3 Posouzení konzistentnosti cílů programu s problémy a potřebami  

Hlavním úkolem v posouzení konzistentnosti neboli souladu cílů programu s problémy a po-

třebami posuzovaného programu je zhodnotit, zda zvolené investiční priority a příslušné spe-

cifické cíle OP důsledně reflektují identifikované problémy a potřeby. V průběhu přípravy 

Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na 2014-2020 došlo ke značnému posunu v kvalitě 

návrhové strategické části. Byl rozpracován příspěvek programu k Unijní strategii pro inteli-

gentní, udržitelný a začleňující růst a k docílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

(bod 9 v popisné části programu Kap. 1.1.1). Představení jednotlivých prioritních os bylo do-

plněno ještě do popisné části programu (Kap. 1.1.1) a podrobné rozpracování všech priorit-

ních os tvoří hlavní oddíl 2 programového dokumentu. Investiční strategie programu je pre-

zentována pouze stručně v tabulce (Tab. 2). Podrobněji a adekvátně je provedeno odůvodnění 

výběru zvolených investičních priorit ve vztahu k tematickým cílům. Argumentace se opírá o 

specifika příhraničních regionů, problémy a potřeby uváděné v socioekonomické analýze a 

potenciál řešit dané problémy a výzvy. To vše s vědomím, že se jedná o program přeshraniční 

spolupráce.  

Návrh systému prioritních os tvoří: 

 Prioritní osa 1: Společné řízení rizik (TC 5) 

 Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměst-

nanosti (TC 8) 

 Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace (TC 10) 

 Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit (TC 11) 

V rámci posouzení zdůvodnění výběru a nastavení specifických cílů OP v návaznosti na ana-

lytické vyhodnocení programu lze upozornit na prioritní osu 2, a to z toho důvodu, že dispo-

nuje nejvyšší alokací ze všech prioritních os (60 %). Odůvodnění, které je uvedeno, je zcela 

adekvátní a vysvětluje přidělení dané alokace na prioritní osu 2. 

Formulovaný specifický cíl PO 2 „Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu 

přírodních a kulturních zdrojů regionu“ i uváděných pět typů aktivit je zaměřeno na kom-

plex opatření směřující k využití potenciálu kulturních a přírodních zdrojů v podporovaném 
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území v oblasti cestovního ruchu, ke zvýšení významu odvětví spojených s turistikou 

na lokální a regionální úrovni a také zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu a navazujících 

odvětvích. Socioekonomická analýza konstatuje problém nedostatečné turistické a dopravní 

infrastruktury a konstatuje, že „zlepšení přeshraniční dostupnosti přírodních a kulturních zdro-

jů na české a polské straně přispěje ke zvýšení návštěvnosti těchto lokalit a tím ke generová-

ním nových pracovních míst“.  

Dostatečně podrobné zpracování specifických cílů jednotlivých investičních priorit je prezen-

továno v následných kapitolách Oddílu 2.  

Ex-ante hodnotitelé provedli rovněž posouzení, zda klíčové problémy a potřeby mají přiměře-

nou váhu v rámci programu. Koncentrace 60 % disponibilních zdrojů do výše popsané Prio-

ritní osy 2 by měla vést ke znatelnému řešení klíčových problémů. Alokace 5,4 % rozpočtu na 

podporu aktivit PO 1, 4,5 % na PO3 a 24,1 % do PO4 indikuje očekávání změn spíše syste-

matického charakteru v přeshraniční spolupráci. 

Ex-ante hodnotitelé věnovali speciální pozornost oblastem se specifickými územními vlast-

nostmi a jejich zohlednění ve strategii programu. V české, ale i polské části programového 

území se vyskytuje poměrně velké množství znevýhodněných regionů různých typů (struktu-

rálně postižené regiony, periferní oblasti, sociálně slabé regiony). Tyto regiony jsou na české i 

polské straně definovány podle odlišných kritérií. Z tohoto důvodu nemá smysl se specificky 

v kontextu přeshraniční spolupráce na tyto typy regionů zaměřovat a je to otázka spíše národ-

ních intervencí. 

 

5.1.4 Posouzení vnější koherence 

Vnější koherence programu byla posuzována dle souladu cílů programu s národními a re-

gionálními strategickými dokumenty. Při posuzování vlivů dalších sektorových a regionál-

ních programů a politik na program, je potřebné nadefinování jasných dělících linií v případě, 

že některé aktivity v rámci programu navazují nebo jsou příbuzné s aktivitami jiných progra-

mů. Řídící orgán vedl mnohá jednání s řídícími orgány sektorových a regionálních operačních 

programů s cílem posoudit možné překryvy či synergie. 

V programovém dokumentu byly popsány koordinační mechanismy v ČR a v Polsku (zajiště-

ní vazeb a komplementarit s dalšími programy realizovanými v daném geografickém území 

z prostředků EU). U jednotlivých prioritních os byly identifikovány návaznosti (popsána 

komplementarita a synergie) na Integrovaný regionální operační program (IROP) v ČR, 

regionální operační programy (ROP) v Polsku a další programy: 

 PO1 – byly popsány návaznosti na IROP a ROP: IROP bude zaměřen na větší inves-

tice k doplnění infrastruktury a na rozdíl od PPS ČR-PR nebudou podporovány vzdě-

lávací aktivity, ani zvyšování kvalifikace či dovedností jednotek IZS. Podobné vyhra-
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nění programů lze shledat u dvou ze tří ROP na polské straně (kromě Dolnoslezského 

vojvodství). 

 PO2 – byly popsány návaznosti na IROP/ROP a PRV: IROP bude zaměřen na pod-

poru nejhodnotnějších prvků přírodního a kulturního dědictví, představující zpravidla 

investičně náročné akce, na což není zaměřen PPS ČR-PR. V rámci polských ROP 

budou podporovány aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti a mobility zaměst-

nanců, komplementarita s PPS ČR-PR je také v zaměření programů na ochranu život-

ního prostředí. Program rozvoje venkova bude na české straně podporovat mj. nepro-

duktivní investice v lesích (např. podporující rekreační funkci lesa). Potenciál doplň-

kovosti existuje – stezky realizované v lesích mohou být prodloužené až k podpoře-

ným objektům (tím pádem budou sloužit většímu množství turistů), investice podpo-

řené v rámci PRV mohou být zahrnuty do propagačních materiálů a koncepcí příhra-

ničního území. 

 PO3 – byly popsány návaznosti na IROP/ROP a OP VVV: V rámci IROP se počítá 

s podporou rozvoje vzdělávacích kapacit. Takto pořízená infrastruktura bude využita 

rovněž pro vzdělávací aktivity s přeshraniční dimenzí. Také na polské straně budou 

z prostředků ROP podporovány aktivity, jejichž cílem je zvýšení kvality vzdělávání 

(včetně vybavení didaktickými a učebními pomůckami). Vzhledem OP VVV lze iden-

tifikovat komplementaritu a synergie v tom, že v rámci programu budou podporovány 

aktivity zaměřené na zlepšení kompetence absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu 

práce. 

 PO4 – byly popsány návaznosti na IROP/ROP: Kooperační aktivity převážně nein-

vestičního charakteru navazují na operace realizované v regionálních programech 

formou vytváření mechanismů spolupráce s využitím infrastruktury financované z ji-

ných zdrojů. 

Návaznost programu byla popsána i vůči programům v gesci Evropské unie, zvláště Fondu 

pro vnitřní bezpečnost (Internal Security Fund – ISF), programu Erasmus pro všechny.  

Řídící orgán řešil otázku vazeb s řídícími orgány dalších programů v ČR, ale u žádných pro-

gramů významné vazby nebyly identifikovány. Byly řešeny možné komplementarity např. 

s OP Zaměstnanost (vzhledem ke specifičnosti Programu PS ČR-PR byly zajištěny jen okra-

jové vazby). Na polské straně byly možné komplementarity s aktivitami OP Infrastruktura a 

životní prostředí, OP Věda, vzdělávání a rozvoj, avšak žádné překryvy nebyly zjištěny. 
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5.2 Posouzení intervenční logiky 

Při hodnocení propojení mezi plánovanými aktivitami, výstupy, výsledky a cíli zpracova-

tel ex-ante hodnocení posuzuje kvalitu intervenční logiky programu jako celku a zároveň za 

každou prioritní osu.  

