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Metodika zpracování socioekonomické analýzy 

Metodika zpracování evaluace

Pro zmapování aktuálního stavu území dodavatel vypracoval socioekonomickou analýzu. Tato analýza je

zpracována s využitím aktuálních administrativních zdrojů a podkladů zadavatele. Analýza zahrnuje vývoj

v jednotlivých tematických oblastech programu včetně identifikování trendů ovlivňujících programové území.

Důraz je kladen především na identifikaci a zmapování změn, příležitostí a ohrožení od doby vypracování

a schválení programového dokumentů, pro jehož zpracování byla dostupná data pouze k roku 2013, příp.

starší.

Získané informace byly analyzovány prostřednictvím vhodných metod. Na základě informací získaných

prostřednictvím aktualizované socioekonomické analýzy programového území byly na základě syntézy

s informacemi získanými prostřednictvím kvalitativních metod výzkumu získány relevantní informace

pro zodpovězení evaluačních otázek.

Oblasti socioekonomické analýzy:

 Geografická specifikace

 Obyvatelstvo

 Trh práce

 Struktura hospodářství

 Hrubý domácí produkt

 Vzdělání, školství

 Životní prostředí

 Dopravní infrastruktura

 Mezinárodní spolupráce subjektů

Použité metody:

 Desk research

 Analýza (SWOT analýza 

a multikriteriální analýza) 

a syntéza

Zdroje dat:

 Český statistický úřad (ČSÚ)

 Polský statistický úřad (GUS)

 Programový dokument 

 Podklady zadavatele

 Další administrativní zdroje

Logický rámec evaluace 

Socioekonomická 

analýza 

Desk Research, 

analýza 

Kvantitativní 

výzkum 

Výsledky 

dotazníkového šetření 

v úkolu č. 1 a úkolu č. 3

Kvalitativní výzkum 

F2F, CATI 

Polo-strukturované 

rozhovory)

Evaluace 

Syntéza

Zdroj: KPMG ČR a NAVIGA 4

Kvalitativní výzkum -
Polo-strukturované rozhovory (F2F, CATI) 

Pro provedení evaluace byly dále využity metody kvalitativního výzkumu založené na polo-strukturovaných

rozhovorech. Tyto rozhovory byly realizovány s vybranými zainteresovanými stranami programu, jejichž

seznam dodavatel uvedl na straně č. 44. Rozhovory byly realizovány jak se zástupci subjektů, které jsou

odpovědné za strategii programu, tak se zástupci hlavních cílových skupin programu.

Preferovanou metodou dodavatele pro provedení rozhovorů byly F2F rozhovory. S ohledem na časová

omezení, která jsou dána vnějšími okolnostmi zpracování evaluace, však byly vybrané rozhovory realizovány

metodou CATI.
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Doporučení pro efektivnější zacílení programu
Na základě výroků a zjištění vyplývajících ze zodpovězení daných evaluačních otázek byla vypracována následující doporučení

pro efektivnější zacílení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Maximálně využít potenciálu cestovního ruchu programového území na základě podpory zavádění principů destinačního

managementu a marketingu.

Doporučení č. 1:

Podpora cestovního ruchu je i nadále efektivním nástrojem rozvoje programového území. Doporučení stanovené v roce 2017 je tak

stále platné. Jeho relevanci potvrzuje vyhlášení specializované výzvy na podporu destinačního managementu, která splnila

požadovaný efekt.

Stěžejní předpoklad pro maximální využití potenciálu cestovního ruchu představuje podpora zavedení principů destinačního

managementu a marketingu, jejímž výsledkem bude nejen nastavení způsobu řízení destinací, ale také atraktivní nabídka produktů

cestovního ruchu. Klíčovým faktorem bude vnímání atraktivity dané destinace, aby si potenciální návštěvník vybral ke trávení své

dovolené právě některou z destinací spadající do programového území. Stimul pro rozvoj cestovního ruchu dále představuje

zkvalitňování dostupnosti území a jednotlivých atraktivit cestovního ruchu včetně kulturního a přírodního dědictví a bohatství.

