
 

 PROCES  

Evaluace efektivity 

komunikačních aktivit 

programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko 

2.2 – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ÚKOLU Č. 2 

 FINÁLNÍ VERZE 

2019 



 

2 

 

Výstup veřejné zakázky „Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko“ zadané v rámci projektu „Zajištění evaluací programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A ČR – Polsko 2014 – 2020“. 

Struktura výstupů k úkolu č. 2 a jejich barevné rozlišení: 

2.1) Vstupní zpráva 

2.2) Závěrečná zpráva 

2.3)  Manažerské shrnutí 

2.4)  Data 

 

Zhotovitel: 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava, Česká republika 

tel.: +420 595 136 023, web: http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: info@rozvoj-obce.cz. 

 

Kreatus sp. z o.o. 

11 Listopada 60-62; 43-300 Bielsko-Biała; Polska 

tel.: +48 33 300 34 80, web: http://kreatus.eu/, e-mail: biuro@kreatus.eu. 

 

Realizační tým:  

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

PhDr. Andrea Hrušková  

dr. Joanna Kurowska-Pysz 

Ing. Petr Proske 

Ing. David Kubáň 

a další 

 

Verze dokumentu ze dne 18. 6. 2019 

 

 

http://rozvoj-obce.cz/
mailto:info@rozvoj-obce.cz
http://kreatus.eu/
mailto:biuro@kreatus.eu


 

3 

Obsah 
1. Úvod .......................................................................................................................................................................................... 5 

2. Shrnutí výsledků evaluačního úkolu č. 1 ..................................................................................................................... 6 

3. Proces zpracování evaluace efektivity komunikačních aktivit ............................................................................ 8 

4. Východiska pro zodpovězení evaluačních otázek a formulaci doporučení ............................................... 10 

 Analýza návštěvnosti webových stránek programu.................................................................................. 10 

 Analýza sociálních sítí ........................................................................................................................................... 12 

 Analýza médií ........................................................................................................................................................... 13 

 Zpětná vazba účastníků školení a konzultací pořádaných v rámci Programu ................................ 14 

 Individuální polo-strukturované rozhovory se zástupci implementační struktury programu . 15 

 Skupinový rozhovor s veřejností ...................................................................................................................... 17 

 Vyhodnocení plnění cílů komunikační strategie ........................................................................................ 18 

5. Vyhodnocení evaluačních otázek ............................................................................................................................... 21 

 EO.2.1........................................................................................................................................................................... 21 

 EO.2.2........................................................................................................................................................................... 22 

 EO.2.3........................................................................................................................................................................... 22 

 EO.2.4........................................................................................................................................................................... 23 

6. Aktualizované závěry a doporučení ........................................................................................................................... 24 

 Vyhodnocení přístupu programu k doporučením vymezeným v evaluačním úkolu č. 1 .......... 24 

 Aktualizovaná SWOT analýza ............................................................................................................................. 27 

 Aktualizovaná doporučení .................................................................................................................................. 29 

6.3.1 A/ Implementační struktura komunikační strategie ............................................................................ 30 

6.3.2 B/ Zacílení komunikační strategie ............................................................................................................... 31 

6.3.3 C/ Zvýšení dopadů komunikačních aktivit............................................................................................... 34 

6.3.4 D/ Ostatní opatření ........................................................................................................................................... 38 

7. Návrh ročních komunikačních plánů na roky 2020 a 2021 .............................................................................. 40 

8. Seznam tabulek ................................................................................................................................................................. 45 

 

  



 

4 
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1. Úvod 

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen Program) je zaměřen na podporu 

přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. V programovém období 2014 – 2020 jsou 

podporované oblasti rozdělené do 4 prioritních os: 

 Prioritní osa 1: Společné řízení rizik  

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

 Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace 

 Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

Pro šíření povědomí o aktivitách a dopadech programu je realizována řada komunikačních a 

informačních aktivit. Diseminace informací, nezbytných pro efektivní realizaci aktivit programu a plnění 

jeho stanovených cílů a dopadů, vychází z vypracované „Komunikační strategie programu Interreg V-A 

Česká republika - Polsko“. Každoročně komunikační strategii rozpracovává do „Ročních komunikačních 

plánů“ Společný sekretariát se sídlem v Olomouci, a dále 8 regionálních subjektů, tzn. na české straně 

5 krajských úřadů: Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský; a na polské 

straně 3 vojvodství: Dolnoslezský, Opolský, Slezský. Na komunikačních aktivitách programu se ve 

společné kooperaci podílejí všechny výše uvedené subjekty, přičemž hlavní těžiště aktivit zajišťuje 

Společný sekretariát. 

Hlavním cílem evaluace je zhodnotit efektivitu a účinnost komunikačních aktivit, komunikačních 

nástrojů a kanálů Programu a získat tak podněty pro jeho další zlepšování a rozvoj.  

Zadání evaluace bylo vytvořeno řídícím orgánem programu, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj České 

republiky. Evaluace je rozdělena do dvou dílčích evaluačních úkolů1, tento dokument obsahuje výsledky 

a závěry vzešlé z realizace Evaluačního úkolu č. 2, jehož zadání bylo následující: 

 Na základě informací poskytnutých objednatelem, a kde je to nutné také na základě vlastního 

šetření, zodpovědět evaluační otázky v roce 2019 

 Na základě vypracovaných evaluačních otázek navrhnout roční komunikační plán programu na 

rok 2020 a 2021. 

 

                                                      
1 Výsledky evaluačního úkolu č. 1 jsou uvedeny v příslušné závěrečné zprávě ze dne 15. ledna 2018. 
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2. Shrnutí výsledků evaluačního úkolu č. 1 

Výstupem úkolu č. 1 evaluace byly odpovědi na předem stanovené evaluační otázky. Tyto odpovědi byly 

evaluačním týmem zpracovány na základě široké škály evaluačních aktivit, mezi které patří zejména desk 

research, data mining a matematicko-statistické zpracování dat, polostrukturované a skupinové 

rozhovory s relevantními cílovými skupinami. Přehled evaluačních otázek v rámci úkolu č. 1 a jejich 

odpovědí je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 2.1: Přehled odpovědí na EO v rámci úkolu č. 1 

EO1.1 Vzrostla povědomost o existenci česko-polské přeshraniční spolupráce 

v programovém období oproti šetření z roku 2015? 

Odpověď na EO1.1 Povědomí o existenci česko-polské spolupráce v území vzrostlo především u 

potenciálních příjemců dotací. V případě široké veřejnosti byl identifikován také 

rostoucí trend obecného povědomí o spolupráci, ale poklesla znalost výsledků česko-

polské spolupráci.  

EO1.2 Je česko-polská přeshraniční spolupráce v programovém území vnímána pozitivně? 

Odpověď na EO1.2 Česko-polská spolupráce je v programovém území až na výjimky vnímána pozitivně.  

EO1.3 Jsou komunikovány efekty programu? 

Odpověď na EO1.3 Šíření povědomí o dopadech a efektech programu jsou komunikovány s malým 

dopadem, povědomí o dopadech programu jsou zejména u veřejnosti poměrně nízké. 

EO1.4 Má komunikační strategie nastaveny dostatečně měřitelné cíle? 

Odpověď na EO1.4 Komunikační strategie má vymezeny měřitelné cíle své realizace, postrádá však 

indikátory pro měření skutečného dopadu komunikačních aktivit. 

EO1.5 Jak by měly být navrženy komunikační aktivity v průběhu vývoje programu, aby bylo 

dosaženo cílů strategie? 

Odpověď na EO1.5 Je nutné navrhovat a realizovat takové komunikační aktivity, které budou efektivně a 

různorodě šířit informace dle specifik jednotlivých cílových skupin dle cílů 

stanovených v komunikační strategii programu. Např. informace by měly oslovovat, 

přitahovat pozornost, poskytovat zajímavá sdělení pro jednotlivé cílové skupiny. 

Informační sdělení by měly být jednoduchá, srozumitelná, dohledatelná. Stěžejní 

aktivita pro informovanost o dopadech Programu by měla být tematická interaktivní 

mapa projektů, kde budou všechny aktivity programu viditelné pospolu a 

dohledatelné. Je nutné pilotně testovat účinek komunikačních aktivit na cílové skupině 

před spuštěním vlastní aktivity/kampaně. 

EO1.6 Používá program vhodné komunikační nástroje a aktivity pro efektivní dosažení 

cílových skupin definovaných v kapitole 5 Komunikační strategie programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko? 

Odpověď na EO1.6 Komunikační mix programu Interreg V-A Česká republika – Polsko obsahuje velký 

soubor různých druhů komunikačních nástrojů, které by měly lépe využívat jazyk 

sdělení, tak aby se více přizpůsobil dané cílové skupině. Sdělení by měla být více cílená, 

aby nepřehlcovala cílovou skupinu a zároveň jim přinesla pro ně zajímavou a 

potřebnou informaci. V této rovině by mohla být více využita komunikační síla 

euroregionů. 

EO1.7 Používá program komunikační nástroje efektivně tak, aby naplno využil jejich 

potenciál pro dosažení cílových skupin? 

Odpověď na EO1.7 Program v rámci komunikačních aktivit nevyužívá plný potenciál komunikačních 

nástrojů. Viz odpověď na otázku EO.1.6. 
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EO1.8 Jak měřit efektivitu všech používaných a navrhovaných komunikačních nástrojů ve 

vztahu k informovanosti o fungování programu a ve vztahu k jeho propagaci? 

Odpověď na EO1.8 V rámci hodnocení je nutné využít navržené kvantifikované indikátory dopadu 

komunikačních aktivit. Zároveň je vhodné tyto indikátory zahrnout do Komunikační 

strategie programu s navrženými cílovými hodnotami, které budou představovat cíle 

komunikace a zároveň působit motivačně pro efektivní realizaci komunikačních aktivit. 

  

Detailní odpovědi na EO včetně zdůvodnění jsou uvedeny v Závěrečné zprávě k úkolu č. 1 ze dne 15. 1. 2018. 

Na základě provedené evaluace byla evaluačním týmem zpracovatele zformulována doporučení pro 

realizaci komunikace v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Opatření jsou 

strukturovaná do skupin dle tematické podobnosti. Každá tematická skupina obsahuje několik opatření, 

která byla řešitelským týmem evaluace navržena na základě výstupů a výsledků provedené evaluace tak, 

aby v následujícím období byla zvyšována efektivita komunikačních aktivit programu a tím dosaženo 

jeho cílů vymezených v komunikační strategii.  

Tabulka 2.2: Přehled navrhovaných opatření v jednotlivých oblastech 

A/Implementační struktura komunikační strategie C/Zvýšení dopadů komunikačních aktivit 

A.1 
Provést revizi zapojení regionálních subjektů, 

případně tuto úroveň vypustit. 
C.1 

U vlajkových projektů zpracovat komunikační plán 

včetně očekávaných dopadů dle cílových skupin. 

A.2 

Oficiálně zapojit euroregiony do 

komunikačních aktivit v rámci komunikační 

strategie programu. 

C.2 

U ostatních projektu v rámci propagačních 

předmětu minimálně uvést pro jakou cílovou 

skupinu tyto předměty jsou určeny. 

B/Zacílení komunikační strategie C,3 

Podpora projektů s kvalitními propagačními 

aktivitami a vyšším bodovým hodnocením 

projektových žádostí. 

B.1 

Identifikovat dílčí podskupiny v rámci cílové 

skupiny „Veřejnost“ za účelem získání možností 

efektivního cílení informací. 

C.4 
Zpracovat metodiku cílené komunikace s ukázkou 

příkladů dobré praxe pro jednotlivé cílové skupiny. 

B.2 
Pilotně testovat účinek navrhovaných 

komunikačních nástrojů. 
C.5 

Provést školení v oblasti komunikace s příklady 

dobré praxe. 

B.3 

Realizovat hodnocení skutečných dopadů 

komunikačních aktivit a doplnění 

odpovídajících indikátorů do komunikačních 

strategií. 

C.6 Vytvořit interaktivní mapu projektů Programu  

D/Ostatní opatření 

B.4 
Propagace dopadů programu pro decizní 

orgány EU, ČR a pro odbornou veřejnost. 
D.1 

Podporovat síťování potenciálních příjemců dotace 

prostřednictvím pomoci hledání relevantních 

partnerů. 

 

D.2 

Realizace aktivit prostřednictvím cílené kampaně 

zdůrazňující přínosy programu spolupráce za 

účelem odstranění negativního pohledu na 

program, který vznikl velkou administrativní 

náročností projektů a průtahy ve financování. 

D.3 
Revize webových stránek ve smyslu zjednodušení a 

vytvoření uživatelsky příjemného prostředí. 

Detailní popis doporučení je uveden v Závěrečné zprávě k úkolu č. 1 ze dne 15. 1. 2018. 
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3. Proces zpracování evaluace efektivity komunikačních aktivit 

Evaluační design byl nastaven expertním týmem zpracovatele na základě zadání evaluačních otázek 

stanovených zadavatelem. Postup shromáždění dat a informací potřebných pro věcně správné provedení 

evaluace vycházel ze vstupní zprávy schválené objednatelem. 

Po nashromáždění všech potřebných informací byly formulovány odpovědi na evaluační otázky včetně 

jejich zdůvodnění. Odpovědi a odůvodnění byly postaveny na základě všech zjištění získaných 

prostřednictvím 4 výzkumných metod, jednalo se o: 

 Dvě metody analýzy dat – desk research a analýza statistických dat 

 Dvě metody kvalitativního sběru dat – individuální polostrukturované rozhovory a skupinové 

rozhovory (Focus Groups) 

Desk research: 

Analýza desk research je metodou nezatíženou některými negativními vlivy při výzkumu, jako je např. 

ovlivnění dotazované osoby tazatelem. Proto je možno tímto způsobem získat vysoce objektivní 

informace. Jedná se o základní vstup pro další práci evaluačního týmu. V rámci této metody byla 

analyzována programová dokumentace a další relevantní dokumenty, např. komunikační strategie 

programu, roční komunikační plány atd. 

Analýza statistických dat 

Při aplikaci této metody je velmi důležitý způsob interpretace zjištěných informací pro tvorbu expertního 

úsudku a zvážení kontextu všech souvislostí, které analyzovaná data zobrazují. V rámci evaluace byla 

analyzována data týkající se konkrétních nástrojů komunikace (GoogleAnalytics webové stránky 

programu a statistiky profilu programu na sociální síti Facebook). Zároveň byla statisticky zpracována 

data z předchozích průzkumů souvisejících s řešenou problematikou, či z dotazníků řešících zpětnou 

vazbu realizovaných komunikačních aktivit programu. 

Individuální polo-strukturované rozhovory: 

Během evaluace bylo provedeno celkem 8 individuálních rozhovorů s relevantními experty činnými 

v řešené problematice. Tyto osoby tvoří výjimečně cenný zdroj vědomostí o zkoumané 

problematice/oblasti, jsou schopny posoudit, jakým způsobem se řešená oblast v programovém období 

mění a posouvá. Rozhovory byly vedeny zkušeným tazatelem zastupujícím zpracovatele evaluace dle 

předem připraveného scénáře. Konkrétně se jednalo o následující rozhovory: 

Tabulka 3.1: Přehled individuálních polo-strukturovaných rozhovorů realizovaných v rámci evaluace 

Cílová skupina Země Počet rozhovorů 

Zástupci implementační struktury komunikační strategie: 

Regionální subjekty 

CZ 4 

PL 3 

Zástupci implementační struktury komunikační strategie: 

Společný sekretariát 
- 1 
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Skupinové rozhovory (Focus Groups) 

V rámci evaluace byla zpracovatelem realizována také skupinová diskuze s cílovou skupinou veřejnost 

za účelem otestování komunikačních nástrojů Programu. Účastny byli osoby české i polské národnosti, 

přičemž všechny měly velmi dobrou znalost českého jazyka.  