Každá intervence musí být založená na důsledném definování a analýze problémů a vychází 

z potřeb/potenciálu území. Výchozí situace je popsaná v socioekonomické analýze programo-

vého území programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 

2020. Vedle zpracovaných statistických údajů se socioekonomická analýza opírá o zkušenosti 

a zjištění z období 2007-20134 a uvádí dílčí SWOT analýzy za jednotlivé tematické oblasti. 

Na základě těchto výstupů analýzy byl zvolen přístup – strategie programu a volba tematic-

kých cílů k její realizaci. 

Grafické zpracování intervenční logiky pro program přeshraniční spolupráce a všechny jeho 

části znázorňuje propojení mezi aktivitami, výstupy a výsledky. Při zasedání pracovní skupiny 

jej dostávali všichni zúčastnění členové pravidelně před jednáním. 

Zhodnocení jednotlivých prioritních os jsou uvedena níže. 

Programový dokument obsahuje podrobný a přesný popis plánovaných aktivit a také popis 

procesu, jak aktivity přispějí k očekávaným výsledkům programu. Aktivity (typy i konkrétní 

příklady podporovaných aktivit) jsou v současné době popsány v průběžné verzi programové-

ho dokumentu. V popisech je uveden i předpokládaný přínos příspěvků aktivit k dosahování 

specifických cílů. Do programového dokumentu je nutno doplnit indikativní seznam příjemců 

jednotlivých prioritních os, kteří byli diskutováni na 9. jednání pracovní skupiny začátkem 

dubna 2014. 

Dříve uvedené doporučení bylo v následující verzi programového dokumentu zapraco-

váno. V hodnocené verzi programového dokumentu (návrh 3 z dubna 2014) nebyl odůvodněn 

výběr jednotlivých investičních priorit a aktivit v rámci PO. Odůvodnění bylo přidáno 

v návrhu 5 z června 2014. 

 

Hodnocení jednotlivých prioritních os 

Prioritní osa 1 – Společné řízení rizik 

Prioritní osa reflektuje potřeby česko-polského příhraničního regionu a formulovaný specific-

ký cíl odpovídá identifikovaným potřebám. Akcent na zvýšení přeshraniční akceschopnosti 

při řešení krizových situací by měl v této prioritní ose dominovat. Z analýzy období 2007 – 

                                                 

4
 Ing. Jiří Škoda ve  spolupráci s Řídícím a Národním orgánem programu a Společným technickým sekretariátem 

programu: Analýza programu Česká republika – Polsko 2007-2013: reflexe stávajícího období a východisko 

pro období nadcházející. 
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2013 vyplývá, že byla omezená absorpční kapacita v jiných oblastech než v pořízení techniky. 

Minimální absorpční kapacita byla v oblasti společného řešení prevence záplav – vzhledem 

k opakovaným povodňovým situacím ve společném povodí zejména řeky Odry a přítoku Nisy 

se jedná o důležitou oblast, ve které byla nedostatečná přeshraniční spolupráce. Ze SWOT 

analýzy vyplývá, že v česko-polském pohraničí je z důvodu fyzicko-geografických podmínek 

opakovaný výskyt přeshraničních povodňových situací. V právním rámci ČR a PR byly iden-

tifikovány mezery, které vymezují podmínky spolupráce složek integrovaného záchranného 

systém (IZS) a krizového řízení. Na efektivní přeshraniční spolupráci těchto složek by se měl 

zaměřit vlajkový projekt v této oblasti, u něhož se předpokládá vyčerpání většiny alokace na 

tuto prioritní osu. 

V PO1 budou podpořena opatření mající za cíl propojit nebo rozvíjet již existující společné 

systémy prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik a dále opatření zajišťu-

jící zlepšení připravenosti a akceschopnosti záchranných složek a složek krizového řízení. 

Investiční opatření do techniky a vybavení záchranných složek budou podpořena pouze v tom 

případě, že se bude jednat o nezbytné dovybavení k zajištění akceschopnosti. Toto zaměření 

PO ex-ante hodnotitelé hodnotí vzhledem ke zkušenostem programového období 2007 – 2013 

kladně. 

Dříve uvedené doporučení bylo v následující verzi programového dokumentu zapraco-

váno. V intervenční logice, jež ještě nebyla součástí programového dokumentu (podzim 

2013) byla aktivita „Osvěta a vzdělávání veřejnosti jako součást výše uvedených aktivit (ni-

koliv samostatně realizované)“ bez přiřazeného indikátoru. Tato aktivita byla následně vypuš-

těna. 

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměst-

nanosti 

Prioritní osa je zaměřena na růst zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu území – zlep-

šením dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Prioritní osa vychází 

z potřeb programového území: vysoká nezaměstnanost, která má navíc v některých částech 

programového území dlouhodobý charakter (polská část území bez východní části, příhraniční 

horské oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje), malý počet volných pracovních 

míst, neúplná silniční síť a nedostatečné napojení některých regionů, špatný technický stav 

regionální a lokální infrastruktury. 

Regionální subjekty při jednání pracovní skupiny kladly velký důraz na podporu budování a 

modernizace silniční sítě. Ex-ante hodnotitelé kladně hodnotí změnu, která nastala po 7. jed-

nání pracovní skupiny, kdy po vysvětlení zástupcem Evropské komise byla tato prioritní osa 

upravena a navázána na investiční prioritu 8b
5
 místo 7b

6
 , což lépe odpovídá potřebám území. 

                                                 

5
 Investiční priorita 8b = Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako sou-
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Silniční infrastruktura bude podporována pouze ta, která je regionálního nebo lokálního cha-

rakteru a zároveň zpřístupňuje přírodní nebo kulturní potenciál území. Tím budou vytvořeny 

předpoklady pro rozvoj zaměstnanosti v regionech a zároveň dojde ke zlepšení stavu silniční 

infrastruktury. Je však nutné v této oblasti dbát předcházení negativním zkušenostem 

z předchozího období, např. nižší schopnosti prokázat a kvantifikovat dosažené výsledky 

v oblasti projektů na zlepšení dopravní dostupnosti, nízká úroveň spolupráce partnerů a 

schopnost deklarovat výsledky u projektů ochrany a obnovy kulturního dědictví. 

V případě aktivity „studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů“ 

je nutné dbát na to, aby zpracovávané výstupy (studie, strategie, plány) byly vybírány podle 

specifických principů hodnocení definovaných pro tuto investiční prioritu a byla podpořena 

příprava pouze takových výstupů, u nichž skutečně existuje jasný doklad či podložený před-

poklad o jejich reálném uplatnění v udržitelném rozvoji společného území s dostatečným 

územním dopadem (bude požadován věrohodný důkaz o uplatnění). U koncepcí a plánů obcí, 

strategií na krajské úrovni nebo strategií a koncepcí euroregionů a místních akčních skupin 

ad. požadovat, aby jejich součástí byl jasně stanovený implementační dokument, kde budou 

vymezeny kompetence a zodpovědnost za jejich naplňování. Do tohoto dokumentu jsou zařa-

zeny projekty realizovatelné v daném období (je přidělená zodpovědná osoba, zdroje financo-

vání). Podkladové studie pro tvorbu priorit, opatření, projektů následně promítnout do výše 

zmíněných koncepčních/strategických dokumentů. 

Zaměření opatření v rámci této PO je adekvátní vzhledem k tematickému zaměření PO. Bu-

dou podporována opatření směřující k zachování a obnově atraktivit v území (včetně rekon-

strukcí a revitalizací), bude podporováno také nehmotné dědictví, infrastrukturní opatření, 

informační, marketingová a propagační opatření a tvorba podkladů typu studie, strategie, plá-

ny k využití přírodních a kulturních zdrojů v území. Ex-ante hodnotitelé nemají s výjimkou 

připomínky k aktivitě „studie, strategie, plány“ uvedené v předchozím odstavci k zaměření 

opatření žádné další připomínky. 