Zdůvodnění doporučení:

Doporučené kroky:

Aktuální programové období:

• V rámci stávajícího období s ohledem na míru vyčerpání alokace a časové období do konce programového období již zachovat

současnou formu a změření podpory programu.

Příští programové období:

• Pokračovat s podpoře infrastrukturních projektů (zpřístupnění přírodních a kulturních předpokladů cestovního ruchu) – zaměření

pouze na investičně připravené projekty, jejichž realizaci je možné stihnout do konce programového období

• Současný stav přípravy nového programového období (návrh nařízení ERDF) naznačuje určitou změnu pohledu Evropské komise 

na podporu cestovního ruchu a více možností podpory. Udržení podpory cestovního ruchu v rámci programového území je z 

hlediska řešení jeho problému klíčové. V novém programovém období by podpora turismu měla reflektovat tyto tematické oblasti:

 Vyvážená podpora využití přírodních a kulturních předpokladů území (obnova základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu) 

 Zpřístupnění využití potenciálu cestovního ruchu

 Podpora destinačního marketingu a managementu

 Strategické řízení cestovního ruchu a marketingový výzkum 

 Tematické oblasti by měly především reagovat na nové trendy cestovního ruchu tzn.:

 Rozvoj technologií a digitální ekonomiky – nástup SMART řešení např. naváděcí a telematické systémy

 Zmírnění dopadů změny klimatu na průmysl cestovního ruchu – nedostatečné sněhové podmínky, omezování vyžití přírodních 

zdrojů    

 Změna poptávky cestovního ruchu - stárnutí populace (přístupný cestovní ruch) 

 Tematické oblasti by měly dále reagovat na specifické potřeby území tzn.

 Zohlednění rozdílné úrovně potenciálu cestovního ruchu v území a míru jeho využití (nevyužití x nadužití) a limitů (CHKO, NP,

Natura 2000 atd.) 

 Využití cestovního ruchu jako nástroje pro omezení vylidňování území – podpora projektu se zaměřením na posilování vazby 

(identity) obyvatel k území 

 Cestovní ruch jako nástroj ekonomické prosperity území  - podpora infrastrukturních projektů výhradně na základě posouzení 

ekonomické efektivity (Return of Investments - ROI) tak, jak je již dnes realizováno u velkých infrastrukturních projektů. 

 Doporučeno je dále pokračovat v přímé podpoře organizací destinačního managementu ve formě specializovaných výzev, které 

jediné mohou zajistit efektivitu vynakládaní finančních prostředků na marketingové aktivity. Na české straně programového území 

by měly být jako kritéria stanovovány požadavky na základě Kategorizace DMO. Na polské straně je vhodné stanovit minimální 

kritéria pro DMO jako konečné příjemce programu. V návaznosti na průběh projektu certifikace „Marek turystycznych“, je vhodné 

akceptovat  jako konečné příjemce certifikované organizace. Akceptace certifikace pro účely výzev především závisí na míře 

podpory a rozvoje projektu na polské straně programového území.  

 Výzvy určené pro DMO je vhodné lépe procesně (technicky) připravit. Větší důraz by měl být kladen na proces hodnocení projektů, 

než stanovování mnoha pevných požadavků (kritérií) přímo ve výzvě. Podrobně stanovené požadavky omezují možnosti zaměření 

projektů, které s ohledem na diferencovaný potenciál cestovního ruchu, také v oblasti marketingu, sledují různé cíle. Efektivita a 

smysluplnost projektů by měla být primárně posuzována v rámci procesu hodnocení. Poradenství a hodnocení takových projektů 

by měly provádět experti zaměření na marketing cestovního ruchu. 
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Doporučení pro efektivnější zacílení programu

Vytvořit podmínky pro intenzivní spolupráci škol a podniků především s akcentací významu konceptu Průmysl 4.0 a dále

v zatraktivnění technických vzdělávacích oborů.

Doporučení č. 2:

Zdůvodnění doporučení:

Jako jedny z nejvýraznějších problémů programového území byly na základě multikriteriální analýzy identifikovány prohlubující se

nerovnováha mezi strukturou učebních oborů a potřebami trhu práce, nízký zájem žáků o technické učební obory je nutné v oblasti

prioritní osy „Vzdělání a kvalifikace“ zpřesnit zacílení programu.