Tabulka 3.2: Skupinový rozhovor s širokou veřejností (FG_B) 

# Lokalita Termín Počet účastníků 

FG_B2 Český Těšín 3. duben 2019 9 
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4. Východiska pro zodpovězení evaluačních otázek a formulaci doporučení 

V jednotlivých podkapitolách je uvedeno vyhodnocení a slovní interpretace jednotlivých dílčích analýz, 

které byly realizovány za účelem získání odpovědí na evaluační otázky. Jedná se o stručnou sumarizaci 

výsledků jednotlivých dílčích analytických aktivit.  

 Analýza návštěvnosti webových stránek programu 

Návštěvnost webových stránek programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (www.cz-pl.eu) byla 

provedena prostřednictvím nástroje GoogleAnalytics. V této části zprávy jsou uvedeny pouze souhrny 

nejdůležitějších výsledků analýzy, detailní informace lze nalézt v části 2.4) Data. Analýza je provedena za 

období od 1. 6. 2017 do 22. 4. 2019, tzn. od začátku spuštění nové podoby webových stránek na začátku 

června 2017. Souhrnné číselné ukazatele za toto období jsou uvedeny v následující infografice. 

Obrázek 4.1: Ukazatele návštěvnosti webových stránek programu za období 1. 6. 2017 až 22. 4. 2019 

 
Legenda: 

Návštěvy – Celkový počet návštěv během daného časového 

období. Návštěva je doba, po kterou se uživatel aktivně 

věnuje webovým stránkám, aplikaci atd. Veškerá data o 

použití (zobrazení obrazovek, události, elektronický obchod 

atd.) jsou vždy spojena s nějakou návštěvou.  

Uživatelé – Uživatelé, kteří v daném období iniciovali alespoň 

jednu návštěvu. 

Zobrazení stránek – Zobrazení stránek představují celkový 

počet zobrazených stránek. Započítávají se i opakovaná 

zobrazení jedné stránky. 

Počet stránek na 1 návštěvu – Stránky/návštěva (průměrný počet 

stránek na návštěvu) je průměrný počet stránek zobrazených 

během návštěvy. Započítávají se i opakovaná zobrazení jedné 

stránky. 

Prům. doba trvání návštěvy – Průměrná délka relace. 

Míra okamžitého opuštění – Procento návštěv jediné stránky, při 

kterých nedošlo k žádné interakci se stránkou. Návštěva 

s okamžitým opuštěním má trvání 0 sekund. 

% nových návštěv - Odhad, kolik procent uživatelů navštívilo 

web poprvé 

K největší návštěvě webu došlo v červnu 2017, kdy web navštívilo více než 3 000 uživatelů. V dalších 

měsících se tento počet pohybuje okolo 2 000 návštěv až do konce analyzovaného období, přičemž se 

střídají návštěvy nad i pod touto hodnotou. Zvýšená aktivita na webových stránkách v červnu 2017 byla 

způsobena faktem, že došlo ke spuštění nového webu a zároveň znovuotevřenou možností vkládání 

projektových záměrů. Dále ke zveřejnění nových termínů jednotlivých výzev Programu, což je  pro 

uživatele nejdůležitější informace prezentovaná prostřednictvím této webové stránky. Od poloviny roku 

2018 do konce sledovaného období jsou návštěvy webových stránek nižších, což lze zdůvodnit tím, že 

v pokročilém stádiu implementace programu má většina žadatelů a příjemců s programem vyšší 

zkušenosti a snižuje se tak jejich potřeba vyhledávat informace na webových stránkách. 

http://www.cz-pl.eu/


 

11 

Z pohledu návštěv webu dle země mírně převažují návštěvy z Polska, naopak vyšší počet individuálních 

uživatelů je v České republice. Webové stránky navštěvují také v malém množství uživatelé se zemí mimo 

programové území, viz následující tabulka. 

Tabulka 4.1: Země původu návštěv webu v období od 1. 6. 2017 do 22. 4. 2019 

Země Počet uživatelů Počet návštěv 

Česká republika 14 613 42 171 

Polsko 13 934 42 779 

Ostatní země* 1 934 2 601 

Pozn.: Do kategorie „Ostatní země“ jsou započteny země, které patří spolu s Českou republikou a Polskem k TOP10 zemím, odkud 

přichází návštěvníci stránek. Konkrétně se jedná o Spojené státy americké, Německo, Slovensko, Belgii, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Čína, Kanada a Rakousko. 

Nejčastější návštěvy webových stránek přichází logicky z krajů a vojvodství, které spadají do 

programového území česko-polské spolupráce, menší počty návštěv pochází také z krajů/lokalit mimo 

řešené území. Určitou výjimkou je poměrně vysoký počet návštěv z hl. m. Prahy a Mazovského vojvodství 

(Varšava), což je způsobeno sídlem řídícího/národního orgánu, a sídlem organizací zabývajících se 

přípravou projektových žádostí.  

Tabulka 4.2: Kraje/Vojvodství původu návštěv webu v období od 1. 6. 2017 do 22. 4. 2019 

Kraj Počet návštěv Počet uživatelů Vojvodství Počet návštěv Počet uživatelů 

Moravskoslezský kraj 12 319 4 687 Dolnoslezské 18 908 5 319 

Hl. m. Praha 8 796 3 108 Slezské 12 514 3 803 

Olomoucký kraj  5 106 1 770 Mazovské 4 100 2 140 

Královehradecký kraj 6 513 1 696 Opolské 4 457 1 218 

Jihomoravský kraj  1 939 1 110 Malopolské 1 129 672 

Liberecký kraj 3 309 1 077 Velkopolské 548 388 

Pardubický kraj 2 748 749 Pomořské  186 163 

Středočeský kraj 477 287 Lodžské 184 122 

Zlínský kraj 246 178 Podkarpatské 156 110 

Ústecký kraj 187 148 Kujavsko-Pomořské 127 110 

Pozn.: Tabulka obsahuje TOP10 lokalit dle návštěvnosti webu 

Návštěvníci se na webové stránky Programu dostávají častěji prostřednictvím přímého vložení odkazu 

přes internetový prohlížeč (např. Google), tento způsob tvoří nadpoloviční část návštěv. Téměř polovinu 

přímých návštěv tvoří noví uživatelé. Tuto skupinu tvoří uživatelé, kteří si odkaz na web pamatují 

z období před spuštěním nových stránek, nebo se jedná o návštěvníky, kteří se na web dostali 

prostřednictvím odkazu uvedeného v neelektronickém zdroji, například leták, brožura, plakát apod.  

Zbytek přímých návštěv provádí uživatelé, kteří web nenavštěvují poprvé a při svých opětovných 

návštěvách využívají přímé zadání jednoduché adresy webových stránek, která je snadno 

zapamatovatelná. Menší počet uživatelů se na web dostává také prostřednictvím odkazů z jiných webu, 

sociálních sítí, lze předpokládat, že se jedná především o uživatele, kteří jsou na stránkách poprvé i 

nahodile. Přehled návštěv dle způsobu akvizice je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 4.3: Způsob akvizice uživatelů webu v období od 1. 6. 2017 do 22. 4. 2019 

Způsob akvizice Počet uživatelů 

Přímá návštěva 16 604 

Vyhledávač 10 706 

Webový odkaz 4 349 

Sociální sítě 1 110 

E-mail: 20 

Jiné 5 

Podrobnější výstupy z analýzy návštěvnosti webových stránek lze nalézt v dokumentu 2.4) Data. 

 



 

12 

 Analýza sociálních sítí 

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko využívá ke komunikaci také profil na sociální sítí 

Facebook2. Profil byl založen dne 9. 10. 2016 a slouží především k šíření informací o aktuálním dění 

v Programu a akcích prostřednictvím textových a obrazových zpráv. Profil zároveň prezentuje informace 

o akcích konaných ve spojení s Programem na území česko-polské spolupráce. 

Ke dni 30. 4. 2019 profil odebíralo3 653 uživatelů sociální sítě. Denní virální dosah4 se každodenně liší, 

v rámci sledovaného období existují dny, kdy denní dosah výrazně převyšuje počet odběratelů a mnohdy 

přesahuje hodnotu 1 000 zhlédnutí konkrétních příspěvků. Tyto informace jsou dány především 

konkrétními příspěvky a jejich sdílením i mimo oblast odběratelů samotného profilu. Přehled vývoje 

počtu odběratelů a denního virálního dosahu je uveden v následujícím grafu. 

Graf 4.1: Vývoj odběratelů a dosahu facebookového profilu Programu v období 8. 10. 2016 až 30. 4. 2017 

 

Zdroj: Facebook – analytické nástroje, vlastní zpracování dat evaluačním týmem 

Podrobnější informace lze nalézt v části 2.4) Data. 

                                                      
2 Profil dostupný na adrese: https://www.facebook.com/InterregCZPL  
3 Za odběratele je považován uživatel, který profil označil funkcí „Líbí se mi (Like)“ 
4 Počet lidí, kteří viděli vaši stránku nebo některý z jejích příspěvků prostřednictvím příběhu sdíleného přítelem Tyto příspěvky zahrnují 

označení „To se mi líbí“ vaší stránky, příspěvky na Timeline vaší stránky, označení To se mi líbí, komentáře nebo sdílení. 

https://www.facebook.com/InterregCZPL
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Z pohledu celkového dlouhodobého dosahu jsou nejefektivnější příspěvky typu „Fotografie“, jejichž 

průměrný dosah na jeden příspěvek téměř 420 osob. Následují odkazy, videa, a na posledním místě pak 

statusy neobsahující žádný další prvek. Speciální skupinou jsou příspěvky ve formě událostí, které mají 

téměř výhradně nulový dosah. Tzn., že status informující o konání události uživatelé vidí, pouze 

jednotlivci však přejdou přímo na stránku události, která může obsahovat další informace. Také 

vyjadřování se k účasti u jednotlivých stránek událostí je naprosto mizivé. 

Tabulka 4: Průměrný dosah příspěvků dle jednotlivých typů 

Typ příspěvku: Průměrný celkový dosah 

Fotografie 417,11 

Odkaz 340,65 

Video 195,38 

Status 248,30 

Zdroj: Facebook – analytické nástroje, vlastní zpracování dat evaluačním týmem 

Pozn.: Z hodnocení skupiny Fotografie byl pro lepší vypovídací hodnotu vyřazen placený příspěvek 

Ze skupiny Status byly odstraněny příspěvky s nulových dosahem ve formě „Události“ 

 Analýza médií 

Analýza médií byla pro evaluaci provedena nástrojem Monitora5 dle vybraných klíčových slov.6 Za 

posledních 5 let každoročně stoupá počet článků s tématem Programu, viz následující tabulka: 

Tabulka 4.5: Počty článků týkajících se Programu dle vybraných klíčových slov (Česká republika) 

Rok Počet článků: 
z toho 

Online Tisk Televize Rozhlas 

2014 14 3 11 0 0 

2015 39 21 16 0 2 

2016 62 30 28 1 3 

2017 109 73 31 0 5 

2018 125 95 22 2 6 

2019 54 42 8 2 2 

Zdroj: Analýza prostřednictvím nástroje Monitora.cz 

Pozn.: V roce 2019 je analyzováno období od 1. 1. 2019 do 28. 4. 2019. 

Vzhledem k tomu, že analýza médií je v České republice a Polsku provedena jinými nástroji, které mohou využívat 

rozdílných analytických algoritmů, nelze 100% potvrdit možnost vzájemné srovnání dat mezi Českou republikou a 

Polskem. Data tak slouží především k popisu trendů vývoje počtu článků na území každé s řešených zemí zvlášť. 

Nárůst počtu článků lze spojovat s narůstajícím počtem realizovaných projektů, či projektů ukončených 

s reálnými hmatatelnými výsledky, o kterých se v prostředí médií mluví. Trend také poukazuje na rostoucí 

podíl online článků, které v současné době tvoří většinu zdrojů mediálních informací o evaluovaném 

programu. Detailnější výsledky analýzy médií jsou uvedeny v části 2.4) Data. 

                                                      
5 Dostupný na www.monitora.cz 
6 Klíčová slova: česko-polská spolupráce; CZ-PL; Interreg V-A Česká republika – Polsko. 
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Analýza polských médií byla provedena prostřednictví nástroje NewsPoint7 na základě stejných klíčových 

slov. Ve srovnání s Českou republikou je v Polsku vydáváno mnohem více článků v online podobě, viz 

následující tabulka: 

Tabulka 4.6: Počty článků týkajících se Programu dle vybraných klíčových slov (Polsko) 

Rok Počet článků: 
z toho 

Online Tisk Sociální média 

2016 1 779 877 24 878 

2017 2 854 1 509 73 1 272 

2018 2 708 1 584 8 1 116 

2019 539 360 3 176 

Zdroj: Analýza prostřednictvím nástroje Newspoint.pl. 

Pozn.: V roce 2019 je analyzováno období od 1. 1. 2019 do 28. 4. 2019. 

Vzhledem k tomu, že analýza médií je v České republice a Polsku provedena jinými nástroji, které mohou využívat 

rozdílných analytických algoritmů, nelze 100% potvrdit možnost vzájemné srovnání dat mezi Českou republikou a 

Polskem. Data tak slouží především k popisu trendů vývoje počtu článků na území každé s řešených zemí zvlášť. 

 Zpětná vazba účastníků školení a konzultací pořádaných v rámci Programu 

Při realizaci školení a seminářů je hodnocena jejich kvalita prostřednictvím evaluačních dotazníků, které 

vyplní jejich účastnici.  V hodnocení se sbírá zpětná vazba ve třech dílčích kategoriích, které se týkají 

kvality samotného semináře, školitelů a poskytnutých výukových materiálů. Jak dokazují tabulky uvedené 

níže, ve všech těchto skupinách je kvalita hodnocena na vysoké úrovni. Zároveň při zpracovávání 

jednotlivých dotazníků nebyly nalezeny výjimky, které by u uvedených otázek hodnotili podprůměrně. 

Pozn.:  Údaje v níže uvedených tabulkách jsou zpracovány z evaluačních dotazníků celkem 5 realizovaných 

seminářů v různých krajích. Celkem se těchto seminářů účastnilo 66 osob. Jednotlivé otázky byly 

hodnoceny na následující 5 bodové škále: 5 – Velmi vysoké hodnocení; 4 – Vysoké hodnocení; 3 – Průměrné 

hodnocení; 2 – Nízké hodnocení; 1 – Velmi nízké hodnocení. 

Tabulka 4.7: Hodnocení realizovaných školení a seminářů 

Kat.: Otázka: Průměrné hodnocení 

1.1. Splnila akce Vaše očekávání? 4,33 

1.2. 

Jsou získané informace přínosné pro zvyšování dovednosti 

a znalosti? 4,29 

1.3. 

Jaká je pravděpodobnost, že získané znalosti a dovednosti 

využijete v praxi? 4,44 

1.4. Jak hodnotíte program? 4,39 

Tabulka 4.8: Hodnocení školitelů 

Kat.: Otázka: Průměrné hodnocení 

2.1. Odborná příprava 4,58 

2.2. Jasné/srozumitelné vyjadřování 4,58 

2.3. 