Dříve uvedené doporučení bylo v následující verzi programového dokumentu zapraco-

váno. Ve verzi programového dokumentu z února 2014 (návrh 1) byl název prioritní osy Za-

městnanost, což evokovalo překryv s národními operačními programy. V další verzi doku-

mentu (návrh 2, březen 2014) byl název změněn na Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti. 

                                                                                                                                                         

 

části územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení do-

stupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů 

6
 Investiční priorita 7b = Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastruk-

turách zvyšováním regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů 

k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů 
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Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifikace 

Prioritní osa Vzdělávání a kvalifikace má nejnižší alokaci (10,18 mil. EUR, což tvoří 4,5 % 

programu), její zařazení je přesto odůvodnitelné. V programovém území je vysoká nezaměst-

nanost zejména mladých lidí vstupujících na trh práce, a také nižší vzdělanostní úroveň oby-

vatelstva ve srovnání s celorepublikovými průměry, která nesplňuje nevyhovujícím vzděláva-

cím profilem potřeby trhu. Prioritní osa je zaměřena zejména na lidi, kteří nikdy nebyli za-

městnaní a vstupují na trh práce. Odůvodněnost výběru této investiční priority navíc umocňu-

je pozitivní hodnocení z předchozího programovacího období. Je nutné se vyhnout negativ-

ním zkušenostem, které byly identifikovány v předchozím programovém období – zvláště 

v kontextu spolupráce školských zařízení v infrastrukturálních projektech. 

Ex-ante hodnotitelé nemají připomínky k zaměření opatření v rámci této prioritní osy. Bude 

podporována příprava a realizace společného vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími insti-

tucemi a institucemi na trhu práce a rozvoj jazykového vzdělávání. Jedná se o opatření ade-

kvátní zaměření PO. 

Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit 

Prioritní osa se zaměřuje zejména na měkké aktivity – setkávání, společné aktivity. Vzájemné 

kontakty a vztahy zejména v oblastech s komplikovanou společnou historii je nutné podporo-

vat. 

Prioritní osa Spolupráce institucí a komunit je významnou prioritní osou z hlediska alokace 

(54,51 mil. EUR, což je 24,1 % programu). V území jsou v socioekonomické analýze identi-

fikovány mezery právního rámce vymezujícího podmínky spolupráce některých složek krizo-

vého řízení a také rozdíly v uspořádání, fungování a financování veřejné správy na regionální 

úrovni. Výběr této investiční priority je odůvodnitelný potřebou odstraňování nejen fyzických 

bariér, ale také bariér omezujících spolupráci a realizaci společných řešení na úrovni komunit 

i institucí. Význam bude mít tato prioritní osa také pro Fond mikroprojektů, jenž bude mít 

v rámci této prioritní osy 41 % alokace (22,36 mil. EUR).  

Ex-ante hodnotitelé nemají připomínky k zaměření opatření v rámci této prioritní osy. Jedná 

se o opatření adekvátní zaměření PO. 

 

5.3 Ukazatelé a výkonnostní rámec 

Ukazatelé používané v rámci jednotlivých prioritních os musí mít vazbu s podporovanými 

aktivitami. Nastavení ukazatelů výsledku a výstupu bylo obsahem jednání pracovní skupiny. 

Ex-ante hodnotitelé se zaměřili na zhodnocení nastavení soustavy ukazatelů (zda je definice 

ukazatelů jasná a srozumitelná, tedy jaké výstupy a výsledky mají být jejich prostřednictvím 

sledovány) a jejich kvantifikace. 
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Podrobné definice všech ukazatelů výsledku i výstupu bude součástí navazující programové 

dokumentace, tj. Příručky pro žadatele nebo Příručky pro příjemce (bude se týkat zejména 

těch ukazatelů, které budou zařazeny do výkonnostního rámce).  

 

5.3.1 Hodnocení indikátorů výstupu a výsledku  

V této podkapitole je provedeno hodnocení ukazatelů výstupu a výsledku z hlediska vazeb 

mezi výstupy a výsledky, vazby na plánované typy intervencí a na specifické cíle jednotlivých 

investičních priorit a možnosti stálého a průběžného sledování dosahování těchto cílů pomocí 

ukazatelů; zjišťováno bylo také to, zda navržené indikátory mají jasné a srozumitelné defini-

ce, ze kterých je patrné, jaké výstupy a výsledky a jakým způsobem jsou jejich prostřednic-

tvím sledovány; zda jsou statisticky věrohodné a ověřitelné (měřitelné). 

Prioritní osa 1 – Společné řízení rizik 

V prioritní ose Společné řešení rizik je logika provázání specifického cíle (zvýšení přeshra-

niční akceschopnosti k řešení krizových situací) – ukazatele výsledku (úroveň přeshraniční 

akceschopnosti k řešení krizových situací) srozumitelná. Výsledky, kterých má být v rámci 

specifického cíle dosaženo (propojenost systémů řízení rizik; kompatibilita zařízení; dostateč-

ná kompetentnost zasahujícího personálu), jsou realizovatelné aktivitami nadefinovanými 

v rámci prioritní osy. 

U ukazatele výstupu Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility byla potvr-

zena domluva z 9. jednání pracovní skupiny. Pokud bude v rámci projektu propojeno 8 samo-

statných systémů jednotek IZS a krizového řízení do jednoho společného systému, bude se to 

v rámci indikátoru výstupu počítat jako „8 systémů“. Tento příklad by měl být 

v programovém dokumentu nebo navazující programové dokumentaci pro zvýšení uživatelské 

přehlednosti žadatelů popsán. Pokud toto bude nastaveno, bude splněna podmínka statistické 

věrohodnosti a měřitelnosti ukazatelů. 

Průběžné sledování stavu ukazatelů a tím i míry naplnění specifického cíle je u nadefinova-

ných ukazatelů možné. Ukazatelé výstupu jsou statisticky věrohodné a ověřitelné (měřitelné) 

– jedná se o kvantitativní indikátory s danou jednotkou (počet systémů/počet jednotek). Uka-

zatel výsledku „úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení krizových situací“ je kvalitativ-

ního charakteru s jednotkou „škála“, která není více charakterizována. Je nutné tuto charakte-

ristiku uvést v programové dokumentaci (v Příručce pro žadatele nebo v Příručce pro příjem-

ce). 

Provazba mezi výstupy a výsledky je jasná a přímá – pokud dojde k propojení jednotlivých 

systémů krizového řízení a systémů IZS, které dnes fungují do značné míry separátně, a po-

kud budou podpořeny jednotlivé subjekty fungující v této struktuře (např. budou podpořeny 
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investice do společných komunikačních zařízení, společných cvičení), dojde ke zvýšení pře-

shraniční akceschopnosti těchto složek. 

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměst-

nanosti 

V této prioritní ose je specifickým cílem zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím po-

tenciálu přírodních a kulturních zdrojů regionu. K naplnění tohoto specifického cíle povedou 

podporované aktivity v této prioritní ose k zachování a obnově kulturních a přírodních atrak-

tivit, k podpoře využití nehmotného kulturního dědictví, k podpoře infrastrukturálních opatře-

ní pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví (kam patří např. 

i modernizace silničních úseků), k podpoře společných informačních, marketingových a pro-

pagačních opatření a k podpoře zpracování studií, strategií a plánů směřujících k využití pří-

rodních a kulturních zdrojů. 

U ukazatelů výstupu Počet elementů kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou, 

Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví 

a Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví je 

nutné v definici konkrétně uvést, co je zařazeno pod pojmy elementy kulturního/přírodního 

bohatství (zde jsou myšleny jak hmotné, tak nehmotné elementy, jako např. festivaly nebo 

další akce), elementy infrastruktury, mechanismy. Tyto podrobné definice, které byly zpraco-

vané pro listopadové jednání pracovní skupiny, je nutné uvést v  navazující programové do-

kumentaci. 