Vzhledem k tomu v platnosti i nadále zůstává doporučení rozvíjet podmínky pro spolupráci škol a podniků, aby byli absolventi co

nejvíce uplatnitelní a konkurenceschopní na trhu práce (nastavení učebních oborů takovým způsobem, aby reálně odrážely vývoj a

trendy na trhu práce, pravidelné přednášky odborníků z řad firem, odborné praxe žáků ve firmách, systém stipendií, atd.). Aby

spolupráce škol a podniků mohla probíhat co nejintenzivněji a nejefektivněji, je nezbytné navázat kontakt firem a škol způsobem, aby

se potenciální žadatelé o dotaci dozvěděli co nejpřesnější informace. Přirozeným vlastníkem aktivity by tedy měly být firmy, ty však

nejsou mezi povolenými příjemci dotace. Pokud bude zacílena propagace programu na firmy, ty mohou následně vyvolat poptávku u

potenciálních žadatelů, čímž by se rozšířil počet projektových žádostí a zvýšila se kvalita schválených projektů. Také je nezbytné

orientovat se na celosvětově nastupující koncept Průmysl 4.0 (zohlednění dynamického vývoje v této oblasti, upravit učební obory

takovým způsobem, který zohlední plnou či částečnou automatizaci určitých pracovních pozic) a zatraktivnit technické učební obory

pro potenciální žáky těchto oborů. Základem spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0 by měly být vysoké školy a firmy, které ve vzájemné

kooperaci, budou přicházet s inovativními řešeními s následným zaváděním do praxe. Doporučením souvisejícím s oblastí vzdělávání

je také zavedení opatření se záměrem optimalizovat a zkrátit často časově velmi dlouhého období schvalování projektových žádostí

Doporučené kroky:

Aktuální programové období:

 Efektivněji podpořit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a institucemi trhu práce prostřednictvím konkrétních aktivit např.

(semináře pro firmy z programového území, prezentace dobrých příkladů spolupráce – případové studie na různá témata (Průmysl

4.0, technické vzdělávání), cílenější činnost společného sekretariátu směrem k firemnímu sektoru a vzdělávacím organizacím atd.)

Příští programové období:

• V návaznosti na vyhodnocení současného programu a s ohledem na podmínky ESIF v příštím programovém období akcentovat

potřeby programového území v rámci konceptu Průmyslu 4.0 včetně předpokládané vyšší poptávky po absolventech technických

oborů a více provázat budoucí aktivity programu s programy financovanými z Evropského sociálního fondu (vysoká míra vzájemné

koordinace aktivit, symbióza při vyhlašování výzev) tak, aby došlo k posílení dopadu těchto účinků na trh práce.

• Zvážit rozšíření programového území o polská města Katovice a Vratislav, ve kterých se nachází výrazný a v současnosti velmi

málo využívaný potenciál k partnerské spolupráci při realizaci projektů v rámci tohoto programu.

Doporučení č. 3:

Podpora inovací, zavádění nových technologií a aplikovaného výzkumu

Zdůvodnění doporučení:

Jedná se o doporučení relevantní z hlediska přípravy nového programového období

V předešlých a v tomto programovém období se intervence programu zaměřovaly na řešení především strukturálních problémů tohoto

území. Tyto intervence zde pomohly částečně stabilizovat ekonomiku a pracovní trh na místní úrovni. V mnoha lokalitách usnadnily

kompletní transformaci území a přispěly k rozvoji zcela nových ekonomických aktivit. Některé problémy území však stálé přetrvávají,

což je mimo jiné dáno orientací ekonomiky většiny programového území na produkci s nižší přidanou hodnotou.

Ekonomická konkurenceschopnost je však především závislá na její schopnosti zavádět inovace, nové moderní technologie, které

vycházejí také z výsledků aplikovaného výzkumu. Program by se proto mohl v novém programovém území mimo svou „tradiční

orientaci“ zaměřit právě na podporu zavádění inovací, nových technologií a podporu aplikovaného výzkumu, což umožní lépe zhodnotit

dosavadní intervence programu.