Svědomitost, profesionalita a angažovanost při 

poskytování odpovědí na otázky 4,65 

2.4. 

Dovednost vzbudit zájem účastníků o problematiku a 

aktivně zapojit 4,53 

2.5. Míra realizace programu 4,55 

                                                      
7 Dostupný na www.newspoint.pl 
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Tabulka 4.9: Hodnocení školících materiálů 

Kat.: Otázka: Průměrné hodnocení 

3.2. Kvalita školících materiálů 4,43 

3.3. Využitelnost školicích materiálů v praxi 4,39 

 Individuální polo-strukturované rozhovory se zástupci implementační struktury programu 

Dle zástupců regionálních subjektů je povědomí o česko-polském programu přeshraniční spolupráce 

dlouhodobě na dobré úrovni, zároveň v během implementace programu průběžné stoupá. Povědomí o 

programu lze sledovat jak u představitelů samospráv (kteří jsou mnohdy příjemci dotací), tak i u široké 

veřejnosti, která stále více využívá efektů podpořených projektů a mikroprojektů. Povědomí o programu 

se liší mezi jednotlivými kraji, což je způsobeno především geografickými podmínkami. K těm patří 

především délka česko-polské hranice na území kraje, s čímž souvisí také lokace příhraničních obcí 

navazujících přeshraniční spolupráce. Povědomí u veřejnosti v určité míře souvisí také s počtem 

přírodních a kulturních zdrojů v blízkosti hranice, které veřejnost navštěvuje a je tak blíže v kontaktu 

s případnými efekty česko-polské spolupráce v tomto území. K povědomí o programu pozitivně 

přispívají také rozsáhlé propagační kampaně, například prostřednictvím bannerových výstav, využití LED 

obrazovek ve veřejném prostoru apod., výrazný dopad a míru oslovení cílové skupiny široké veřejnosti 

mají komunikační nástroje realizované prostřednictvím internetu. Dle regionálních subjektů určitá část 

veřejnosti začíná poznávat také samotný fakt, že se jedná o program spolupráce (rozpoznávají loga či 

název programu), pořád však platí, že větší část veřejnosti sice ví o přínosech a pozitivních změnách 

v území, ale informace, že je to díky podpoře programu Interreg, pro ně není relevantní. 

Pohled různých cílových skupin na přeshraniční spolupráci je ve většině případů pozitivní. Tento fakt je 

způsoben jednoduchou identifikovatelností výstupů projektů, které dlouhodobě přinášejí pozitivní 

změny a užitek pro obyvatele programového území, ale také jeho návštěvníkům či podnikatelům, kteří 

na tomto území provozují svou podnikatelskou činnost.  Přínosy jsou pro tyto skupiny viditelné 

především v oblastech cestovního ruchu, dopravní dostupnosti, prevence rizik, ochrany životního 

prostředí nebo volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. Situace negativního pohledu veřejnosti 

na dopady projektů přeshraniční spolupráce se objevují jen výjimečně na úrovni konkrétních projektů, 

příkladem může být nelibost obyvatel k projektům rekonstrukce a rozšiřování silnic, které může vést 

k navýšení intenzity dopravy v jejich nejbližším okolí. 

Komunikační nástroje: 

Za hlavní a nejefektivnější nástroj ke komunikaci s potenciálními žadateli považují regionální subjekty 

osobní konzultace. Jednotlivé subjekty jich během předchozího i současného programového období 

realizovaly v řádu stovek, jejich efektivita je dána především dostatečným časovým prostorem pro 

sdělení individuálních informací, osobní rozhovor navíc otevírá možnost reagovat na detaily a 

poskytnout přesně takové informace, které žadatel pro tvorbu kvalitního a účelného projektu potřebuje. 

Tyto konzultace jsou doplněny o telefonickou a e-mailovou komunikaci. E-mailová komunikace probíhá 

kromě přímého zodpovězení otázek žadatelů také prostřednictvím newsletterů, u kterých je snaha 

seskupování informací do pravidelných zpráv o větším obsahu na úkor nepravidelného šíření 

jednotlivých zpráv, které by mohlo příjemce zahltit a otrávit na tolik, že by zprávám přestali dávat 

pozornost. Součástí činností regionálních subjektů je také pořádání seminářů a školení pro žadatele a 

příjemce (ve spolupráci s CRR jakožto subjektem zodpovědným za kontrolu projektů). Tyto semináře a 

školení bývají kapacitně naplněny a také jejich hodnocení prostřednictvím evaluačních dotazníků je 

kladné, což dokazuje jejich potřebnost i kvalitu. Zároveň se objevily také případy, kdy tyto evaluační 

dotazníky obsahovaly relevantní připomínky k seminářům, na základě kterých byly poté realizovány 

navazující akce s obsahem zacíleným přesně na identifikované potřeby účastníků. Zástupci regionálních 

subjektů také propagují program na relevantních konzultačních dnech, workshopech či konferencích.  
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Tato forma osobní či elektronické interakce se zástupci regionálních subjektů je také doplněna 

informacemi šířenými prostřednictvím webových stránek programu umístěných na krajských webech, 

sociálních sítích (sociální sítě jsou vhodné především pro cílovou skupinu široké veřejnosti, pro žadatele 

a příjemce se tento nástroj komunikace nehodí8, respektive jej pro tyto účely cílová skupina nevyužívá a 

nástroj tak nemá téměř žádný dosah) či prostřednictvím letáků, propagačních materiálů, zpráv 

v regionálním tisku či rádiu apod. S postupujícím časem implementace projektu jsou především webové 

zdroje více využívány, jelikož cílové skupiny již mají s programem určitou zkušenost a ví, kde dohledat 

informace, na které se musely v období začátku programu doptávat. 

Negativně je regionálními subjekty vnímán například komunikační nástroj v podobě videí na serveru 

YouTube s odkazem na webové stránky programu či kraje, a to vzhledem k jejich nízké návštěvnosti 

(výjimku tvoří videa typu webináře pro žadatele, ty jsou uživateli i regionálními subjekty hodnoceny 

pozitivně). Jako nevyhovující je v současné době považován také seznam podpořených projektů, 

vzhledem k jeho podobě nepravidelně aktualizované tabulky formátu *.xls obsahující pouze základní 

informace. Přitom regionální subjekty evidují mezi cílovými skupinami zájem o propagační přehled všech 

realizovaných projektů, kde by však byly umístěny i zajímavé informace v podobě rozhovorů, fotografií, 

souvisejících akcí a apod. 

Vzájemná komunikace mezi jednotlivými regionálními subjekty je četná a bezproblémová, jednotlivé 

subjekty vzájemně sdílí své zkušenosti, případně subjekty organizují také společné akce a aktivity (platí 

také pro vzájemnou komunikaci mezi českými a polskými regionálními subjekty). Regionální subjekty 

zároveň pozitivně hodnotí pravidelná setkání regionálních subjektů, které pořádá MMR jakožto řídící 

orgán a které zahrnuje také další přeshraniční či mezinárodní dotační programy. Dle regionálních 

subjektů tyto akce vždy byly místem, kde získali aktuální informaci o dobré praxi pro svou činnost, a 

vnímají negativně snížení frekvence pořádání těchto setkání. 

Výhrady mají regionální subjekty ke komunikaci se společným sekretariátem, a to především z důvodu 

nejednoznačnosti některých úkolů, nízké informovanosti o plánovaných aktivitách, nedostačeným 

lhůtám nebo například neznalosti poměrů a interních pravidel na krajských úřadech, které někdy mohou 

být v rozporu s jednotlivými úkoly. Problém také regionální subjekty spatřují v občasné přílišné 

direktivnosti úkolů. Regionálním subjektům ze strany společného sekretariátu chybí také jakákoliv zpětná 

vazba, například ke Zprávám z realizace, komunikačním plánům, zprávám z propagační akce či o 

změnách v míře chybovosti projektových žádostí, což může do určité míry snižovat jejich motivaci 

k realizaci těchto aktivit ve vysoké kvalitě. 

Jako nesložitější se jeví oslovení potenciálních příjemců, kteří doposud nemají žádné informace o česko-

polském přeshraničním programu. Je potřeba u nich překonat prvotní strach z neznámého, zároveň 

potřebují daleko vyšší péči při konzultacích, jelikož jim chybí zkušenosti, které již ostatní mají díky tomu, 

že projekty podpořené programem již realizovali.  Zástupci regionálních subjektu se pokouší přímo 

oslovovat nové příjemce, výsledek takových aktivit je však mnohdy nejistý. Na více intenzivní propagační 

kampaň směrem k příjemců s nulovým povědomím o programu chybí finance, zejména na českých 

krajích (polská vojvodství mají v rámci projektů technické pomoci přiděleny vyšší finanční prostředky). 

Z vlastní činnosti subjekty ze strany příjemců a žadatelů získávají podněty, dle kterých jsou současné 

webové stránky programu pro tyto cílové skupiny nepřehledné a informačně nedostatečné vlivem 

nepravidelných aktualizací. 

                                                      
8 Podnikatelské subjekty a zástupci samospráv mnohdy ve své práci dokonce mnohdy nemají k sociálním sítím vůbec 

přístup, jelikož bývá blokován. 
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Jako důležitou bariéru pro svou činnost v oblasti propagace programu prostřednictvím informací o 

realizovaných podpořených aktivitách považují regionální subjekty fakt, že nemají oproti předchozímu 

programovému období přístup do monitorovacího systému MS2014+ a chybí jim tak informace o 

průběhu projektů, dozvídají se pouze o jejich schválení a ukončení. Při plánování propagačních aktivit se 

tak nemohou dostat k potenciálně hodnotným informacím, kteří by mohli v propagační činnosti využít. 

Tento fakt potvrzují i vybraní zástupci regionálních subjektů, kteří přístup do systému mají například díky 

zapojení do hodnocení projektů pro CRR, a přiznávají, že jim dostupnost těchto informací výrazně 

ulehčuje práci. 

Pozn.: Výše uvedené informace jsou zobecněné výstupy realizovaných rozhovorů na celé území 

přeshraniční spolupráce, a to jak na české, tak i polské straně partnerství. Odpovědi jednotlivých 

respondentů na otázky uvedené ve scénáři se ve většině shodují, a lze tak výstupy rozhovorů zobecnit. 

Nacházejí se však i výjimky, například nízký zájem o konzultační semináře v jednom z regionálních 

subjektů. Proto je nutné při nastavování komunikačních aktivit na úrovni jednotlivých krajů či vojvodství 

vždy počítat s regionálními specifiky a podle nich aktivity upravit. 

 Skupinový rozhovor s veřejností 

Přeshraniční spolupráci obyvatelé programového území vnímají, ví o jejích existenci, nejsou však schopni 

přímo identifikovat přínosy samotného programu Interreg, případně vůbec neví o jeho existenci. Pokud 

jsou však této cílové skupině předneseny a představeny konkrétní výsledky programu, respondenti 

skupiny tyto výsledky poznávají a přiznávají, že o nich slyšeli. Pořád tak platí předpoklad, že většina široké 

veřejné oblasti ví o změnách a dopadech způsobených implementací česko-polské přeshraniční 

spolupráce, pouze je nedokážou konkrétně přiřadit k programu Interreg. Sami přiznávají, že rádi tyto 

výstupy využijí, ale informace, z kterého programu jsou financovány, pro ně nejsou podstatné. Spolupráci 

jako takovou hodnotí pozitivně, což je dáno faktem, že výsledky programu jsou v území viditelné a 

především slouží veřejnosti, na rozdíl od programů, jejichž výsledky jsou sice důležité, ale pro veřejnost 

na první pohled nevyužitelné. 

Co se týče komunikačních kanálů, veřejnost využívá pro svou informovanost nejčastěji internetové 

zdroje. Nejvyšší důvěru mají ve stránky obce, ve které mají své bydliště, předpokládají, že zde objeví 

informace o všem, co se v území děje a mohlo by pro ně být důležité. Dále pak využívají internetové 

zpravodajské weby, konkrétní informace hledají především v jejich regionálních mutacích. 

Preference jednotlivých komunikačních nástrojů se liší mezi jednotlivými účastníky diskuze. Výsledkem 

diskuze v této oblasti je tak fakt, že komunikačních mix musí obsahovat širokou škálu využitých nástrojů, 

aby pokryl co největší množinu zástupců cílových skupin. Ačkoliv lze některé nástroje označit jako 

nástroje s větším dopadem, i ostatní nástroje s nižším dopadem jsou důležité a jejich nevyužití by 

znamenalo snížení celkového dopadu kampaní a propagace. 

V rámci diskuze byly účastníkům představeny také aktuální propagační materiály ve formě letáků a 

stanovišť venkovních propagačních akcí, a jejich srovnání s materiály z roku 2017, využitými při 

evaluačním úkolu č. 1. Zde je viditelný pozitivní trend, kdy účastníci nové materiály označují za 

informačně bohatší, a v konečném důsledku také pro veřejnost zajímavější. Pozitivně respondenti 

označují také propagaci ve formě videa, i když zde by ještě navíc uvítali jeho vyšší informační hodnotu, 

ať už ve formě doplňujícího textu, či mluveného komentáře. 

K nejlepšímu oslovení veřejnosti je vhodné využít zajímavé akce pro občany. Všechny ostatní propagační 

kanály, jako jsou plakáty, videa, příspěvky na sociálních sítích a podobně jsou pro veřejnost pouze jako 

prvotní informace. Pokud není tato informace dále rozšířena příjemným zážitkem, rychle se ztrácí a nemá 

požadovaný efekt. 
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 Vyhodnocení plnění cílů komunikační strategie 

Komunikační aktivity programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko se řídí 

komunikační strategií, která definuje jejich základní cíle v rovině programové, projektové a obecné. 

Možnost hodnocení naplnění těchto cílů z kvantitativních hlediska je výrazně limitována faktem, že pro 

stanovené indikátory těchto cílů nebyly stanoveny požadované cílové hodnoty ani plány k jejich 

vyhodnocení, následují kapitola se tak zaměřuje především na kvalitativní vyhodnocení cílů s komentáři 

k případným silným či slabým stránkám realizovaných komunikačních aktivit. 

V programové rovině je hlavním cílem motivovat potenciální žadatele prostřednictvím včasné, 

strukturované a dostatečně kvalitní komunikace o možnostech čerpání z evropských fondů. Motivace a 

informovanost se do určité míry může odrazit na počtu realizovaných projektů, respektive čerpání 

alokace programu. V září 2018 byla alokace programu vyčerpána téměř ze dvou třetin, tuto hodnotu 

snižují především nízké míry čerpání prioritní os 39 a 4. Nelze však jednoznačně říci, že nízké čerpání je 

způsobeno nedostatečnou informovaností, situaci ovlivňuje také například možné nastavení programu 

v podobě neodpovídající potřebám cílových skupin, výše alokace přesahující potřebu v území apod. 

Problematiku alokace je nutné řešit především v rámci dopadové ex-post evaluace programu, a 

v případě, že by její výstupy odhalili příčinu také v komunikačních aktivit, zaměřit se v příštím 

programovém období na zesílenou propagaci u potenciálních žadatelů především v oblastech, kde je 

nyní čerpání alokace na nízké úrovni. 