Ukazatel výsledku Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení je problematický v tom, že 

realizace programu nemusí mít dopad na vícedenní pobyty návštěvníků v území a neprojeví se 

tedy přímo v hodnotě ukazatele. Ex-ante hodnotitelé přesto souhlasí s použitím tohoto indiká-

toru – existuje analýza7, pomocí jejichž zjištění se dá odhadnout změna míry celkové návštěv-

nosti území z dat o ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních. Je tím sledovaná cel-

ková změna (roste-li počet ubytovaných, roste celkový počet návštěvníků v území). Dle závě-

rů této analýzy zahraniční turisté přijíždějící do ČR, kteří se ubytují při pobytu v hromadném 

ubytovacím zařízení, představují 35 % všech zahraničních návštěvníků v ČR. Pro potřeby 

zjišťování změny míry návštěvnosti příhraniční oblasti je možné toto zjištění použít. 

V souvislosti s tímto ukazatelem by bylo možno zjišťovat změnu návštěvnosti území výběro-

vým sociologickým šetřením8, při čemž jako doplňková by sloužila data z veřejných databází 

Českého statistického úřadu (ČSÚ) a polského statistického úřadu (GUS – Główny Urząd 

Statystyczny) a z CzechTourism (provádějí monitoring domácího cestovního ruchu). Nicméně 

                                                 

7
 STEM/MARK, a.s. Strukturalizace výsledků šetření "Příjezdový cestovní ruch 2009-2015" do jednotlivých 

krajů ČR. 2012. Zpracováno pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

8
 Výběrové sociologické šetření – sociologické šetření, při kterém se nezkoumá celý soubor jako u úplného (vy-

čerpávajícího) šetření, ale pouze jeho část, tzv. výběrový soubor 
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vzhledem k velikosti území, náročnosti zjišťování potřebných informací sociologickým šetře-

ním a vzhledem k nedostupnosti výše zmíněných dat pro celé území, je zvolený ukazatel pro 

potřeby této prioritní osy použitelný. 

U ukazatele výsledku Počet návštěvníků infocenter v území bylo navrženo vzhledem 

k nejistému přístupu k podobným datům na polské straně a také k tomu, že indikátor sleduje 

spíše míru informovanosti návštěvníků než počet návštěvníků v území, vypuštění tohoto uka-

zatele. Ukazatel není zařazen mezi ukazatele výsledku této PO. 

Průběžné sledování stavu ukazatelů výsledků je možné. Průběžné plnění lze zjistit z dat o ná-

vštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, která jsou shromažďována ČSÚ a GUS. Ná-

vštěvnost hromadných ubytovacích zařízení je tudíž možno zjistit z veřejné databáze ČSÚ 

(aktualizace jednou za rok). 

Dříve uvedená doporučení týkající se volby indikátorů výstupu a výsledků byla 

v následující verzi programového dokumentu zapracována: 

 Ukazatele výstupu definované jako počet elementů nebo počet mechanismů je nutné 

významově kategorizovat (nelze hodnotit ve společné kategorii např. muzeum a data-

bázi památek). Tento požadavek bude zohledněn v navazující programové dokumen-

taci, kde budou uvedeny podrobné definice ukazatelů. 

 Vypuštěn byl původně navržený ukazatel výsledku Počet návštěvníků infocenter 

v území. Ex-ante hodnotitelé připomínkovali použití tohoto indikátoru, vzhledem 

k hypotéze, že pokud je v území dobrá informovanost, nemají návštěvníci potřebu vy-

hledávat informační centrum. Počet návštěvníků infocenter tak koresponduje spíše 

s mírou a kvalitou informovanosti v území. 

Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifikace 

V případě prioritní osy 3 bylo navrhnuto doplnění nebo upravení názvu tak, aby neevokoval 

překryv s prioritami národních operačních programů. Pro jednoznačné určení zaměření prio-

ritní osy napomůže také podrobnější definice indikátorů. 

Průběžné sledování stavu ukazatelů a tím i míry naplnění specifického cíle je u navržených 

ukazatelů možné. Ukazatelé výstupu jsou statisticky věrohodné a ověřitelné (měřitelné) – jed-

ná se o kvantitativní ukazatele s danou jednotkou (počet účastníků/počet osob/počet mecha-

nismů). 

Ukazatel výsledku Podíl zaregistrovaných nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu 

nezaměstnaných je kvantitativním ukazatelem s danou jednotkou (osoby). Ukazatel říká, že 

s klesajícím počtem zaregistrovaných nezaměstnaných, kteří nikdy nebyli zaměstnaní, se 

zlepšuje situace v území. Jedná se o jediný ukazatel, který má obrácenou škálu – tzn. klesající 

hodnota indikátoru indikuje zlepšující se situaci v území. 
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Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit 

V prioritní ose Spolupráce institucí a komunit je logika provázání specifického cíle a ukazate-

le výsledku srozumitelná. Cílem je zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit 

v příhraničním regionu a ukazatelem výsledku je Úroveň spolupráce institucí na česko-

polském pohraničí/vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu. 

Vazba ukazatele výstupu (Počet partnerů zapojených do společných aktivit) je jasná – spolu-

práce, byť v různých oblastech, je cílem této prioritní osy a celého programu vůbec. 

Průběžné sledování stavu ukazatelů výstupů je možné. V případě ukazatele výsledku Vnímání 

vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu je nutné průběžné plnění 

ukazatele zjistit průzkumem v území. 

Ukazatel výstupu je statisticky věrohodný a ověřitelný (měřitelný). Jedná se o kvantitativní 

ukazatel s danou jednotkou (počet partnerů). Ukazatel výsledku Úroveň spolupráce institucí 

na česko-polském pohraničí je kvalitativního charakteru. Metodika, jakou se bude úroveň 

spolupráce institucí na česko-polském pohraničí na úrovni programu zjišťovat, je v současné 

době připravována a měla by být následně součástí navazující programové dokumentace (v 

Příručce pro žadatele nebo v Příručce pro příjemce). 

 

5.3.2 Nastavení výchozích hodnot, milníků a cílových hodnot ukazatelů 

Ve verzi programového dokumentu z června 2014 (návrh 4) byly k dispozici předpokládané 

hodnoty milníků pro rok 2018 za ukazatele zařazené ve výkonnostním rámci. Předpokládané 

cílové hodnoty (2023) byly uvedeny u ukazatelů výstupů i ukazatelů výkonnostního rámce. 

Kvantifikace všech indikátorů bude hotova v průběhu podzimu během vyjednávání programu 

s EK (předtím bude připraven akční plán, který bude předložen EK spolu s návrhem progra-

mu). 

 Prioritní osa 1 – Společné řízení rizik: 

o Ukazatelé výstupu v rámci prioritní osy 1 jsou nastaveny přiměřeně vzhle-

dem k finanční alokaci. Výstupem prioritní osy by mělo být minimálně 10 

systémů se zvýšenou mírou propojenosti (do roku 2018 by měly být podpo-

řeny 2 systémy) a 24 podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních 

složek a útvarů krizového řízení (do roku 2018 by měly být podpořeny 4 

jednotky). 

o Příjemci budou hlavně krajské složky integrovaných záchranných systémů, 

kterých je v území celkem osm (pět příhraničních krajů ČR a části tří pří-

hraničních vojvodství v Polsku). V rámci této prioritní osy jsou předpoklá-

dány vlajkové projekty, do jejichž realizace budou zapojeny jednotky ve 

všech těchto územních celcích. Oblast společného řešení rizik byla 
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v předchozím programovém období vyhodnocena jako oblast s jednou 

z nejvyšších měr absorpční kapacity. 

o Vzhledem k výše uvedeným faktorům je možno konstatovat, že výkon-

nostní rámec je nastaven přiměřeně. 

 Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu za-

městnanosti 

o Ukazatelé výstupu jsou v rámci prioritní osy 2 nastaveny se zohledněním 

Fondu mikroprojektů. 

o V rámci této prioritní osy budou podporovány investice do silniční in-

frastruktury vzhledem k deklarovanému zájmu o dotace do regionální sil-

niční infrastruktury zajišťující přeshraniční dostupnost k přírodním a kul-

turním atraktivitám v území, a vzhledem k tomu, že oblast dostupnosti 

(zejm. aktivita výstavba a modernizace komunikací) měla v předchozím 

programovém období velmi vysokou absorpční kapacitu, je cílová hodnota 

120 km zmodernizovaných silnic adekvátní.  

o V případě ukazatele výstupu stanoveného v rámci aktivit v oblasti přírod-

ního a kulturního dědictví jsou cílové hodnoty ukazatele ve značné míře 

ovlivněné tím, že jsou zde započítány rovněž výstupy Fondu mikroprojek-

tů. 

o V případě ukazatele výstupu Počet elementů přírodního/kulturního bohat-

ství se zvýšenou atraktivitou je cílová hodnota 299 elementů tvořena zhruba 

z 28 % hodnotou výstupů běžných projektů a zbytek (214 elementů z 299) 

hodnotou výstupů projektů v rámci Fondu mikroprojektů. V případě ukaza-

tele výstupu Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití 

přírodního a kulturního dědictví tvoří podíl běžných projektů na cílové 

hodnotě 16 % a zbytek tvoří podíl projektů v rámci Fondu mikroprojektů 

(176 elementů z 210). 

o Vzhledem k tomuto významnému podílu Fondu mikroprojektů na naplnění 

výkonnostního rámce jsou cílové hodnoty adekvátní. 

 Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifikace 

o Tato prioritní osa, která je zaměřena na vzdělávání a kvalifikaci, má navr-

žené indikátory výstupu Počet realizovaných společných mechanismů 

v oblasti vzdělávání, kde je nastavena cílová hodnota 5 mechanismů, a Po-

čet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na pře-

shraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vyso-

koškolského vzdělávání a odborné přípravy s cílovou hodnotou 4000 pod-

pořených osob (z toho 270 osob v rámci Fondu mikroprojektů). 

o Milníky pro rok 2018 jsou nastaveny 1 společný mechanismus v oblasti 

vzdělávání a 600 podpořených osob. 
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o Průměrná alokace na 1 realizovaný mechanismus je 300 tisíc EUR a na 1 

osobu v rámci běžných projektů jsou 2 tisíce EUR. Z pohledu průměrné 

alokace na jednotku cílové hodnoty je nastavení cílových hodnot adekvátní 

a splnitelné. 

 Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit 

o V rámci této prioritní osy je důležitá role Fondu mikroprojektů. Prioritní 

osa je zaměřena na přeshraniční spolupráci institucí a komunit, zde bude 

tedy důležitá role lokálních subjektů, což jsou orgány veřejné správy, sdru-

žení, hospodářské a profesní komory, nestátní neziskové organizace, euro-

regiony. 

o Počítá se s celkovým počtem 64 velkých projektů, s průměrným počtem 

dvou zapojených partnerů na projekt. Průměrná alokace na partnera v rámci 

běžných projektů vychází 249 tisíc EUR. Nastavená cílová hodnota je 

z tohoto pohledu adekvátní. 

o Z hlediska Počtu partnerů zapojených do společných aktivit (ukazatel vý-

stupu) je počítáno s celkovým počtem 2355 zapojených subjektů (do roku 

2023) s milníkem počtu 353 subjektů v roce 2018. Zde je významná role 

Fondu mikroprojektů – je předpokládáno zapojení 129 partnerů v rámci 

běžných projektů (pouze cca 5,5 %) a 2226 partnerů v rámci Fondu mikro-

projektů. Nastavená cílová hodnota a milník je adekvátní. 

 

5.4 Hodnocení horizontálních zásad 

Úkolem ex-ante hodnocení horizontálních zásad je posoudit adekvátnost plánovaných opatře-

ní na prosazování rovných příležitostí a předcházení diskriminaci a plánovaných opatření na 

prosazování udržitelného rozvoje. 

Zhodnocení posoudilo, zda byly horizontální zásady zohledněny již při přípravě programu, a 

jak jsou horizontální principy zakomponovány do programu. To se zvláště týká začlenění ho-

rizontálních principů do procesu výběru projektů, monitorování a hodnocení programu.  

Hodnocený programový dokument uvádí v oddílu 8 horizontální zásady, které vycházejí z čl. 

8 odst. 7 Nařízení (EU) č. 1299/2013. Popis horizontálních principů v programovém doku-

mentu se taktéž nachází v popisu jednotlivých prioritních os, a to právě ve výčtu obecných 

pravidel hodnocení projektů, které je platné pro všechny typy individuálních projektů 

v programu.  

V případě Prioritní osy 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu za-

městnanosti), Prioritní osy 3 a Prioritní osy 4 sledujeme začlenění hlediska udržitelného roz-

voje území i mezi specifickými principy hodnocení a výběru projektů. Bližší popis začlenění 
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horizontálních zásad do popisu procesu hodnocení a výběru projektů poskytují jednotlivé 

podkapitoly Oddílu 8.  

Lze konstatovat, že programový dokument obsahuje adekvátní popis horizontálních zásad, ke 

kterým patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací a rovnost žen a 

mužů. Popis jednotlivých horizontálních zásad je relevantní plánovaným opatřením na prosa-

zování horizontálních priorit. Ex-ante hodnotitelé oceňují začlenění plánu na informačně pro-

pagační aktivity zaměřené na rozšíření a implementaci horizontálních zásad. Pro implemen-

tační fázi programu lze doporučit řídícímu orgánu připravit pro všechny tři horizontální prio-

rity pokyny pro žadatele a příjemce, jak začlenit horizontální zásady do přípravy žádostí. 

Vhodnou formou jsou např. otázky a odpovědi, ukázka konkrétního příkladu k inspiraci, vý-

běrová hodnotící kritéria s bližším vysvětlením. Osvědčenou prací je též včasná příprava 

vzdělávání žadatelů v této záležitosti. 

Udržitelný rozvoj  

Pododdíl 8.1 (Udržitelný rozvoj) poskytuje odpovídající popis konkrétních opatření, jež ve 

výběru operací zohledňují požadavky na ochranu životního prostředí, účinnost zdrojů, zmír-

nění změny klimatu a přizpůsobení se jí, odolnost vůči katastrofám, předcházení rizikům a 

jejich řízení. Volba tematických cílů a investičních priorit reflektuje význam udržitelného 

rozvoje. Význam udržitelného rozvoje je umocněn cíli a aktivitami specifické prioritní osy 1 a 

2, kam patří i účinné využití zdrojů, předcházení environmentálním rizikům a energetická 

bezpečnost včetně například využití obnovitelných zdrojů energie.  

Programový dokument definuje podmínku začlenění udržitelného rozvoje do procesu přípravy 

a realizace programu, zvláště pak do procesu hodnocení a výběru projektů. Specifické kritéri-

um uváděno není, nicméně, v předcházejících částech kapitoly 5.4 je formulováno doporučení 

ex-ante hodnotitele k přípravě pokynu, manuálu či začlenění podrobného popisu o horizontál-

ních prioritách do příručky pro žadatele a příjemce.  

Ex-ante hodnotitel poznamenává, že příspěvek programu k podpoře udržitelného rozvoje mů-

že být i součástí budoucích evaluací programu.  

Rovné příležitosti a ochrana před diskriminací  

Princip rovných příležitostí a ochrany před diskriminací je zakotven v Unijní legislativě i 

v zákonech obou relevantních států. Tento princip je stěžejní pro silnější a sociální Evropu. 

Pododdíl 8.2 (Rovné příležitosti a nediskriminace) poskytuje adekvátní popis konkrétních 

opatření, jež během přípravy, vytváření a provádění programu spolupráce podporují rovné 

příležitosti a předcházejí diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, 

náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Potřeby různých 

cílových skupin ohrožených diskriminací a osob se zdravotním postižením jsou zohledněny.  
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Rovnost žen a mužů  

Rovnost mezi muži a ženami patří k základním principům evropského práva a má být široce 

aplikován v rámci posuzovaného programu. Podpora rovnosti mezi muži a ženami je zmíněna 

v článku 7 obecného nařízení a je relevantní pro všechny podporované projekty. 