Klíčovou přidanou hodnotou navrhovaného zaměření programu je větší diverzifikace hospodářství programového území, které přispěje

k efektivnějšímu udržení osob s vyšší kvalifikací v tomto území a vytvoření pracovních míst v ekonomice s vyšší přidanou hodnotou.

Doporučené kroky:

Budoucí programové období:

• Provedení výchozí analýzy zaměření programu – stanovení základních témat v dané oblasti 

• Vymezení konečných příjemců podpory:

 Veřejný sektor – města, obce, sdružení obcí a další veřejné organizace (školy, univerzity) 

 Neziskový sektor – spolky, sdružení, MAS atd.  

 Soukromý sektor – pouze jako partnerský subjekt s finanční účastí za účelem propojení výsledků výzkumu do praxe

• Typy intervencí: inovace do řízení měst a obcí (Smart technologie), inovace do rozvoje výrobních a technologických společnosti 

v programovém území 
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Doporučení pro efektivnější zacílení programu

Doporučení č. 4:

Zefektivnit proces přípravy výzvy a podání žádostí v rámci Prioritní osy 3

Zdůvodnění doporučení:

V platnosti i nadále zůstává v plném rozsahu doporučení týkající se přípravy a realizace výzev v rámci Prioritní osy 3.

Vzhledem k relativně vysokému podílu projektů v minulosti vyloučených na kritériích formální přijatelnosti v rámci PO 3 (57 % žádostí)

hodnotitel navrhuje doplňkové doporučení dílčího, procesního charakteru. Obecně, účelem procesu přípravy výzvy a jejích podmínek je

vyvolání adekvátní poptávky po nabídce programu, která umožní podpořit dostatečné množství kvalitních projektů, které budou plnit

programové cíle. Poptávka v dané výzvě by měla převyšovat nabídku, aby byl vytvořen potenciál pro závazkování alokace kvalitními

projekty a bylo potenciálně možné nahradit ukončené projekty / žádosti. Avšak žádosti vyloučené z administrace pro formální

přijatelnost zbytečně zatěžují systém administrace, nepřináší žádný přínos cílům programu, na straně příjemců představují marné

náklady spojené s přípravou žádosti (a potenciálně negativní reputaci programu).

Z hlediska administrativní zátěže implementační struktury i žadatelů se jeví jako účelné zaměřit se důkladněji na komunikaci účelnosti

projektů a výběrových kritérií v rámci PO 3 v cílové skupině potenciálních žadatelů a pokud možno předejít vysoké úmrtnosti projektů

na formálních kritériích (zejména v situaci, kdy je závazkováno pouze nízké procento alokace).

Doporučené kroky:

Aktuální programové období:

• Zaměřit se na komunikaci účelnosti projektů a výběrových kritérií v rámci PO 3 u cílové skupiny potenciálních žadatelů formou

cílené informační a metodické podpory (např. formou seminářů pro žadatele aj.) a pokud možno předejít vysoké „úmrtnosti“ projektů

v důsledku nenaplnění formálních kritérií. Pokud je příčinou vysoké míry neplnění formálních kritérií nedostatečný zásobník

projektových záměrů vyhovujících stanoveným cílům programu a specifického cíle, doporučuje hodnotitel zvážit využití

alternativních komunikačních kanálů pro podporu tvorby projektových záměrů – například formou cílenější spolupráce s firemním

sektorem jako stakeholderem přirozeně zainteresovaným na kvalitě nabídky pracovních sil na trhu práce.
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Evaluační otázky - vyhodnocení

Použité metody:

 Desk research – socioekonomická analýza území, analýza programových dokumentů 

(národní, evropské)

 Kvantitativní výzkum – interpretace dotazníkového šetření (dílčí úkol 1)

 Kvalitativní výzkum – CATI, F2F – řízené polo-strukturované rozhovory

 Design (návrh řešení)

 Teorie změny - analýza potřeb a potenciálu území 

Použité zdroje:

 Data ČSÚ, GUS a další administrativní 

zdroje

 Datové výstupy z dílčího úkolu č. 1

 Dotazník (záznam rozhovoru F2F 

a CATI) 

Otázka č. 1: Jaké jsou hlavní společné problémy programového území, které lze řešit prostřednictvím finanční intervence 

Evropského fondu pro regionální rozvoj? Jakým způsobem lze pomocí finanční intervence tyto problémy řešit? 