Tabulka 4.10: Čerpání alokace jednotlivých prioritních os, září 2018 

Prioritní osa: Alokace (EUR) Hodnota schválených projektů (EUR) Míra naplnění (%) 

PO1: 12 215 972 13 048 398 106,81 

PO2: 135 733 026 106 633 873 78,56 

PO3: 10 179 978 3 314 924 32,56 

PO4: 54 519 432 16 614 281 30,47 

Celkem 212 648 408 139 611 476 65,65 

Zdroj: Aktuální informace o stavu implementace Programu, září 2018 (Společný sekretariát). 

Hlavním indikátorem výsledku tohoto cíle je dle komunikační strategie „Míra informovanosti o fondech 

EU u cílových skupin“. V rámci prvního evaluačního úkolu byl proveden průzkum potenciálních žadatelů 

podpory, v Polsku byla znalost o fondech EU 100%, v České republice pak dosáhla hodnotu 66 %. Tyto 

výsledky tedy indikují potřeby zesílené kampaně v programové rovině na území České republiky.  

Program jako takový má aktuálně problémy s oslovením především takových subjektů, které 

s programem nemají žádné předešlé zkušenosti, respektive se nových výzev účastní subjekty, které již 

dříve podporu v předešlých výzvách získaly. Implementační struktura se především na úrovni 

regionálních subjektů snaží cílené oslovit tyto subjekty k zapojení do programu, avšak bez většího 

úspěchu. Určitým limitem je potenciálně negativní pohled subjektů na dotační programy, které lze 

komunikačním aktivitami zaměřenými na propagaci přínosů eliminovat, z velké části však bude limit, jak 

již bylo zmíněno výše, na straně samotného nastavení dotačního programu, který je komunikačními 

aktivitami neodstranitelný. 

V projektové rovině je hlavním cílem informovat cílové skupiny o praktických přínosech zrealizovaných 

projektů a jejich dopadech na každodenní život občanů v podporovaném území. Cíl je zaměřen na 

všechny cílové skupiny a hlavním indikátorem výsledku je „Míra znalosti podpořených projektů u cílových 

                                                      
9 V roce 2019 je vypsána výzva v rámci PO3 s alokací přes 4 mil. EUR, tzn., že zde existuje výrazný předpoklad navýšení 

čerpání alokace prioritní osy. 
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skupin.“ Na úrovni příjemců a potenciálních žadatelů je tato míra kvalitativně hodnoceno10 vysoká, 

daleko nižší je u cílové skupiny veřejnosti.  Povědomím o přínosem česko-polské spolupráci se zabýval 

průzkum realizovaný v rámci evaluačního úkolu č. 1, viz následující tabulky: 

Tabulka 4.11: Srovnání vnímání dopadů česko-polské spolupráce mezi obyvateli 

 
Pozn.: Otázka: Je možné vnímat efekty česko-polské přeshraniční spolupráce ve Vašem okolí? 

Cílová skupina: Obyvatelstvo programového území Programu Interreg Česká republika – Polsko. 

Tabulka 4.12: Srovnání využití výsledků česko-polské spolupráce mezi obyvateli 

 
Pozn.: Cílová skupina: Obyvatelstvo programového území Programu Interreg Česká republika – Polsko. 

Otázka: Už jste někdy nějakým způsobem využíval/a výsledky česko-polského spolupráce (např. účast na kulturní nebo 

vzdělávací akci, na školení, využití infrastruktury vybudované z česko-polského projektu)? 

Tato informace byla při řešení evaluačního úkolu č. 2 verifikována prostřednictvím skupinového 

rozhovoru s veřejností. Zde bylo zjištěno, že výstupy a výsledky programu veřejnost zná, jen je není 

schopna konkrétně přiřadit k programu česko-polské spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

V případě, že moderátor diskuze představil konkrétní projekty či dopady, většina skupiny v rámci 

rozhovoru o nich věděla. Lze tak předpokládat, že znalost o výsledcích či dopadech mezi veřejnosti je 

vyšší, než udává výše uvedený průzkum, vzhledem k limitům používaných metod ji však nelze přesně 

kvantitativně stanovit. Lze však tvrdit fakt, že nedostačené u veřejnosti není jejich povědomí o dopadech, 

ale povědomí o jejich spojitosti s programem přeshraniční spolupráce. 

V obecné rovině je hlavním cílem zvýšit úspěšnost realizace nástrojů kohezní politiky v dotačním území 

a prostřednictvím široké škály nástrojů komunikovat o existenci evropských fondů. Tento cíl je v rámci 

komunikační strategie hodnocen následujícími indikátory: 

 Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU: Odpověď na tento indikátor koresponduje 

s odpovědí v rámci problematiky projektové roviny, viz výše. 

 Míra pozitivního vnímání přínosů kohezní politiky u cílových skupin: Z realizovaných 

skupinových rozhovorů s veřejností v rámci prvního i druhého evaluačního úkolu vyplývá, že 

veřejnost považuje téměř ve všech případech dopady podpořených projektu za pozitivní. 

Stejnou zkušenost dokládají také zástupci implementační struktury na úrovni regionálních 

subjektů, kteří se s negativním pohledem na dopady dotaci setkávají jen výjimečně v řádech 

jednotek případů11. Stejný závěr lze vyvodit také z rozhovorů provedených s ostatními cílovými 

skupinami. 

 Míra vnímání transparentnosti čerpání z fondu EU: Určitý negativní postoj k transparentnosti 

čerpání dotací byl v rámci realizovaných rozhovorů identifikován u části potenciálních příjemců. 

                                                      
10 Výrok je stanoven na základě skupinových rozhovorů realizovaných v rámci evaluačního úkolu č. 1. Jedná se o 

kvalitativní hodnotu, nelze tak výrok vyhodnotit kvantitativně.  
11 Příkladem může být například nevole občanů k projektům, které mohou pro jejich bydliště znamenat navýšení 

intenzity dopravy. 

% kladných 

odpovědí

ČR 

příhraniční 

pás

ČR 

vnější 

pás

PL 

příhraniční 

pás

PL 

vnější 

pás

ČR 

celkem

PL 

celkem

Za celé 

území

2017 54,8% 23,1% 48,4% 37,7% 38,4% 41,7% 40,1%

2015 83,5% 63,2% 65,5% 51,1% 77,5% 66,1% 72,7%

% kladných 

odpovědí

ČR 

příhraniční 

pás

ČR 

vnější 

pás

PL 

příhraniční 

pás

PL 

vnější 

pás

ČR 

celkem

PL 

celkem

Za celé 

území

2017 31,2% 17,4% 38,2% 26,2% 24,1% 30,7% 27,4%

2015 64,1% 45,1% 55,6% 41,3% 58,9% 51,2% 55,3%
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Ti zastávají názor, že jsou dotace přidělovány pouze větším subjektům schopným tuto dotací 

získat, přičemž pro ně není dotace tak potřebná, jako pro menší subjekty. Tento názor však plyne 

z absence vlastní schopnost o dotaci požádat, vzhledem k její administrativní náročnosti pro 

subjekty, které s nimi nemají zkušenosti, případně nedisponují zkušenými zaměstnanci v tomto 

oboru. Pro eliminaci tohoto negativního přístupu menších subjektů je nutné v navazujícím 

programovém období vyvolat snahu o snižování administrativní zátěže, a zároveň o propagaci 

programu zaměřenou na podporu těchto menších, a nezkušených potenciálních žadatelů. 
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5. Vyhodnocení evaluačních otázek 

Tato kapitola obsahuje vyhodnocení jednotlivých evaluačních otázek k evaluačnímu úkolu č. 2. Ke každé 

otázce je zároveň uvedeno zdůvodnění odpovědi. Odpovědi byly vytvořeny na základě realizovaných 

evaluačních aktivit a zpracování primárních a sekundárních dat, relevantních k řešené problematice, při 

zpracování odpovědí byl využit princip triangulace. Podrobnější analýza informací, které byly využity 

k identifikaci odpovědí, jsou uvedeny v Kapitole č. 4: Východiska pro zodpovězení evaluačních otázek. 

 EO.2.1 

Tabulka 5.1: Vyhodnocení evaluační otázky EO2.1 

EO2.1 Jsou komunikovány efekty programu? 

Odpověď na EO2.1 Efekty realizace programu jsou v programovém období komunikovány 

prostřednictvím propagace výstupů a výsledků jednotlivých projektových aktivit, a 

ačkoliv lze v území identifkovat znalost těchto výstupů u jednotlivých skupin, jen malá 

část z nich je schopna identifkovat výsledek jako výsledek Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko. Zároveň by bylo vhodné propagovat skutečné dopady 

realizace programu směrem k potenciálním žadatelům a centrálním orgánům v ČR a 

Polsku za účelem podpory navazujícího programového období. 

Zdůvodnění odpovědi: V rámci programu je realizována řada propagačních aktivit, které se však často 

zaměřují pouze na informace o realizaci projektu či aktivity. Při šíření informací je 

opomíjena interpretace, jaký skutečný dopad aktivity měly do území a jejich vliv na 

kvalitu života obyvatel. Dopady projektů jsou známy především přímým účastníkům. 

Co se týče znalosti konkrétních výsledků aktivit podpořených, u cílové skupiny 

veřejnost lze sledovat určitou míru znalosti, pouze však v případě, že jsou na konkrétní 

dopady přímo dotázání. Naopak v této cílové skupině téměř neexistuje znalost 

v případě, že jsou dotázání, zdali znají nějaké projekty aktivity programu Interreg ČR-

PL. To však nelze považovat za výrazně negativní zjištění, jelikož pro cílovou skupinu 

veřejnosti je důležité, aby věděli, že daný výsledek existuje a že jej mohou určitým 

způsobem využít. Pro zástupce veřejnosti není důležité, aby věděl, že je konkrétní 

výsledek podpořený z programu Interreg CZ-PL, stejně jako to neovlivní, jestli jej 

využije nebo nikoliv. 

Odpověď na dílčí 

podotázky: 

EO2.1a: Pokud ano, jsou cílovými skupinami vnímány pozitivně? 

Dle aktérů v území jsou v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a v 

rámci česko-polské spolupráce obecně realizovány projekty a aktivity, které v 

programovém území zanechávají viditelné a pozitivní dopady. Pozitivní zkušenosti se 

spoluprací mezi českými a polskými subjekty dokazují také aktivity, které pokračují i 

po ukončení dotační podpory z programu. Dle aktérů, kteří mají zkušenost s touto 

spoluprací, či jsou si vědomi jejích dopadů, představuje česko-polská spolupráce 

způsob řešení aktuálních problémů v příhraničních oblastech a rozvíjení vzájemných 

česko-polských vztahů. Zlepšení vztahů mezi obyvateli České republiky a Polska v 

důsledku realizace programu vnímá jako pozitivní dle zástupců samospráv většina 

obyvatel (viz evaluační úkol č. 1). 

Výjimkou mohou být určité specifické situace, kdy ovlivněné subjekty považují česko-

polskou spolupráci za negativní, vzhledem ke konkrétním dopadům, které tyto 

subjekty ovlivňují. Příkladem může být odliv Poláků za prací do České republiky 

vzhledem k možnému lepšímu výdělku, což způsobuje negativní pohled na polské 

straně hranic vzhledem k úbytku pracovní síly. Zároveň existují ojedinělé případy 

negativního náhledu na programové aktivity, příkladem může být například nesouhlas 

s rekonstrukcemi či výstavbou silnic, které můžou znamenat navýšení intenzity 

dopravy v určitých obydlených úsecích. Z celkového pohledu však u odborné a laické 

veřejnosti převládá pozitivní vnímání česko-polské spolupráce. 
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 EO.2.2 

Tabulka 5.2: Vyhodnocení evaluační otázky EO2.2 

EO2.2 Daří se naplňovat cíle komunikační strategie? 

Odpověď na EO2.2 V rámci programu je realizována řada aktivit, která pozitivním způsobem přispívá 

k naplňování cílů komunikační strategie. 

Zdůvodnění odpovědi: Vzhledem k tomu, že dopadové indikátory jednotlivých cílů vymezených 

v komunikačních strategii programu nemají stanoveny cílové hodnoty, nelze 

jednoznačně potvrdit, že komunikační strategie v plné míře splnila své cíle. Tento fakt 

je doplněn také tím, že nejsou u těchto indikátorů stanoveny výchozí hodnoty, nelze 

tak pracovat ani případně s vyhodnocením trendu jejich změň. Z provedených 

kvalitativních analýz s cílovými skupinami lze však tvrdit, že realizované komunikační 

aktivity působí pozitivně na tyto cíle a že na cílové skupiny působí způsobem, který je 

komunikační strategií vyžadován. 

Pro možnost průběžného kvantitativního vyhodnocení komunikačních aktivit 

v navazujícím programovém období je potřeba v počátku jeho implementace 

vyhodnotit aktuální stav komunikačních indikátorů, a poté prostřednictvím stejných 

metod ve stanovených intervalech (mid-term a ex post evaluace) vyhodnotit trendy 

jejich změn. Vhodné je využití indikátorů současné komunikační strategie v kombinaci 

s indikátory navrženými při realizaci evaluačního úkolů č. 1 v rámci odpovědi na 

EO.1.8. 

Odpověď na dílčí 

podotázky: 

EO2.2a: Pokud ne, jak komunikační aktivity programu upravit, aby se to dařilo? 

Navrhovaná doporučení pro úpravu komunikačních aktivit jsou uvedena v kapitole 

6.3. 

 EO.2.3 

Tabulka 5.3: Vyhodnocení evaluační otázky EO2.3 

EO2.3 Používá program vhodné komunikační nástroje a aktivity pro efektivní dosažení 

cílových skupin, definovaných v kapitole 5 komunikační strategie Programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko? 

Odpověď na EO2.3 Komunikační mix programu Interreg V-A Česká republika obsahuje velký soubor 

různých komunikačních nástrojů, jejichž podoba a zacílení vychází z nabytých 

zkušeností z implementace programu a mají pozitivní dopad na informovanost 

vymezených cílových skupin.  

Zdůvodnění odpovědi: Program používá soustavu v dnešní době běžně využívaných komunikačních kanálů. 

Ne všechny komunikační kanály jsou vhodné pro oslovení specifických cílových 

skupin, čehož jsou si zástupci implementační struktury vědomi a dle svých zkušeností 

postupně upravují jejich výběr a podobu do takové míry, aby odpovídal propagované 

informaci a cílové skupině, ke které se má tato informace dostat. V rámci evaluace byla 

nalezena pozitivní odezva ke všem zkoumaným komunikačním kanálům alespoň u 

nezbadatelné části cílových skupin, což potvrzuje potřebnost jejich realizace. 

Odpověď na dílčí 

podotázky: 

EO2.3a: Pokud ne, jaké nástroje a aktivity bychom měli využívat a jakým způsobem 

Vzhledem k tomu, že oblast marketingu a propagace se neustále vyvíjí, je nutné 

v navazujících komunikačních aktivitách průběžně zkoumat odezvu jednotlivých 

nástrojů u cílových skupin a případnou úpravou jejich podoby či zacílení aktivně 

reagovat na změny v tomto prostředí. 
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 EO.2.4 

Tabulka 5.4: Vyhodnocení evaluační otázky EO2.4 

EO2.4 Používá program komunikační nástroje efektivně tak, aby naplno využil jejich potenciál 

pro dosažení cílových skupin? 

Odpověď na EO2.4 V rámci implementace komunikačních aktivit programu byly provedeny změny vedoucí 

k pozitivnímu trendu zvyšování jejich efektivity, a tím informovanosti cílových skupin. 