Pododdíl 8.3 (Rovnost mezi muži a ženami) poskytuje rovněž adekvátní popis přínosu pro-

gramu spolupráce k posuzování rovnosti žen a mužů. Ve fázi programování byla zohledněna 

odlišná situace mužů a žen, což je evidentní v údajích socioekonomické analýzy. 
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6 Hodnocení finančního rámce a formy podpory 

Nejvyšší alokace je přidělena na prioritní osu 2, tedy na „rozvoj potenciálu přírodních a kul-

turních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“, která je realizovaná v rámci investiční priority 8b 

(podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti 

územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a 

zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů). Vzhledem k tomu, 

že jsou v této oblasti plánovány investice do dopravní infrastruktury, je adekvátní 60% aloka-

ce rozpočtu Programu do této osy.  

Druhou oblastí v pořadí z hlediska finanční alokace je prioritní osa 4 zaměřená na spolupráci 

institucí a komunit. Na tuto oblast je alokováno 24,1 % rozpočtu programu. 

Vzhledem k tomu, že mezi nové standardy v implementaci ESI fondů v programovém období 

2014 – 2020 patří princip tematické koncentrace, doporučovali ex-ante hodnotitelé buď upuš-

tění od jedné ze zbývajících 2 prioritních os (obě mají dohromady alokaci 9,9 %), nebo nasta-

vení minimální alokace na jednu prioritní osu na 10 milionů EUR. Důvodem bylo to, že 

v případě malé alokace na prioritní osu není realizován vysoký počet projektů a tím pádem 

nemá prioritní osa významné efekty v území. 

Doporučení bylo v případě všech os splněno, minimální alokace je 10,18 milionů EUR 

v případě prioritní osy 3 Vzdělání a kvalifikace. Tato oblast je v programovém území, kde 

byla socioekonomickou analýzou identifikovaná jak nižší vzdělanostní úroveň, tak vysoká 

míra nezaměstnanosti, klíčová, z důvodu potřeby zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel na 

trhu práce. Projekty realizované v této oblasti byly v období 2007 – 2013 vyhodnoceny pozi-

tivně – byla identifikována vysoká schopnost projektů demonstrovat reálné výsledky. Aloka-

ce, byť je nejnižší ze všech prioritní os, je s ohledem na to, že se jedná o prioritní osu, kde 

budou realizovány především neinvestiční aktivity, dle posouzení ex-ante hodnotitelů ade-

kvátní. Primárně se bude jednat o měkké aktivity. 

Forma financování všech prioritních os je v plné výši nevratný grant a v případě všech prio-

ritních os bude vyplacena podpora maximálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů 

v rámci projektu. 
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7 Implementace programu 

Administrativní kapacity navržené pro řízení Programu jsou odpovídající. Zvýšené požadavky 

budou kladeny na Společný sekretariát (JS) vzhledem k plánovanému zavedení povinného 

předložení projektových záměrů všemi žadateli. Zavádí se rovněž účast zástupů JS na kontro-

le projektu (všech etap kontroly spolupráce a přeshraničního dopadu projektů) pro zajištění 

kontinuity „jednoho pohledu“ od počátku až po udržitelnost. V případě JS bude tedy nutné 

minimálně udržet stávající kapacity. Ex-ante hodnotitelé doporučují mírné navýšení stávají-

cích kapacit JS, což vyplývá také ze závěrů hodnocení administrativní zátěže programového 

období 2007 – 2013. 

Navržený implementační systém včetně systému kontroly a auditu, tak jak fungoval 

v programovém období 2007 – 2013, je plně funkční. Změny (např. zavedení povinného 

předkládání projektových záměrů, zapojení JS při kontrole projektu) jsou navrženy a zapraco-

vávány z toho důvodu, aby došlo ke zvýšení efektivity implementačního systému a systému 

kontroly. 

Využití nástrojů integrovaného územního rozvoje se v rámci programového období 2014 – 

2020 nepředpokládá. 

Postupy monitoringu pro programové období 2014 – 2020 vychází z dobré praxe předchozího 

období. K monitorování realizace projektů je na obou stranách využíván společný monitoro-

vací systém používaný pro programy strukturálních fondů v ČR. Pro potřeby monitoringu 

jsou projektoví partneři povinni předkládat monitorovací zprávu o realizaci projektu, pro-

střednictvím které jsou předávány agregované informace o projektu. Potřebná data pro prová-

dění průběžného a následného hodnocení, která mají být v průběhu monitoringu sbírána, je 

nutné nadefinovat v rámci Evaluačního plánu programu. 
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8 Závěr a doporučení  

Každá intervence musí být založená na důsledném definování a analýze problémů a vychází 

z potřeb/potenciálu území. Výchozí situace je popsaná v socioekonomické analýze programo-

vého území Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 

2020 – v rámci analýzy je zpracován závěrečný souhrn, závěry a doporučení analýzy Progra-

mu 2007 – 2013, přílohou jsou SWOT analýzy za jednotlivé tematické oblasti.  

Programový dokument obsahuje popis očekávaných aktivit a také charakteristiku procesu, jak 

aktivity přispějí k očekávaným výsledkům programu. Aktivity (typy i příklady podporova-

ných aktivit) jsou popsány v návrhu programového dokumentu, v popisech je uveden i před-

pokládaný přínos příspěvků aktivit k dosahování specifických cílů. 

Doporučení ex-ante hodnotitelů, na co se zaměřit při finalizaci programového dokumentu a 

zpracování navazující programové dokumentace, byla následující9: 

Doporučení 1.A: Zpracovat úvodní kapitolu představující charakter a hlavní cíle programu. 

V případě, že nebude možné tento text uvést přímo v programovém dokumentu, zařadit jej do 

navazující programové dokumentace, příp. vytvořit prezentaci programu na webových strán-

kách. 

Doporučení 4.A: Doplnit na závěr socioekonomické analýzy, jež je v programovém doku-

mentu uvedena v pododdíle 1.1.1, souhrn nejdůležitějších zjištění v rámci silných stránek a 

příležitostí a nejzávažnějších výroků slabých stránek a hrozeb ve SWOT analýzách za jednot-

livé tematické kapitoly analýzy. Tímto by došlo k transparentní provazbě s pododdílem 1.1.2, 

jež uvádí odůvodnění volby tematických cílů a investičních priorit. 

Doporučení 4.B: Doplnit analýzu o grafická schémata (mapu programového území). Vzhle-

dem k nemožnosti umístit tento typ podkladů v odpovídajícím oddíle programového doku-

mentu, umístit do navazující programové dokumentace. 

Doporučení 5.A: Uvést podrobné definice všech ukazatelů výsledku i výstupu v navazující 

programové dokumentaci v rozsahu materiálu Definice indikátorů, aktuálního k červenci 

2014. 

Doporučení 5.B: Pro implementační fázi programu lze doporučit řídícímu orgánu připravit 

pro všechny tři horizontální priority: 

 Pokyn (může být součástí Příručky pro žadatele), jak začlenit horizontální zásady do 

přípravy žádostí. Vhodnou formou jsou např. otázky a odpovědi. 

 Ukázku konkrétního příkladu k inspiraci. 

                                                 

9
 Doporučení ex-ante hodnotitelů jsou uvedena unikátním kódem složeného z čísla kapitoly a písmene rozlišují-

cího jednotlivá doporučení. 
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 Výběrová hodnotící kritéria s bližším vysvětlením.  

 Vzdělávání žadatelů v této záležitosti.  

Doporučení 8.A: Ex-ante hodnotitelé jsou si vědomi faktu, že vzhled programového doku-

mentu vychází z Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, přes-

to doporučují provést taková opatření technického charakteru, která směřují k větší přehled-

nosti dokumentu: 

 Doporučujeme upravit přehledně obsah dokumentu tak, aby se zobrazovaly pouze ná-

zvy jednotlivých oddílů a pododdílů. 