Zdůvodnění 

odpovědi: 

V období mezi evaluačním úkolem č. 1 a č. 2 byla v případě negativně hodnocených 

komunikačních kanálů provedena řada pozitivních změn vedoucí ke zvyšování jejich 

efektivity. Při realizačních aktivitách jsou zodpovědnými osobami využívány získané 

zkušenosti a podněty vzešlé z předchozích analýz, příkladem mohou být například 

informačně bohatší materiály používané pro komunikací s veřejností, dílčí úpravy 

webových stránek, čí detailnější dělení cílových skupin a využití specificky zacílených 

nástrojů pro jejich oslovení. V krátkém jednoletém období mezi evaluačními úkoly lze 

považovat pozitivní změny za dostatečné, i vzhledem k faktu, že některé větší systémové 

zásahy nelze realizovat při již probíhajícím programu a je předpoklad pro jejich zavedení 

do navazujícího programového období, například v podobě zpracování grafického 

manuálu pro propagační aktivity. 

Odpověď na dílčí 

podotázky: 

EO2.4b: Pokud ne, jak je lépe používat (uveďte zdůvodnění a vhodný příklad dobré praxe) 

Vhodnou ukázkou využití ikonografiky a piktogramů je program Interreg Central Europe, 

kde každá prioritní osa má svou barvu a svůj piktogram, který je při sdělování informací 

vhodně využíván a zlepšuje přehlednost webových stránek i dalších materiálu: 

 

Dále sjednocení grafiky u všech projektů dle uvedených piktogramů působí jednotícím 

dojmem pro širokou i odbornou veřejnost. V rámci tohoto programu jsou předefinované 

jednotné šablony letáků, výstupních zpráv, webových stránek k prezentacím jednotlivých 

projektů. Dle této jednotné vizuální struktury programu, která se nemění, všichni 

dlouhodobě chápou, že jde o výstupy a výsledky z jednoho programu. Jednotná struktura 

nutí také všechny příjemce psát pouze takové informace, které jsou jasné a strukturované 

pro danou cílovou skupinu. Tento efektivní způsob, zabraňuje přehlcení všech výstupů 

zbytečnými informacemi. Také neumožňuje lidovou tvořivost v často slabé grafice u 

jednotlivých projektů a tím i vznikající dojem roztříštěnosti u výstupu Programu. 
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6. Aktualizované závěry a doporučení 

 Vyhodnocení přístupu programu k doporučením vymezeným v evaluačním úkolu č. 1 

Na základě realizovaných evaluačních aktivit a informací získaných prostřednictvím rozhovorů se 

zástupci implementační struktury programu Interreg V-A Česká republika – Polsko evaluační tým 

vyhodnotil realizaci doporučení, která byla navržena jako výstup evaluačního úkolu č. 1. Následující 

tabulka obsahuje stručný komentář k plnění těchto opatření. 

Tabulka 6.1: Popis přístupu k doporučením navrženým v rámci evaluačního úkolu č. 1 

Opatření: Aktuální stav: 

A/Implementační struktura komunikační strategie 

A.1 
Provést revizi zapojení regionálních 

subjektů, případně tuto úroveň vypustit. 

V rámci druhého evaluačního úkolu byla provedena 

důkladná revize zapojení regionálních subjektů 

prostřednictvím úzké spolupráce se zástupci všech těchto 

subjektů na české i polské straně partnerství. Regionální 

subjekty aktuálně realizují řadu komunikačních a 

propagačních aktivit v souladu s komunikační strategií a 

komunikačními plány. Úroveň regionálních subjektů je 

v implementační struktuře důležitá a její vypuštění by mělo 

výrazný negativní dopad na informovanost potenciálních 

příjemců a žadatelů programu, a zároveň také cílové skupiny 

veřejnosti. Zároveň by došlo k nadměrnému navýšení zátěže 

na ostatní úrovně (především společný sekretariát, případně 

pobočky CRR) z důvodu potřeby zajištění nezbytné 

komunikace. 

V rámci revize byly nalezeny také bariéry, které negativně 

ovlivňují efektivitu komunikačních aktivit, patří zde například: 

1. Interní pravidla krajských úřadů a vojvodství: 

V některých případech interní pravidla regionálních 

subjektů zamezují realizaci aktivit vycházejících 

z komunikační strategie či úkolů ze strany 

společného sekretariátu.  Příkladem mohou být 

například sociální sítě, jejichž používání je 

v pracovní době na některých úřadech zakázáno, 

nebo interní nařízení o komunikačních aktivitách 

úřadu prostřednictvím tiskových oddělení, které 

však nemá propagaci CZ-PL v kompetenci, ale 

zároveň určitý typ činností může realizovat pouze 

ono na základě vysoutěžených zakázek apod. 

2. Omezené finance na propagační aktivity 

3. Nedostatečná zpětná vazba k aktivitám ze strany 

společného sekretariátu (například ke Zprávám 

z realizace, komunikačním plánům, zprávám 

z propagační akce či o změnách v míře chybovosti 

projektových žádostí). 

Pro příští programové období by mělo dojít k revizi činností 

pro jednotlivé úrovně implementační struktury 

prostřednictvím společné diskuze se subjekty na všech 

úrovních, aby byly jednotlivé činnosti a úkoly nastaveny 

v reálných možnostech jednotlivých subjektů. 
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Opatření: Aktuální stav: 

A.2 

Oficiálně zapojit euroregiony do 

komunikačních aktivit v rámci 

komunikační strategie programu. 

Zapojení euroregionů do komunikačních aktivit proběhlo 

prostřednictvím soutěžní výzvy společného sekretariátu pro 

regionální subjekty a euroregiony. Výzva je realizována 

způsobem, kdy regionální subjekty a euroregionu moou 

poslat soutěžní záměr na propagační aktivity, společný 

sekretariát poté vybere záměry, jejichž realizaci finančně 

podpoří. V ranci proběhlých výzev se zapojily jak regionální 

subjekty, tak právě regiony, čímž došlo k jejich zapojení do 

komunikačních aktivit programu. 

B/Zacílení komunikační strategie 

B.1 

Identifikovat dílčí podskupiny v rámci 

cílové skupiny „Veřejnost“ za účelem 

získání možností efektivního cílení 

informací. 

Dílčí podskupiny pro cílovou skupinu veřejnost byly 

identifkovány v rámci aktualizace komunikační strategie 

programu (říjen 2018). Na základě komunikační strategie a 

zkušeností z vlastní propagační činnosti i využití best 

practice z jiných programů přizpůsobují regionální subjekty 

používané komunikační kanály k dílčím cílovým skupinám 

veřejnosti tak, aby zajistily co největší dopad na konkrétní 

skupiny. Mezi dílčí skupiny nejčastěji patří například senioři, 

děti a mládež, rodiny s dětmi, ale případně i další specifické 

cílové skupiny odvíjející od specifik sdělované informace. 

B.2 
Pilotně testovat účinek navrhovaných 

komunikačních nástrojů. 

Pilotní testování komunikačních nástrojů téměř neprobíhá. 

Vzhledem k faktu, že program je ve svém předposledním 

roce implementace a řada pracovníků v regionálních 

subjektech má zkušenosti i s předchozím programovým 

obdobím, využívají při plánování komunikačních aktivit již 

ověřené nástroje, s jejich dopadem mají zkušenosti. Pilotní 

testování by se tak mělo týkat především případných nových 

nástrojů, s kterými nemají relevantní osoby implementační 

struktury zkušenosti. 

B.3 

Realizovat hodnocení skutečných 

dopadů komunikačních aktivit a 

doplnění odpovídajících indikátorů do 

komunikačních strategií. 

Hodnocení dopadu komunikačních aktivit probíhá 

kvalitativně ze strany implementační struktury, která na 

základě zkušeností s výsledky upravuje a zaciluje navazující 

komunikační aktivity. Pro navazující programové období je 

nutné vymezit kvantitativní indikátory dopadů 

komunikačních aktivit a stanovit jejich výchozí a cílové 

hodnoty, aby bylo možné dopady efektivně a kvantitativně 

vyhodnotit. 

B.4 

Propagace dopadů programu pro 

decizní orgány EU, ČR a pro odbornou 

veřejnost. 

Propagace skutečných dopadů pro decizní orgány EU a ČR 

probíhá prostřednictvím výročních programových akcí a 

cílených aktivit (organizace návštěv v místě výsledků 

projektů, apod.)  Aktuálně v době blížícího se konce 

programového období 2014 – 2020 a přípravy navazujícího 

období je nutné zvýšit intenzitu propagace k decizním 

orgánům, a to zejména prostřednictvím využití specifických 

nástrojů přímo zaměřených na tuto cílovou skupinu, za 

účelem tvorby vhodného prostředí a zdůvodnění 

potřebnosti pro podporu programu v navazujícím 

programovém období. 
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Opatření: Aktuální stav: 

C/Zvýšení dopadů komunikačních aktivit 

C.1 

U vlajkových projektů zpracovat 

komunikační plán včetně očekávaných 

dopadů dle cílových skupin. 

Jedná se o systémové doporučení, které se dotýká samotné 

podoby projektových žádostí. V průběhu realizace programu 

je zavádění systémových doporučení obtížné, v některých 

případech až nemožné. Zavedení povinnosti zpracování 

podrobných komunikačních plánů pro vlajkové nebo 

významnější projekty by mělo být předmětem úvah pro 

navazující programové období. 

C.2 

U ostatních projektů v rámci 

propagačních předmětů minimálně 

uvést pro jakou cílovou skupinu tyto 

předměty jsou určeny. 

Jedná se o systémové doporučení, které se dotýká samotné 

podoby projektových žádostí. V průběhu realizace programu 

je zavádění systémových doporučení obtížné, v některých 

případech až nemožné. Zavedení povinnosti definovat cílové 

skupiny pro propagační předměty by mělo být předmětem 

úvah pro navazující programové období. 

C,3 

Podpora projektů s kvalitními 

propagačními aktivitami a vyšším 

bodovým hodnocením projektových 

žádostí. 

Jedná se o systémové doporučení, které se dotýká 

samotného systému hodnocení projektů. V průběhu 

realizace programu je zavádění systémových doporučení 

obtížné, v některých případech až nemožné. Zavedení 

vyššího bodového hodnocení projektu s přihlédnutím 

k navrženým propagačním aktivitám by mělo být zváženo při 

přípravě navazujícího programového období. 

C.4 

Zpracovat metodiku cílené komunikace 

s ukázkou příkladů dobré praxe pro 

jednotlivé cílové skupiny. 

Pro cílové skupiny byl zpracován materiál „Zásady 

propagace v kostce“, který se však zaměřuje pouze na 

formální podobu publicity. Pro navazující programové 

období je doporučeno vytvořit metodiku cílené komunikace 

obsahující příklady dobré praxe nejen z programu CŘ-PL, ale 

také dalších podobných programů. Metodika by také měla 

být doplněna o jednotný grafický manuál. 

C.5 
Provést školení v oblasti komunikace s 

příklady dobré praxe. 

Všichni příjemci měli možnost proškolení v popularizaci a 

propagaci realizovaných projektů pomocí moderních 

informačních nástrojů (Youtube, FB, Instagram), školení 

pořádal společný sekretariát. 

C.6 
Vytvořit interaktivní mapu projektů 

Programu  

V aktuální době je kompletní seznam projektů prezentován 

prostřednictvím tabulky formátu *.xls na webových 

stránkách programu, která je nepravidelné aktualizována, a 

neslouží k propagační činnosti. Pro propagaci programu 

jako celku, a zároveň na úrovni jednotlivých projektů, je 

vhodné na konci programového období vytvořit interaktivní 

mapu projektů, která bude využívána k prezentaci jeho 

výsledků, k šíření povědomí o programu mezi různé cílové 

skupiny a také jako podklad pro zdůvodnění potřeby 

přeshraniční spolupráce v následujících letech. Proces 

zpracování interaktivní mapy je aktuálně v přípravě. 

D/Ostatní opatření 

D.1 

Podporovat síťování potenciálních 

příjemců dotace prostřednictvím 

pomoci hledání relevantních partnerů. 

Aktuálně je možné vyhledávat potenciální programové 

partnery prostřednictvím webových stránek, dochází také 

k aktivní pomoci zájemcům ze strany regionálních subjektů. 

V budoucnu je doporučeno rozšířit tyto možnosti a další 

aktivní způsoby síťování partnerů, například v podobě 

interaktivních workshopů. 
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Opatření: Aktuální stav: 

D.2 

Realizace aktivit prostřednictvím cílené 

kampaně zdůrazňující přínosy 

programu spolupráce za účelem 

odstranění negativního pohledu na 

program, který vznikl velkou 

administrativní náročností projektů a 

průtahy ve financování. 

V uplynulém období byly provedeny různé cílené kampaně, 

a to jak na úrovni celého programu, tak na úrovni 

jednotlivých krajů a vojvodství, které realizovaly regionální 

subjekty. Vzhledem k blížícímu se konci programového 

období je nutné pokračovat v těchto aktivitách včetně 

propagace nové vzniklých dopadů, aby dále docházelo 

k pozitivní změně veřejného mínění ohledně spolupráce, 

mimo jiné také jako podpora implementace období 

následujícího. 

D.3 

Revize webových stránek ve smyslu 

zjednodušení a vytvoření uživatelsky 

příjemného prostředí. 

Ačkoliv na webových stránkách došlo k úpravě dílčích prvků 

dle navržených opatření v rámci evaluačního úkolu č. 1, dle 

uživatelů stále převládá nepřehlednost a nízká uživatelská 

přívětivost. 

 Aktualizovaná SWOT analýza 

Prostřednictvím evaluačních aktivit úkolu č. 2 byla evaluačním týmem aktualizována SWOT analýza 

komunikace programu, která byla sestavena jako výstup úkolu č. 1. Do SWOT analýzy byly doplněny 

nové poznatky, případně odstraněny poznatky které v uplynulé době od předchozího evaluačního úkoly 

přestaly být relevantní z důvodu zavedení opatření či celkových změn v prostředí řešené problematiky. 

Výroky původní analýzy, které stále odpovídají skutečnému aktuálnímu stavu, jsou ve SWOT analýze 

zachovány. 

Silné stránky Slabé stránky 

Zvyšující se povědomí o existenci česko-polské 

spolupráce mezi potenciálními příjemci dotace. 

V komunikační strategii jsou měřitelnými indikátory 

hodnoceny pouze výstupy, chybí hodnocení 

skutečného dopadu aktivit do území (řeší pouze počet 

aktivit nebo velikost cílové skupiny). 

Zvyšující se povědomí o existenci česko-polské 

spolupráce u veřejnosti v programovém území. 

Negativní pohled potenciálních příjemců/žadatelů na 

Program z důvodu administrativní náročnosti, 

uživatelsky nevhodnému prostředí systému MS2014+ 

a průtahům s monitorováním projektů i vyplácením 

dotace (někteří příjemci se z důvodu finančních 

průtahů při vyplácení plateb z projektu, dostali do 

finančních obtíží a sdělují to ostatním). 

V důsledku česko-polské spolupráce v rámci programu  

Interreg V-A ČR-PL se rozvijí dlouhodobé přátelské 

vztahy a partnerství, které existují i po ukončení 

projektů.  

Neintuitivní struktura webových stránek programu, 

příjemce často musí složitě dohledávat požadované 

informace či dokumenty, které nejsou uloženy 

v předpokládaných záložkách (využívají proto externí 

vyhledávaní formou Googlu a názvu dokumentu, 

nejsou se na stávajících stránkách schopni dobře 

orientovat a proklikat k požadovaným dokumentům. 

Pozitivní zkušenosti stávajících a potenciálních 

příjemců dotace s pomocí ze strany euroregionů, které 

jsou často prvním kontaktním místem pro potenciální 

zájemce (je preferována osobní konzultace). 

V místech, kde nedochází k česko-polské spolupráci, ať 

už v rámci programu či mimo něj, lze sledovat nízké 

povědomí o životě v sousední zemi, na obou stranách 

hranice pak existuje tvrzení, že se o ně sousedé 

nezajímají. Projevuje se to i nižším povědomím o 

efektech spolupráce v rámci programu, především 

v širším programovém území vzdálenější od hranice. 
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Silné stránky Slabé stránky 

V oblasti konzultací je pozitivně hodnocena práce 

Společného sekretariátu ze strany stávajících i 

potenciálních příjemců. 

Existence interních pravidel na úrovni krajských úřadů 

a vojvodství, která představují potenciální bariéry pro 

realizaci některých komunikačních aktivit (např. sociální 

sítě, nutnost tvorby vizuálních propagačních materiálů 

skrze krajské tiskové oddělení, které však nedisponuje 

zaměstnanci programu apod.). Absence povědomí o 

těchto pravidlech ze strany společného sekretariátu. 

Pozitivně hodnocené semináře a informační 

konference realizované Společným sekretariátem a 

regionálními subjekty. 

Chybějící zpětná vazba společného sekretariátu 

k aktivitám regionálních subjektů, direktivní zadávání 

úkolů ze strany společného sekretariátu bez vzájemné 

diskuze. 

Videa a webináře jako podpora zvyšování znalosti o 

administrativních požadavcích u aktuálních a 

potenciálních příjemců dotace jsou kladně vnímány. 

 

Existence případů fungování navázané spolupráce i po 

ukončení dotační podpory. 

 

Realizace školení marketingových aktivit včetně 

příkladů dobré praxe pro příjemce programu ze strany 

společného sekretariátu a regionálních subjektů. 

 

Z pohledu veřejnosti zvyšující se kvalita propagačních 

materiálů především v oblasti jejich informační 

hodnoty a zajímavosti. 

 

Rostoucí počet článků o programu přeshraniční 

spolupráce ČR-PL v médiích, především v online formě. 

 

 

Příležitosti Hrozby 

Zefektivnění využití propagačních kampaní včetně 

propagace na sociálních sítích (Facebook) jako 

potenciálního nástroje pro oslovení veřejnosti. 

Nezájem o program u potenciálních příjemců z důvodu 

negativních zkušeností s administrací a systémem 

MS2014+ a s předfinancováním projektů především u 

menších subjektů. 

Rozvinout nové způsoby propagace a komunikace 

programu zaměřených na širokou veřejnost 

prostřednictvím zajímavých projektů.  

Zhoršení informovanosti o konkrétních výsledcích a 

dopadech u orgánu EU a dalších centrálních orgánů 

v ČR, jelikož tyto subjekty nepatří mezi cílové skupiny 

komunikační strategie, důsledkem by mohla být 

následná nižší podpora při tvorbě Programu v dalším 

období. 

Využití potenciálu práce euroregionů v oblasti 

konzultačních aktivit a její další rozvoj. 

 

Využití velkého potenciálního dosahu vlajkových 

projektů využitelných pro propagaci programu. 

 

Podpora propagace prostřednictvím soutěže o jejich 

financování určené pro regionální subjekty a 

euroregiony. 
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 Aktualizovaná doporučení 

Na základě výstupů evaluačních aktivit realizovaných v rámci evaluačního úkolu č. 2 byla provedena 

revize navržených opatření evaluačního úkolu č. 1. Opatření, která se povedlo implementovat, či pozbyla 

relevantnosti, byla odstraněna, ostatní opatření byla aktualizována do podoby odpovídající aktuálnímu 

stavu.  

Tabulka 6.2: Přehled aktualizovaných opatření v jednotlivých oblastech 

A/Implementační struktura komunikační strategie 

A.1 
Pro navazující programové období aktualizovat podobu implementační struktury v oblasti 

komunikačních aktivit prostřednictvím oboustranné diskuze s relevantními subjekty na všech úrovních. 

A.2 Zajistit maximální dostupnost informací pro jednotlivé úrovně implementační struktury. 

B/Zacílení komunikační strategie 

B.1 Pilotně testovat účinek navrhovaných komunikačních kampaní. 

B.2 
Realizovat hodnocení skutečných dopadů komunikačních aktivit a doplnění odpovídajících indikátorů do 

komunikační strategie. 

B.3 Propagace dopadů programu na úrovni centrálních orgánů. 

C/Zvýšení dopadů komunikačních aktivit 

C.1 
U nejvýznamnějších projektů zpracovat komunikační plán včetně očekávaných dopadů dle cílových 

skupin. 

C.2 
U ostatních projektu v rámci propagačních předmětu minimálně uvést pro jakou cílovou skupinu tyto 

předměty jsou určeny. 

C,3 
Podpora projektů s kvalitními propagačními aktivitami a vyšším bodovým hodnocením projektových 

žádostí. 

C.4 

Zpracovat metodiku cílené komunikace včetně grafického manuálu s ukázkou příkladů dobré praxe pro 

jednotlivé cílové skupiny. Podporovat využívání metodiky prostřednictvím školení a seminářů v oblasti 

propagace.  

C.5 
Vytvořit interaktivní mapu s projekty programu rozdělenou tematicky např. na podporu sportovních 

aktivit (cyklostezky), kulturních aktivit, záchranných systémů, cesty. 

C.6 Upravit sdílený obsah na profilech na sociálních sítích (Facebook) za účelem zvýšení jeho atraktivity. 

C.7 Sjednotit a zkvalitnit vizuální a obsahový styl propagačních videí. 

D/Ostatní opatření 

D.1 
Podporovat síťování potenciálních příjemců dotace prostřednictvím pomoci hledání relevantních 

partnerů. 

D.2 

Realizace aktivit prostřednictvím cílené kampaně zdůrazňující přínosy programu spolupráce za účelem 

odstranění negativního pohledu na program, který vznikl velkou administrativní náročností projektů a 

průtahy ve financování. 
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V následujících tabulkách jsou podrobně rozpracována jednotlivá navržená opatření, jejich zdůvodnění, 

doporučené aktivity a také předpokládaný dopad jejich realizace. 

6.3.1 A/ Implementační struktura komunikační strategie 

Opatření A1: Pro navazující programové období aktualizovat podobu implementační struktury v oblasti 

komunikačních aktivit prostřednictvím oboustranné diskuze s relevantními subjekty na všech úrovních. 

Popis a zdůvodnění: 

V aktuálním nastavení implementační struktury komunikační strategie byly 

identifkovány bariéry, které snižují efektivitu komunikace a s tím i související efektivitu 

plnění povinností u jednotlivých úkolů. Bariéry spočívají především v jednostranném 

až direktivním přístupu ze strany společného sekretariátu, nebo v podobě interních 

pravidel ve strukturách například regionálních subjektů, které vylučují realizaci 

některých aktivit. 

Pro navazující programové období doporučujeme provést revizi nastavení 

implementační struktury komunikační strategie prostřednictvím vzájemné spolupráce 

tak, aby došlo k eliminaci jakýchkoliv komunikačních limitů. 

Navrhované aktivity: 

 V rámci přípravy nové komunikační strategie realizovat panelovou diskuzi se 

zástupci všech úrovní implementační struktury za účelem identifikace takové 

podoby struktury, která bude na všech úrovních realizovatelná. 

 Pravidelné procesní revize nastavené implementační struktury a případná úprava 

dle aktuální potřebnosti. 

 Zvážit centralizaci aktivit na úrovni společného sekretariátu, a aktivity regionálních 

aktivit podporovat prostřednictvím malých projektů z programu. 

Předpokládaný dopad: 
Zefektivnění funkce implementační struktury, efektivní rozdělení úkolů na všech 

úrovních a s tím související zvýšení efektivity komunikačních aktivit. 

 

Opatření A2: Zajistit maximální dostupnost informací pro jednotlivé úrovně implementační struktury. 

Popis a zdůvodnění: 

Aktuálně byly identifkovány problémy v nízké informovanosti jednotlivých úrovní 

implementační struktury, zejména u regionálních subjektů. Jedná se především o 

nedostupnost dat ze systému MS2014+ o jednotlivých projektech, které by výrazně 

pomohly k možnostem subjektům efektivně realizovat komunikační aktivity. Zároveň 

regionálním subjektům chybí ze strany společného sekretariátu zpětná vazba 

k předávaným informacím, například u zpráv z realizace kampaní, hodnocení změn 

v chybovosti projektů apod., a nejsou tak schopny reagovat na případné nedostatky.  

Navrhované aktivity: 

 Zajištění dostupnosti všech relevantních informací a dat z datových systému pro 

všechny úrovně implementační struktury. 

 V rámci nastavení procesů interní komunikace nastavit pevná, časově ohraničená 

pravidla pro poskytování vzájemné zpětné vazby k předávaným informacím.  

Předpokládaný dopad: 

Vyšší informační základna poskytne jednotlivých subjektům efektivně realizovat a cílit 

propagační aktivity. Pravidla pro interní komunikace povedou k zefektivnění funkce 

implementační struktury, efektivní rozdělení úkolů na všech úrovních a s tím související 

zvýšení efektivity komunikačních aktivit. 
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6.3.2 B/ Zacílení komunikační strategie 

Opatření B1: Pilotně testovat účinek navrhovaných komunikačních kampaní. 

Popis a zdůvodnění: 

Při realizaci komunikačních aktivit je nutné s předstihem hodnotit také jejich účinek. 

Není důležitý například samotný počet vydaných letáků či plakátů, je nutné připravit 

tyto materiály v podobě, které cílovou skupinu osloví a budou informačně přínosné. 

Při tvorbě rozsáhlých propagačních kampaní náročných na jejich rozpočet je 

doporučeno otestovat navržené části kampaně na malém vzorku zástupců cílové 

skupiny, tzn. provést „pilotáž“ a ověřit tak, jestli podoba materiálu má šanci splnit svůj 

účel. 

Navrhované aktivity: 
 U vybraných relevantních komunikačních kampaní provést před finální realizací 

pilotní ověření vhodnosti materiálu na malém vzorku zástupců cílové skupiny. 

Předpokládaný dopad: 
Zvýšení účinnosti a efektu na oslovené cílové skupiny a tím celkové zvyšování 

povědomí o programu v programovém území. 
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Opatření B2: Realizovat hodnocení skutečných dopadů komunikačních aktivit a doplnění odpovídajících 

indikátorů do komunikační strategie. 

Popis a zdůvodnění: 

V rámci komunikační strategie jsou navrženy indikátory, které mají za úkol hodnotit její 

plnění. Tyto indikátory jsou však omezeny pouze na počty realizovaných aktivit, a 

výsledkové indikátory bez stanovených počátečních hodnot a cílových hodnot. 

Vyhodnocení plnění cílů je tak velmi obtížné bez možnosti zisku odpovídajících 

kvantitativních výsledků. 

Je doporučeno do komunikační strategie zapracovat indikátory skutečného dopadu 

komunikačních aktivit a naplánovat termíny jejich vyhodnocení. Není nutno zde 

stanovovat cílové hodnoty těchto indikátorů, ale získat možnost sledovat změny 

způsobené realizací komunikačních aktivit. Příkladem mohou být indikátory navržené 

v rámci evaluačního úkolu č. 1: 

# Indikátor: Hodnota: 
Cílová 
skupina 

Zdroj dat: 
Požadovaný 
cíl: 

1 

Pozitivní odezva na 
realizované 
konzultace – 
Společný sekretariát 

% 
Potenciální a 
stávající 
žadatelé 

Realizace průzkumu 
zpětné vazby 

Alespoň 
udržení 
stávající 
hodnoty 

2 
Pozitivní odezva na 
realizované 
konzultace – RKM 

% 
Potenciální a 
stávající 
žadatelé 

Realizace průzkumu 
zpětné vazby 

Zvyšování 
pozitivního 
ohlasu 

3 

Spokojenost 
s informacemi 
obdrženými na 
seminářích 

% 
Potenciální a 
stávající 
žadatelé 

Realizace průzkumu 
zpětné vazby 

Alespoň 
udržení 
stávající 
hodnoty 

4 

Povědomí o existenci 
programu a jeho 
pozitivního vnímání – 
počet nových 
žadatelů v rámci 
výzev programu 

Počet 
Předkladatelé 
projektových 
žádostí 

Vlastní statistika JS 

Zapojování 
nových 
žadatelů do 
programu při 
vyhlášených 
výzvách 

5 
Povědomí o existenci 
programu a česko-
polské spolupráci 

% Veřejnost 

Dotazníkové šetření 
veřejnosti – 
doporučeno využít 
baterií otázek z 
průzkumů 
vyhodnocených 
v rámci této evaluace 

Rostoucí trend 

6 
Povědomí o 
konkrétních 
výsledcích spolupráce 

% Veřejnost 

Dotazníkové šetření 
veřejnosti – 
doporučeno využít 
baterií otázek z 
průzkumů 
vyhodnocených 
v rámci této evaluace 

Rostoucí trend 

 

 

Navrhované aktivity: 

 Vymezení indikátorů dopadů v rámci komunikační strategie navazujícího 

programového období. 

 Vyhodnocení indikátorů na konci programového období 2014 – 2020, a jejich využití 

jak výchozí hodnoty pro navazující programové období. 

 Vyhodnocení indikátorů během realizace (mid-term) a konce (ex-post) evaluace 

navazujícího programového období. 
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Opatření B2: Realizovat hodnocení skutečných dopadů komunikačních aktivit a doplnění odpovídajících 

indikátorů do komunikační strategie. 

Předpokládaný 

dopad: 

Indikátory zajistí povědomí o skutečném aktuálním stavu a skutečném dopadu 

realizovaných komunikačních aktivit a vznikne tak možnost reagovat na případné 

nedostatky v podobě změny (aktualizace) komunikační strategie. 

 

Opatření B3: Propagace dopadů programu pro decizní orgány EU, ČR a pro odbornou veřejnost.  

Popis a zdůvodnění: 

Zvážit začlenění nové skupiny do komunikační strategie Programu, která bude 

zaměřena na zástupce Evropské komise a Evropského parlamentu (tuto cílovou 

skupinu je možné najít i v komunikačních strategiích ostatních programů INTERREG 

např. Central Baltic Programme12 nebo Interreg CENTRAL EUROPE Programme13), dále 

na centrální orgány veřejné správy ČR a Polska a odbornou veřejnost, kde budou 

komunikovány dopady a přínosy realizace programu, jeho specifika a možnosti. 

Příkladem mohou být informace o environmentálních projektech pro MŽP, informace 

o projektech ZZS pro Ministerstvo vnitra, kulturní projekty pro Ministerstvo kultury 

apod. Tímto způsobem se vytváří vhodné prostředí při vyjednávaní o možnostech 

Programu v budoucím programovém období. 

Navrhované aktivity: 

 Publikace článků v odborných časopisech, jejichž čtenáři jsou zástupci výše 

uvedené cílové skupiny, např. časopis Veřejná správa (CZ), Ekonom (CZ), European 

Urban and Regional Studies (EU) nebo Journal of Regional Science (EU). 