 Pro zvýšení přehlednosti vymazat zaškrtávací pole pod nadpisy jednotlivých pododdí-

lů týkajících se prioritních os (2.A.1a, 2.A.1b, 2.A.1c, 2.A.1d) – ani v jednom 

z případů není ani jedno z polí zaškrtnuto. 

Dále byly navrženy tyto formální úpravy: 

 Sjednotit v celém textu velikost a typ písma, styl odstavců a mezery před odstavci. 

 V polské jazykové verzi sjednotit názvy polských vojvodství a českých krajů – obje-

vují se psané jak s velkým, tak s malým písmenem. Dle polských pravidel pravopisu 

se názvy tohoto typu píší pouze s malým písmenem (např. województwo śląskie, kraj 

královéhradecki). 

 Použít v polské jazykové verzi správný formát data, tzn. např. 31.12.2011 r. (místo 

31.12.2011r.). 
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Seznam zkratek 

CBC  Cross-border Cooperation  

CSG  Community Strategic Guidelines  

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EK Evropská komise  

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development 

Fund)   

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JS Společný sekretariát (Joint Secretariat). Termín a zkratka zavedená 

v programovém období 2014-2020. 

JTS Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat). Termín a 

zkratka používaná v předcházejících programových období (2004-2006, 

2007-2013). 

NO Národní orgán 

PO Prioritní osa 

PR Polská republika 

PPS ČR- PR  Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

PR Polská republika 

PRV Program rozvoje venkova 

SEA  Strategic Environmental Assessment  

SSR Společný strategický rámec  

ŘO Řídící orgán  

TA  Technická asistence (Technical Assistance) 

TEN-T Transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) 

TS Technický sekretariát 
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Příloha: Seznam evaluačních otázek a odpovědi ex-ante hodnotite-

lů 

 

1. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.a Je socioekonomická analýza vypovídající? Jsou data v ní použitá aktuální? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: 
Analýza je vypovídající, tematicky obsáhlá a dostatečně podrobná. Ana-

lýza pracuje s relevantními a aktuálními daty, převážně s údaji 

k 31. 12. 2013. 

 

2. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.b 

Jsou v programu identifikovány relevantní problémy a potřeby z hlediska rozvoje 

programového území a jeho dalšího očekávaného vývoje, a to v kontextu priorit a 

cílů strategie Evropa 2020? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: 
Socioekonomická analýza je dobře a přehledně zpracovaná. Klíčové pro-

blémy a potřeby vedou k formulaci specifických cílů přeshraniční spolu-

práce, které přispívají k sociální a územní soudržnosti.  

 

3. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.c 
Byla jednotlivým problémům dána odpovídající váha? Nezůstaly některé důležité 

aspekty v socioekonomické analýze pominuty a případně z jakého důvodu? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Důležité aspekty tematických oblastí socioekonomické analýzy nebyly 

pominuty a byla jim dána odpovídající váha. Oblasti jsou posuzovány 

s přihlédnutím ke specifikům a různorodosti jednotlivých částí společného 

česko-polského příhraničí. 

 

4. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.d 
Jsou zvolené tematické cíle a investiční priority konzistentní s identifikovanými pro-

blémy a potřebami? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  
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Komentář: Návrh systému prioritních os a návazných investičních priorit a specific-

kých cílů odpovídá identifikovaným problémům a potřebám v příhranič-

ních regionech. 

 

5. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.e 
Odráží se identifikované problémy a potřeby ve specifických cílech, které jsou defi-

novány pro jednotlivé investiční priority? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Identifikované problémy a potřeby mají přiměřenou váhu v rámci pro-

gramu a jednotlivých specifických cílů.   

 

6. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.f 
Existuje mezi definovanými specifickými cíli komplementarita či synergie, resp. je 

možné tuto komplementaritu a synergie posílit? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Jednotlivé prioritní osy a specifické cíle odpovídající investičním priori-

tám nejsou vzájemně příliš propojené. Nicméně přispívají k řešení pro-

blémů a potřeb přeshraničních regionů, a to systémově a formou vzájem-

né spolupráce. 

 

7. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.g 
Jsou intervence plánované v rámci investičních priorit účinným a efektivním pro-

středkem pro řešení identifikovaných problémů a dosažení vytyčených cílů? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Zaměření PO1 je ex-ante hodnotiteli hodnoceno vzhledem ke zkušenos-

tem programového období 2007 – 2013 kladně. Investiční opatření do 

techniky a vybavení záchranných složek budou podpořena pouze v tom 

případě, že se bude jednat o nezbytné dovybavení k zajištění akceschop-

nosti. 

Zaměření opatření v rámci PO2 je adekvátní vzhledem k tematickému 

zaměření PO. V případě aktivity „studie, strategie, plány a podobné kon-

cepční materiály a řešení“ doplnit, co lze považovat za „jasný doklad či 

podložený předpoklad“. 

Ex-ante hodnotitelé nemají připomínky k zaměření opatření v rámci PO3 

a PO4. Jedná se o adekvátní opatření vzhledem k zaměření prioritních os. 
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8. 1. Koncepce programové strategie – intervenční logika 

1.h 

Pokud je v programu plánováno využití integrovaných nástrojů územního rozvoje, 

jsou tyto nástroje zvoleny vhodně s ohledem na dosažení stanovených specifických 

cílů jednotlivých investičních priorit? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Integrované nástroje územního rozvoje nejsou zvažovány pro hodnocený 

program. 

 

2. Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad se společným strategickým rám-

cem a dohodami o partnerství 

2.a Je deklarován přínos programu ke strategii EU 2020? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Volba čtyř tematických cílů respektuje požadavek strategické koncentrace 

ve vazbě Programu PS ČR-PL 2014-2020 k strategii Evropa 2020.  

 

2. Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad se společným strategickým 

rámcem a dohodami o partnerství 

2.b 
Jsou vybrané tematické cíle a investiční priority v souladu se společným strategic-

kým rámcem EU? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Vybrané tematické cíle a investiční priority jsou v souladu se společným 

strategickým rámcem EU i Dohodami o partnerství ČR a PR. 

 

2. Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad se společným strategickým 

rámcem a dohodami o partnerství 

2.c 
Jsou vybrané tematické cíle a investiční priority v souladu s Dohodou o partnerství 

České republiky a Dohodou o partnerství Polské republiky? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Vybrané tematické cíle a investiční priority posuzovaného programu jsou 

v souladu s Dohodou o partnerství České republiky a Dohodou o partner-

ství Polské republiky. 
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2. Přínos k plnění priorit Strategie EU 2020, soulad se společným strategickým 

rámcem a dohodami o partnerství 

2.d Jsou cíle programu v souladu s národními a regionálními strategickými dokumenty? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Cíle posuzovaného programu jsou v souladu s národními a regionálními 

strategickými dokumenty.  

 

3. Návaznost programu na ostatní relevantní nástroje 

3.a 

Existují na národní úrovni (v ČR a Polsku) nebo na programové úrovni koordinační 

mechanismy, které zajistí ve fázi přípravy i implementace návaznost programu na 

ostatní relevantní nástroje? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Upravená verze programu z června 2014 již obsahuje adekvátní popis 

koordinačních mechanismů v ČR a v Polsku. Vazby programu přeshra-

niční spolupráce ČR-PL 2014-2020 s operačními programy fondů ESI 

v ČR a PR jsou taktéž podrobně popsány.  

 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.a 

Mají navržené indikátory výstupu a výsledku jasnou vazbu na plánované typy inter-

vencí a na specifické cíle jednotlivých investičních priorit a bude možné dosahování 

těchto cílů pomocí indikátorů sledovat a to i průběžné v čase? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Výsledky, kterých má být v rámci specifických cílů jednotlivých PO do-

saženo, jsou realizovatelné aktivitami nadefinovanými v rámci těchto PO.  