 Cílená propagace a zvané návštěvy zástupců výše uvedených subjektů na aktivity 

Programu (např. závěrečná konference o dopadech Programu), rovněž návštěvy 

zástupců na aktivity významných a zajímavých projektů a to jak vlajkových tak i 

mikroprojektů organizovaných euroregiony. 

Předpokládaný dopad: 

Na základě věcných a odborných argumentů bude vytvořena lepší znalostní báze pro 

rozhodování orgánů EU, centrálních orgánů ČR a pochopení významu Programu 

česko-polské spolupráce včetně resortních přínosů pro ostatní ministerstva. 

                                                      
12 

http://centralbaltic.eu/sites/default/files/documents/Central%20Baltic%20Programme%20Communication%20Strate

gy%20final.pdf 

13 http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Communication_Strategy_Interreg_CE.pdf  

http://centralbaltic.eu/sites/default/files/documents/Central%20Baltic%20Programme%20Communication%20Strategy%20final.pdf
http://centralbaltic.eu/sites/default/files/documents/Central%20Baltic%20Programme%20Communication%20Strategy%20final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Communication_Strategy_Interreg_CE.pdf
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6.3.3 C/ Zvýšení dopadů komunikačních aktivit 

Opatření C1: U nejvýznamnějších projektů zpracovat komunikační plán včetně očekávaných dopadů dle 

cílových skupin. 

Popis a zdůvodnění: 

Nejvýznamnější projekty s vysokým rozpočtem a velkým dopadem na celé programové 

území představují potenciálně efektivní nástroj šíření povědomí o česko-polské 

spolupráci napříč celým programovým územím. Doporučujeme v rámci vlajkových 

projektů realizovat cílené propagační aktivity na základě vlastních projektových plánů. 

Navrhované aktivity: 

 Vyžadovat od velkorozpočtových a vlajkových projektů přípravu vlastních 

komunikačních plánu s cílem propagovat projekt a Program v programovém 

území. 

 Poskytovat metodickou podporu pro realizaci propagačních aktivit (viz opatření 

C.5) 

Předpokládaný dopad: 

Zvýšení povědomí o programu česko-polské spolupráce prostřednictvím vlajkových a 

významnějších projektů jakožto nového komunikačního a propagačního kanálu. 

Přesnější zacílení a zvýšení efektivity propagačních akcí vlajkových a významnějších 

projektů prostřednictvím zavedení komunikačních plánů. 

 

Opatření C2: U ostatních projektů v rámci propagačních předmětů minimálně uvést pro jakou cílovou 

skupinu tyto předměty jsou určeny. 

Popis a zdůvodnění: 

Z obecných zkušeností lze usuzovat, že v rámci realizace projektů jsou často 

realizovány propagační aktivity prostřednictvím předmětů či aktivit, bez předchozího 

stanovení jejich účelu a dopadu na cílovou skupinu. Mohou tak vznikat propagační 

předměty, které nejsou využívány, či jejich využití nenese žádnou přidanou hodnotu 

pro komunikační cíle programu. Již v rámci tvorby projektových žádostí doporučujeme 

motivovat potenciální příjemce k důkladnější přípravě propagačních aktivit za účelem 

zvyšování povědomí o programu.  

Navrhované aktivity: 

 Vyžadovat v rámci zdůvodnění pořízení propagačních materiálů bližší informace 

o jejich účelu, cílových skulinách, způsobu využití včetně vhodného načasování a 

způsobu distribuce daným cílovým skupinám. 

 Navázat na tyto informace bodové hodnocení projektových žádostí (přesah 

opatření C.3). 

Předpokládaný dopad: 
Zvýšení účelnosti propagačních materiálů a předmětů v rámci realizovaných projektů, 

a s tím související zvyšování povědomí a plnění cílů komunikační strategie. 
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Opatření C3: Podpora projektů s kvalitními propagačními aktivitami vyšším bodovým hodnocením 

projektových žádostí. 

Popis a zdůvodnění: 

Jedním z možných potenciálních kanálů, kterými lze propagovat existenci česko-

polského přeshraničního programu, jsou propagační materiály samotných realizátorů 

projektu. Příjemci dotace mají nízkou motivaci realizovat propagační aktivity, 

s výjimkou projektů v prioritní ose 2, ve kterých jsou realizovány společné informační, 

marketingové a propagační aktivity. Motivací pro efektivní nastavení propagačních 

činnosti při tvorbě projektové žádosti může být navýšení bodového ohodnocení těchto 

aktivit. Hodnocení je nutno nastavit tak, aby rozhodovala kvalita a soulad aktivit 

s cílovými skupinami a cíli komunikační strategie, ne pouze jen jejich počet (důraz na 

kvalitu, ne kvantitu propagačních aktivit).  

Navrhované aktivity: 
 Zvýšit počet možných bodů v rámci hodnocení projektových žádostí za kvalitně 

nastavenou propagaci programu v rámci projektových aktivit. 

Předpokládaný dopad: 

Zvýšení motivace žadatelů při plánování efektivních propagačních aktivit již při 

přípravě projektových žádostí přispěje k aktivizaci samotných projektů jako nástrojů 

propagace a šíření povědomí o Programu česko-polské spolupráce. 

 

Opatření C4: Zpracovat metodiku cílené komunikace včetně grafického manuálu s ukázkou příkladů dobré 

praxe pro jednotlivé cílové skupiny. Podporovat využívání metodiky prostřednictvím školení a seminářů 

v oblasti propagace. 

Popis a zdůvodnění: 

Příjemci projektů jsou potenciálním komunikačním nástrojem, jelikož realizace jejich 

projektů má reálné dopady do území. Problémem však je, že příjemci nemají zkušenosti 

s marketingovými aktivitami a nejsou schopni výsledky svých projektů dostatečně 

„prodat veřejnosti“ a šířit tak povědomí o česko-polské spolupráci. Problémy 

s podobou realizace komunikačních a propagačních aktivit mohou mít také subjekty 

na všech úrovních implementační struktury komunikační strategie.  

Pro podporu efektivních komunikačních aktivit v rámci programu realizovaných všemi 

relevantními subjekty včetně příjemců projektů je doporučeno vytvoření jednotné 

metodiky propagačních aktivit, která bude obsahovat pokyny k podobě propagačních 

aktivit, detailní systematizaci cílových skupin (nad rámec současného rozdělení na 

veřejnost a příjemce, ale také například u veřejnosti podle věku, oborů působnosti 

potenciálních příjemců apod.) a k nim vhodných komunikačních kanálů, a to včetně 

příkladů dobré praxe z tohoto i jiných programů. Vhodné je metodiku doplnit také o 

grafický manuál za účelem sjednocení propagačních materiálů. 

Vytvořená metodika by následně měla být podpořena sérií seminářů a školení pro 

všechny relevantní cílově skupiny, aby se s ní naučily efektivně pracovat a přenést její 

pokyny do propagační praxe. 

Navrhované aktivity: 

 Vytvoření metodiky cílené komunikace, zaměřené na pokyny pro realizaci 

komunikačních aktivit subjektů implementační struktury dle komunikační strategie, 

a také pokyny pro příjemce významných projektů za účelem propagace jejich 

aktivit. 

 Zpracování jednotného grafického manuálu v rámci uvedené metodiky za účelem 

sjednocení grafické podoby propagačních materiálů. Sjednocení loga programu 

s logy ostatních programu typu Interreg. 

 Realizace seminářů a školení za účelem podpory přenosu metodických pokynů do 

praxe. 
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Opatření C4: Zpracovat metodiku cílené komunikace včetně grafického manuálu s ukázkou příkladů dobré 

praxe pro jednotlivé cílové skupiny. Podporovat využívání metodiky prostřednictvím školení a seminářů 

v oblasti propagace. 

Předpokládaný dopad: 

Zvýšení schopností potenciálních a stávajících realizátorů komunikačních aktivit 

efektivně provádět propagaci takovým způsobem, který bude v programovém území 

zvyšovat povědomí o Programu a podporovat jeho pozitivní vnímání. 

Zavedení jednotného grafického manuálu nad rámec loga programu povede k vyšší 

míře možnosti identifikace programu, a mohlo by tak dojít ke zvýšení schopnosti 

veřejnosti spojit dopady konkrétně s programem, k čemuž aktuálně dochází ve velmi 

malé míře. 

 

Opatření C5: Vytvořit interaktivní mapu projektů Programu 

Popis a zdůvodnění: 

Na úrovni Programu chybí informační nástroj, který by pro cílovou skupinu veřejnost 

přehledně zobrazil komplexní a ucelené informace o realizovaných projektech a jejich 

dopadech. Projekty je vhodné dělit do tematických skupin: 1/na podporu sportovních 

aktivit (včetně cyklostezky), 2/kulturní aktivity, 3/záchranné systémy, 4/ veřejné 

komunikace. Každá tematická oblast by měla svůj piktogram. Interaktivní mapa bude 

vhodnou formou prezentovat veřejnosti informaci, jak a kde využívají či mohou 

využívat výsledky projektu, jelikož dle jejich názorů jim právě tato informace chybí. 

Rovněž budou zde informace o příjemcích a projektových partnerech (ukázka viz 

interaktivní mapa projektů TA ČR http://projectsmap.tacr.cz/) 

Navrhované aktivity: 

 Vytvořit interaktivní mapu obsahující přehled projektů s možností tematického 

filtrování (sport, kultura, doprava, apod.). 

 Pravidelně aktualizovat mapu o nově schválené projekty. 

Předpokládaný dopad: 

Cílem interaktivní mapy je získání možnosti představení programu jednak jako celku 

(pohled na územní distribuci projektů), tak i na úrovni jednotlivých projektů. Informace 

o prostorovém umístění projektů bude zejména veřejnosti napomáhat k tomu, aby 

mohli v případě zájmu výsledky projektů využít. 

 

Opatření C6: Upravit sdílený obsah na profilech na sociálních sítích (Facebook) za účelem zvýšení jeho 

atraktivity. 

Popis a zdůvodnění: 

Potenciál programového profilu na sociální síti Facebook spočívá především v cílové 

skupině veřejnost, cílové skupiny potenciálních či podpořených příjemců či zástupců 

implementační struktury programu pro svou informovanost upřednostní využití 

„serióznější“ zdroje informací, například webové stránky projektu. S ohledem na 

cílovou skupinu veřejnost je vhodné upravit obsah sdílený na sociální do takové 

podoby, která bude pro veřejnost atraktivní a zároveň bude mít vysokou informační 

hodnotu. 

Obsah příspěvků na sociální sítí by měl byt složen především z aktuálních informací o 

výsledku česko-polské spolupráce území, o chystaných změnách, aktivitách a akcích 

realizovaných v území zaměřených především na informace, které mohou zástupci 

cílové skupiny přímo využít (např. oblasti dopravy, cestovního ruchu, kultury, eventů 

apod.), nebo informace o aktivitách v území, které mají lehce identifikovatelný dopad 

kvalitu života veřejnosti (např. aktivity spojené s bezpečnostními riziky, vzděláváním 

apod.).  Výše popsané informace by měly být stěžejním obsahem příspěvků, informace 

ohledně samotného programu Interreg V-A Česká republika – Polsko upozadit při 

současném dodržení povinných pravidel publicity programu. 

http://projectsmap.tacr.cz/
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Opatření C6: Upravit sdílený obsah na profilech na sociálních sítích (Facebook) za účelem zvýšení jeho 

atraktivity. 

Navrhované aktivity: 

 Zvážit změnu názvu samotného profilu z názvu programu na atraktivní heslo 

popisující zaměření profilu na česko-polskou spolupráci a informace o území 

v česko-polském pohraničí. 

 V rámci příspěvků vždy využít doprovodného obrazového materiálu minimálně ve 

formě fotografie. 

 Zachování dvojjazyčných verzí příspěvků pro zvýšení jejich potenciálního dosahu. 

 Zaměření facebookového profilu na veřejnost prostřednictvím příspěvků pro 

veřejnost zajímavých, tzn., takových, které budou veřejnost informovat o tom, jak 

může veřejnost z česko-polské spolupráce profitovat. V rámci komunikační 

strategie vymezit potenciální obsah, respektive typ informací, které budou 

prostřednictvím sociální sítě prezentovány. Nevyužívat FB pro informace týkající se 

formálních a procesní záležitostí programu. 

 V případě tvorby událostí co nejvíce informací vložit přímo do kořenového 

příspěvku, jelikož uživatele téměř vůbec do detailních informací o události nedívají. 

 U vyznamenaných informací zvážit dle finanční možností využití placených 

příspěvků, které mají dle analýzy výrazně větší dosah. 

 Nastavit redakční plán příspěvků. Na profilu zveřejnovat aktuální důležité 

informace, které mají časový charakter a musí se k cílové skupině dostat v krátkém 

časovém rozmezí. Zároveň je vhodné v rámci redakčního plánu připravit obecnější 

informace, které nemají akutní časový charakter (například představení 

podpořených atraktivit cestovního ruchu v určité části území, případně na základě 

tematické podobnosti, příspěvky typů „Víte, že…“ o podpořených zajímavostech 

v území apod.), které budou na sociální síti použity v období, kdy nejsou žádné 

aktuálně důležité informace k dispozici. Dojde tak k zajištění kontinuity příspěvků 

a odstranění hluchých míst.  

Předpokládaný dopad: 

Zvýšení povědomí o výstupech a dopadech programu u cílové skupiny veřejnost, 

pozitivní změny veřejného vnímání na česko-polskou spolupráci a podporu evropské 

unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

 

Opatření C7: Sjednotit a zkvalitnit vizuální a obsahový styl propagačních videí 

Popis a zdůvodnění: 

V současné době jsou jednotlivá videa zpracována v nejednotném stylu, což výrazně 

snižuje schopnost cílových skupin přiřadit je k sobě a k programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko. Cílem opatření je vytvořit jednotnou grafickou podobu 

propagačních videí s cílem jejich jasné identity k programu, a doplnit jejich obsah o 

důležité informace zvyšující zájem o propagované výsledky programů, a zároveň 

poskytující dostatečné informace pro jejich využití. 

Navrhované aktivity: 

 Navržení a vytvoření jednotné grafické podoby propagačních videí. 

 Tvorba videí prostřednictvím zkušených tvůrců, ať už z řad stálých pracovníků či 

externích tvůrců. 

 Preference tvorby videí na úrovni celého programu, tedy společného sekretariátu. 

Od regionálních subjektů především sbírat podněty na obsahové zaměření videí, 

vytipování lokalit k natáčení, komunikace s místními subjekty a příjemci projektů za 

účelem koordinace natáčení apod. 

 Jako součást videí zařadit lokalizaci propagovaných lokalit, atraktivit a služeb, 

včetně odkázání na další informační zdroje, které může cílová skupina využít pro 

zisk dalších, konkrétních informací. 
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Opatření C7: Sjednotit a zkvalitnit vizuální a obsahový styl propagačních videí 

 Pro efektivnější oslovení cílové skupiny prezentovat informace ve videích také 

prostřednictvím mluveného slova, tzn. využívat kombinaci vizuálního a zvukového 

vjemu. 

Předpokládaný dopad: 

Vyšší informační dopad propagačních videí, vyšší míra schopnosti cílové skupiny 

identifikovat souvislost s programem česko-polské přeshraniční spolupráce, vyšší 

atraktivita videí a s tím související zvýšené povědomí a pozitivní mínění o programu. 

 

6.3.4 D/ Ostatní opatření 

Opatření D1: Podporovat síťování stávajících i potenciálních příjemců dotace prostřednictvím pomoci 

hledání relevantních partnerů. 

Popis a zdůvodnění: 

Jedním z mnoha problémů, které limitují možnost potenciálních příjemců realizovat 

projekty, jsou chybějící projektoví partneři. Prostřednictvím relevantních 

komunikačních kanálů je nutné propojovat jednotlivé potenciální partnery a podpořit 

tak vznik nových partnerství v programovém území. Zároveň je vhodné také hledat 

synergie mezi stávajícími projekty, aby bylo zamezeno duplikaci aktivit, a případně také 

bylo využito potenciální multiplikace dopadů prostřednictvím sladění projektových 

aktivit z více projektů. 

Navrhované aktivity: 

 Vytvoření platformy pro možné setkávání potenciálních žadatelů umožňující 

síťování a realizaci projektů, včetně tematických workshopů. 

 Po ukončení výzev podporovat realizátory vybraných projektů k vzájemné 

komunikaci za účelem zvyšovaní dopadů projektů v území.  

Předpokládaný dopad: 
Odstranění bariery k realizaci programů v podobě absence partnerů, násobení dopadů 

projektů v případě spolupráce napříč projektovými aktivitami. 
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Opatření D2: Realizace aktivit prostřednictvím cílené kampaně zdůrazňující přínosy programu spolupráce 

za účelem odstranění negativního pohledu na program, který vznikl velkou administrativní náročností 

projektů a průtahy ve financování. 

Popis a zdůvodnění: 

Dlouhodobý cíl, zaměřený na informování o změnách a zjednodušení čerpání dotací 

včetně snižování rizik v dalším programovém období. Hlavním sdělením by mělo být 

„Jsme Vašimi partnery, pomáháme rozvíjet vaše přeshraniční projekty, jsme vstřícní a 

využíváme uživatelsky příjemné prostředí pro administraci“. Toto opatření by mělo být 

realizováno na konci programového období a tyto principy by měly být ústředním 

motivem při přípravě programového období následujícího. Je účelné spojit propagaci 

následujícího období společně s propagací nejlepších výsledků tohoto období.  

Navrhované aktivity: 

 Realizace interního auditu procesních náležitostí za účelem identifikace chyb 

vyúsťujících v administrativní náročnost programu pro žadatele a zpožďování 

realizace administrativních úkonů ze strany implementační struktury programu. 

 Identifikace relevantních opatření v oblasti procesního řízení programu a 

naplánování jejich implementace. 

 Odstranění průtahů ve financování včetně hledání možností předfinancování 

projektů. 

 Propagace procesních změn na další programové období za účelem změny 

negativního pohledu na program v oblasti administrativní náročnosti. 

Předpokládaný dopad: 
Změnit negativní postoj potenciálních příjemců způsobený velkou administrativní 

náročností projektů a průtahy ve financování. 
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7. Návrh ročních komunikačních plánů na roky 2020 a 2021 

Tato kapitola obsahuje přehled potenciálních typových aktivit, které by měly být součástí komunikačních 

plánů v následujících letech implementace programu česko-polské spolupráce. Vzhledem k blížícímu se 

konci programu a s tím souvisejícím ukončení výzev je vhodné v roce 2020 a 2021 zvýšit intenzitu aktivit 

propagujících výsledky a dopady projektu, a to na úkor aktivit zaměřených na podporu subjektů při 

tvorbě projektových žádostí. 

Tabulka 7.1: Přehled potenciálních typových aktivit pro komunikační plány let 2020 a 2021 

# Navrhované 

období realizace 

Cílové 

skupiny 

Účel sdělení Forma realizace aktivity 

1 Kontinuálně 

v období 

implementace 

programu 

Veřejnost 

Potenciální 

žadatelé 

Šíření 

povědomí o 

programu, 

jeho 

výsledcích a 

dopadech 

Mediální a online propagace: 

Kontinuální propagace programu zejména 

prostřednictvím regionálních médií, konkrétně tisku, 

televize a rádií. Články a příspěvky je nutné spojovat 

s konkrétními akcemi či událostmi ve vybraných 

projektech, aby si je mohl příjemce informace spojit 

program s konkrétními akcemi v území. Využity by 

měly být následující komunikační nástroje: 

 Tisk 

 Zpravodajské online portály 

 Rozhlas (regionální) 

 Televize (regionální) 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát, 

regionální kontaktní místa, euroregiony, příjemci 

projektů 

2 Kontinuálně 

v období 

implementace 

programu 

Veřejnost Šíření 

povědomí o 

programu, 

jeho 

výsledcích a 

dopadech 

Spolupráce s obcemi 

Informace šířené obcemi pro své občany jsou pro 

veřejnost jedněmi z nejvíce důvěryhodných, zároveň 

tyto kanály často využívají občané jako primární 

zdroj informací o svém okolí.  Předmětem aktivit je 

šířit informace o dopadech programu především 

prostřednictvím obecních webů či lokálních 

obecních novin. Samotné články a příspěvky by 

měly tvořit regionální subjekty, s obcemi by pak 

byla domluvena spolupráce v podobě jejich 

zveřejnění (obce nejsou členy implementační 

struktury). Možnost výběru obcí, kde budou 

příspěvky zveřejněny, umožnuje vysokou selektivitu 

nástroje. 

 

Zodpovědný subjekt: Regionální kontaktní místa 
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# Navrhované 

období realizace 

Cílové 

skupiny 

Účel sdělení Forma realizace aktivity 

3 Kontinuálně 

v období 

implementace 

programu 

Veřejnost 

Potenciální 

žadatelé 

Šíření 

povědomí o 

programu, 

jeho 

výsledcích a 

dopadech 

Tištěné propagační materiály - letáky 

Využít tištěných materiálů jen v minimální nezbytné 

míře, jelikož v aktuální době elektronických 

informačních zdrojů pomalu ztrácí svůj význam. 

Letáky je možné využívat především k sumarizaci a 

shrnutí nezbytných informací, jako doplňkový 

nástroj distribuovaný při konání venkovních 

propagačních akcí. Návštěvník tak dostane možnost, 

jaksi sdílenou informaci „odnést sebou domů“ a 

díky letáku pak najít potřebné informace na jiném 

zdroji, doporučujeme dát na leták potřebné 

informace trvalejšího charakteru např. mapu území 

s vyznačenými přístupovými trasami k objektu 

apod..  

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát, 

pořadatelé propagačních akcí 

4 Průběžně 

v období 

implementace 

programu, 

zvýšený důraz 

před koncem 

programového 

období 

Veřejnost 

Potenciální 

žadatelé 

Šíření 

povědomí o 

programu, 

jeho 

výsledcích a 

dopadech 

Prezentace mikroprojektů – Veřejné akce: 

Mikroprojekty svým počtem představují 

nezanedbatelnou část programu, vzhledem k jejich 

malému finančnímu objemu neexistují prostředky 

pro jejich aktivnější propagaci. Zároveň by 

propagace na úrovni jednotlivých projektů byla 

finančně i časově neefektivní.  

Pro propagaci mikroprojektů je vhodné využít 

formu jednodenních veřejných akcí v letních 

měsících v  rekreačně atraktivní lokalitě, na kterých 

bude umožněno řešitelům mikroprojektů 

prezentovat své výsledky prostřednictvím stánků a 

ukázkami výstupů, nejlépe i s možnosti určitého 

aktivního zapojení, zejména pro děti a seniory. Celý 

program je nutno sestavit tak, aby motivoval cílové 

skupiny k návštěvě. Vhodné je také tuto aktivitu 

spojit s jinou, již zaběhlou akcí v území, která má 

vysokou návštěvnost. 

Zodpovědný subjekt: Euroregiony (koordinace 

zapojených příjemců mikroprojektů). 

5 Průběžně 

v období 

implementace 

programu, 

zvýšený důraz 

před koncem 

programového 

období 

Centrální 

orgány na 

úrovní EU, 

České 

republiky a 

Polska 

Propagace 

dopadů 

programu na 

evropské a 

národní 

úrovni, za 

účelem 

zdůvodnění 

jeho 

existence 

v dalších 

obdobích 

Publikace v relevantních odborných 

informačních zdrojích: 

Publikace článků v odborných časopisech, jejichž 

čtenáři jsou zástupci výše uvedené cílové skupiny, 

např. časopis Veřejná správa (CZ), Ekonom (CZ), 

European Urban and Regional Studies (EU) nebo 

Journal of Regional Science (EU). 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 

ve spolupráci s odbornou veřejností z výzkumných 

ústavů a vysokých škol zaměřených na evaluaci 

veřejných politiky a regionální rozvoj. 
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# Navrhované 

období realizace 

Cílové 

skupiny 

Účel sdělení Forma realizace aktivity 

6 Průběžně 

v období 

implementace 

programu, 

zvýšený důraz 

před koncem 

programového 

období 

Centrální 

orgány na 

úrovní EU a 

České 

republiky 

Propagace 

dopadů 

programu na 

evropské a 

národní 

úrovni, za 

účelem 

zdůvodnění 

jeho 

existence 

v dalších 

obdobích 

Propagace prostřednictvím realizace osobních 

návštěv zástupců cílové skupiny: 

Cílená propagace a zvané návštěvy zástupců výše 

uvedených subjektů na aktivity Programu (např. 

závěrečná konference o dopadech Programu), 

rovněž návštěvy zástupců na aktivity významných a 

zajímavých projektů a to jak vlajkových tak i 

mikroprojektů organizovaných euroregiony. 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 

ve spolupráci s odbornou veřejností z výzkumných 

ústavů a vysokých škol zaměřených na evaluaci 

veřejných politiky a regionální rozvoj. 

7 Průběžně 

v období 

implementace 

programu 

Stávající 

příjemci 

Potenciální 

žadatelé 

Informační 

podpora pro 

potenciální a 

stávající 

žadatele 

Aktualizace webových stránek: 

Průběžně vyhodnocovat návštěvnost a následně 

vhodným způsobem aktualizovat webové stránky 

programu za účelem maximalizace její informační 

hodnoty. Kromě vyvěšování aktualit a nových verzí 

dokumentů, průběžné doplňovat informace, o které 

je zájem u cílové skupiny v rámci konzultací 

(například prostřednictvím aktualizace sekce 

„Nejčastější dotazy“. 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 

(nutná zpětná vazba z konzultací od RKM). 

8 Průběžně 

v období 

implementace 

programu 

Veřejnost Šíření 

povědomí o 

programu 

Využití sociálních sítí: 

Sociální síť Facebook je nástrojem, která není 

využíván příjemci či žadateli programu, může však 

poměrně dobře sloužit pro oslovení cílové skupiny 

veřejnosti. Informace na profilu však musí být 

sdíleny v takové formě, která nebude pouhou 

informací, ale vzbudí u veřejnosti další zájem o 

výsledky projektu. Sociální síť by měla především 

propagovat projekty, jejichž výsledy může veřejnost 

využít k trávení volného času, tzn. především 

projekty v oblasti cestovního ruchu, kultury či 

sportu. Jako nejefektivnější jsou navrhovány 

příspěvky propagující volnočasové aktivity a také 

akce konané na programovém území. 

Pokud se u veřejnosti podaří navodit dojem, že 

profil na sociální sítí je místem, z kterého se k nim 

dostanou informace, které jim pomohou objevit 

nové způsoby využití svého volného času, bude 

tento profil zároveň nástrojem pro efektivní šíření o 

povědomí o programu jako takovém.  

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 

(pro pokrytí mikroprojektů navázat spolupráci 

s euroregiony či samotnými příjemci – návrhy na 

příspěvky na sociální síti). 
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# Navrhované 

období realizace 

Cílové 

skupiny 

Účel sdělení Forma realizace aktivity 

9 Průběžně 

v období 

implementace 

programu 

Veřejnost Šíření 

povědomí o 

programu 

Venkovní reklama: 

Využití reklamní reklamy pro šíření povědomí o 

projektu (plakáty, putovní výstavy, reklama ve 

veřejných dopravních prostředcích). Pro efektivitu 

informace je vhodné reklamu spojovat vždy 

s konkrétním místem či akcí podpořenou 

programem, aby byla tato informace pro veřejnost 

využitelná (lépe zůstane veřejnosti v paměti, když si 

ji dokáže spojit s akcí či místem, které navštívil). 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát program 

10 Před koncem 

kalendářního 

roku 

Stávající 

příjemci 

Potenciální 

žadatelé 

Centrální 

orgány na 

úrovní EU a 

České 

republiky 

Šíření 

povědomí o 

průběhu 

implementace 

programu u 

odborné 

veřejnosti 

 

Aktivizace 

potenciálních 

příjemců 

programu 

Realizace výroční konference: 

Výroční konference shrnující předešlý rok 

implementace programu. Obsahem by měla být 

kromě základního zhodnocení programu a výhledu 

do budoucna také propagace dobré práce, a to 

prostřednictvím výstupů samotných zástupců 

realizovaných projektů. Hlavním cílem konání 

výroční konference by mělo být prostřednictvím 

poukázání na pozitiva z minulého roku motivovat 

k zapojení do programu k letům následujícím. 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 

ve spolupráci s odbornou veřejností z výzkumných 

ústavů a vysokých škol zaměřených na evaluaci 

veřejných politiky a regionální rozvoj. 

11 Konec 

programového 

období 2014-

2020 

Široká 

veřejnost 

Potenciální 

žadatelé 

Příjemci 

podpory 

Prezentace 

výsledků a 

dopadů 

realizace 

programu za 

celé jeho 

období 

implantace 

 

 

Interaktivní mapa projektů: 

Vytvoření interaktivní mapy obsahující tematicky 

rozdělené a územně lokalizované projekty 

programu. Interaktivní mapa bude vhodnou formou 

prezentovat veřejnosti informaci, jak a kde využívají 

či mohou využívat výsledky projektu, jelikož dle 

jejich názorů jim právě tato informace chybí. 

Cílem interaktivní mapy je získání možnosti 

představení programu jednak jako celku (pohled na 

územní distribuci projektů), tak i na úrovni 

jednotlivých projektů. Informace o prostorovém 

umístění projektů bude zejména veřejnosti 

napomáhat k tomu, aby mohli v případě zájmu 

výsledky projektů využít. 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 
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# Navrhované 

období realizace 

Cílové 

skupiny 

Účel sdělení Forma realizace aktivity 

12 Konec 

programového 

období 2014-

2020 

Široká 

veřejnost 

Potenciální 

žadatelé 

Příjemci 

podpory 

Prezentace 

výsledků a 

dopadů 

realizace 

programu za 

celé jeho 

období 

implantace 

 

 

Realizace rozsáhlé propagační kampaně: 

Na konci programového období realizovat 

rozsáhlou propagační kampaň, prostřednictvím 

kombinace široké škály komunikačních nástrojů.  

Pro cílovou skupinu příjemců a centrálních orgánů 

by měla být základem závěrečná konference, pro 

veřejnost pak masivní kampaň prostřednictvím 

kombinace všech využívaných nástrojů. Hlavním 

sdělením kampaně by mělo být, že s koncem 

období nekončí navázaná partnerství a existence 

výsledků a dopadů implementace programu. 

Zodpovědný subjekt: Společný sekretariát programu 

(koordinace), všechny úrovně implementační 

struktury programu 
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