 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.b 
Mají navržené indikátory jasnou a srozumitelnou definici, ze které je patrné, jaké 

výstupy a výsledky a jakým způsobem jsou jejich prostřednictvím sledovány? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Všechny ukazatelé výsledku i výstupu nadefinované v rámci jednotlivých 

PO jsou srozumitelné a dá se odvodit, co jimi bude sledováno. Pozitivně 

je hodnoceno zpracování dokumentu Definice indikátorů aktuálního 

k červenci 2014. V rámci tohoto dokumentu jsou uvedeny použité ukaza-

tele včetně toho, jak budou sledovány na úrovni projektu a programu. 
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4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.c Jsou navržené indikátory statisticky věrohodné a statisticky ověřitelné (měřitelné)? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář:  Všechny nadefinované ukazatele výstupů v rámci všech PO jsou 

kvantitativními charakteristikami a jsou tedy věrohodné a statisticky 

ověřitelné. 

 Některé ukazatele výsledku jsou kvantitativními charakteristikami a 

jsou tedy věrohodné a statisticky ověřitelné (Návštěvnost hromadných 

ubytovacích zařízení v PO2, Podíl zaregistrovaných nezaměstnaných 

absolventů na celkovém počtu nezaměstnaných v PO3). 

 Ostatní ukazatele výsledku jsou kvalitativními charakteristikami 

(Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných událostí 

a krizových situací v PO1, Úroveň spolupráce institucí na česko-

polském pohraničí a Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komu-

nit v příhraničním regionu). Jejich hodnoty bude nutné je zjišťovat 

průzkumem mezi příjemci. Po vyhodnocení takového průzkumu bu-

dou věrohodné a statisticky ověřitelné. 

 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.d 
Existuje na základě definovaných indikátorů jasná a přímá vazba mezi výstupy a 

výsledky? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.e Jsou výchozí hodnoty stanovené pro jednotlivé indikátory relevantní? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Výchozí hodnoty nadefinované zatím pro prioritní osy 2 a 3 jsou rele-

vantní. Pro ostatní prioritní osy budou výchozí hodnoty nastaveny v prů-

běhu podzimu během vyjednávání programu s EK. 

 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.f 
Jsou cílové hodnoty jednotlivých indikátorů stanoveny přiměřeně k finanční alokaci 

a reálné vůči předpokládanému tempu finančního a věcného pokroku? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  
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Komentář:  Cílové hodnoty v rámci PO 1 (10 systémů se zvýšenou mírou propo-

jenosti a 24 podpořených jednotek) jsou nastaveny vzhledem 

k absorpční kapacitě a plánovaným příjemcům adekvátně. 

 U ostatních PO je u cílových hodnot zohledněno také zařazení aktivit 

v rámci Fondu mikroprojektů. Nastavené cílové hodnoty vycházejí 

z absorpční kapacity. 

 

4. Indikátory a výkonnostní rámec 

4.g 
Jsou milníky uvedené ve výkonnostním rámci vhodně a reálně zvolené s ohledem na 

předpokládaný časový průběh realizace programu? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Rokem, ve kterém bude zjišťováno naplnění milníků pro jednotlivé PO, je 

rok 2018, což bude vzhledem ke zpoždění programu zhruba 3 roky po 

prvních výzvách. Je vhodné, že milníky pro ukazatele výstupů a finanční 

ukazatele ve výkonnostních rámcích jednotlivých PO, jsou nastaveny 

zhruba na 12 – 20 % plánovaného konečného cíle v roce 2023.  

 

5. Finanční rámec a formy podpory 

5.a 

Odpovídá navržené orientační rozdělení podpory významu identifikovaných potřeb a 

potenciálů, na základě kterých byly stanoveny specifické cíle programu, míře pří-

spěvku programu k řešení problému, charakteru aktivit a zvoleným formám podpory 

a požadavkům na tematickou koncentraci? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Navržené rozdělení podpory odpovídá významu identifikovaných potřeb a 

potenciálů. Z hlediska koncentrace alokace mají prioritní osy 2 a 4 celko-

vou alokaci 84,1 % celkové alokace programu. Prioritní osy 1 a 3 mají 

dohromady alokaci 9,9 % (technická pomoc má přidělenou alokaci 6 %). 

 

5. Finanční rámec a formy podpory 

5.b Jsou finančních alokace přiměřené z hlediska potřeb a cílů? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Programový dokument obsahuje v pododdíle 1.2 adekvátní odůvodnění 

přidělení finančních prostředků jednotlivým prioritním osám. Finanční 

alokace PO reflektují: odhad potenciálu zjištěného ve spolupráci 

s regionálními subjekty, priority financování stanovené EK a zkušenosti 

s programovým obdobím 2007 – 2013. 
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5. Finanční rámec a formy podpory 

5.c 
Jsou navržené formy podpory adekvátní k typu plánovaných intervencí a stanove-

ným cílům? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Forma financování všech prioritních os je v plné výši nevratný grant a 

v případě všech prioritních os bude vyplacena podpora maximálně ve výši 

85 % výdajů v rámci projektu. 

 

6. Implementace programu 

6.a 
Jsou navrženy přiměřené administrativní kapacity pro řízení programu a odpovídají-

cí zapojení partnerů? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Administrativní kapacity navržené pro řízení Programu jsou odpovídající. 

Na JS budou kladeny zvýšené požadavky, a to z důvodu zavedení povin-

ného předložení projektových záměrů všemi žadateli a z důvodu zavedení 

účasti JS na kontrole projektu. Ex-ante hodnotitelé doporučují udržet a 

mírně navýšit stávající kapacity JS, což vyplývá také ze závěrů hodnocení 

administrativní zátěže programového období 2007-2013. 

 

6. Implementace programu 

6.b 
Je navrhovaný implementační systém včetně navrhovaného systému kontroly a audi-

tu funkční? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Navržený implementační systém včetně systému kontroly a auditu, tak jak 

fungoval v programovém období 2007 – 2013, je plně funkční. Změny 

(např. zavedení povinného předkládání projektových záměrů, zapojení JS 

při kontrole projektu) jsou navrženy a zapracovávány z toho důvodu, aby 

došlo ke zvýšení efektivity implementačního systému a systému kontroly. 

 

6. Implementace programu 

6.c 

Pokud budou v rámci implementace programu využívány nástroje integrovaného 

územního rozvoje, existuje předpoklad, že budou tyto nástroje implementovány řád-

né a efektivně? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Nerelevantní. Využití nástrojů integrovaného územního rozvoje se 

v rámci programového období 2014 – 2020 nepředpokládá. 
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6. Implementace programu 

6.d 
Jsou navržené postupy monitoringu efektivní pro sledování pokroku implementace a 

shromažďování dat pro provádění průběžného a následného hodnocení? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Postupy monitoringu pro programové období 2014 – 2020 vychází z dob-

ré praxe předchozího období. K monitorování realizace projektů je na 

obou stranách využíván společný monitorovací systém používaný pro 

programy strukturálních fondů v ČR. Pro potřeby monitoringu jsou pro-

jektoví partneři povinni předkládat monitorovací zprávu o realizaci pro-

jektu, prostřednictvím které jsou předávány agregované informace o pro-

jektu. Potřebná data pro provádění průběžného a následného hodnocení, 

která mají být v průběhu monitoringu sbírána, je nutné formulovat 

v rámci Evaluačního plánu programu. 

 

7. Horizontální témata 

7.a 
Jsou v programu navržena adekvátní opatření na prosazování horizontálních principů 

s ohledem na cíle programu a předpokládané intervence? 

Odpověď: ano  spíše ano  spíše ne  ne  

Komentář: Programový dokument obsahuje adekvátní popis horizontálních zásad, ke 

kterým patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskrimi-

nací a rovnost žen a mužů. Popis jednotlivých horizontálních zásad je 

relevantní plánovaným opatřením na prosazování horizontálních priorit. 

Ex-ante hodnotitelé oceňují začlenění plánu na informačně propagační 

aktivity zaměřené na rozšíření a implementaci horizontálních zásad. 

 