Hlavní společné problémy 

programového území

Ve které části programového území se 

problém vyskytuje

Proč se problém vyskytuje Jakým způsobem lze pomocí 

finanční intervence tyto 

problémy řešit? 

1. Migrace především vzdělaných a 

kvalifikovaných obyvatel z 

programového území

Strukturálně postižené průmyslové regiony, 

venkovské a horské oblasti, regiony 

orientované převážně na průmyslovou výrobu

Nedostatek pracovních 

příležitostí pro VŠ, 

podprůměrné mzdové 

ohodnocení

Investice do sektoru služeb, čímž 

vzniknou místa s vyšší přidanou 

hodnotou a omezí se migrace 

obyvatel z programového území

2. Vysoká míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti především ve 

strukturálně postižených regionech 

programového území

Regiony dlouhodobě orientované především 

na těžký průmysl, těžbu surovin či hutnictví 

(Moravskoslezský kraj, jižní část Slezského 

vojvodství ) 

Vysoká orientace těchto 

regionů na zemědělskou 

(Polsko) či průmyslovou 

výrobu (ČR)

Orientace na sektor služeb, 

využití potenciálu cestovního 

ruchu v území, celoživotní 

vzdělávání, rekvalifikace

3. Prohlubující se nerovnováha mezi 

strukturou učebních oborů a 

potřebami trhu práce

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím

Nedostatečná spolupráce 

škol a podniků, malý počet 

praxí pro studenty

Spolupráce škol a podniků, 

investice do oborů, jejichž 

absolventi naleznou snáze 

uplatnění na trhu práce

4. Vysoká nezaměstnanost ve 

věkových skupinách 15-24 let a nad 

55 let

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím, především ve 

venkovských či horských oblastech (např. 

severní část Olomouckého kraje)

Nesoulad vzdělanostní 

struktury obyvatel s 

potřebami trhu práce, 

neochota cestovat za prací

Důraz na kvalitní vzdělání 

obyvatelstva (studentů, osob již 

pracujících), spolupráce škol a 

podniků, rekvalifikace

5. Nízký zájem žáků o technické

učební obory

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím, přičemž v Polsku je 

tento problém výraznější. Velké riziko do 

dalších let

Nedostatek absolventů 

technických oborů, zvláště 

řemeslníků. Podniky musí 

odmítat zakázky.

Výrazná podpora technických 

vzdělávacích oborů ze strany 

státu, spolupráce škol a podniků, 

odborné praxe během studia

6. Dlouhodobě vyšší podíl 

zaměstnanců v sekundárním sektoru 

na české straně a v primárním 

sektoru na polské straně oproti 

celostátnímu průměru dané země

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím, problém se vyskytuje 

v průmyslových, venkovských a horských 

oblastech. Částečně také v městských 

oblastech

Historický vývoj v daných 

lokalitách – těžba uhlí a 

hutnictví v Moravskoslezském 

kraji a zemědělství v Polsku

Orientace na sektor služeb, důraz 

na kvalitní vzdělání, celoživotní 

vzdělávání, výuka cizích jazyků, 

mechanizace a robotizace v 

zemědělství

7. Omezení přeshraniční 

akceschopnost k řešení 

mimořádných událostí a krizových 

situací v programovém území

Příhraniční, zvláště horské oblasti 

programového území

Vzájemně nekompatibilní 

technické zařízení a 

vybavení, jazyková bariéra, 

horské masivy

Nákup vzájemně kompatibilních 

technických zařízení a systémů, 

jazyková vybavenost

8. Špatný technický stav dopravní 

infrastruktury

Chybějící dálniční spojení z Hradce králové do 

Polska, chybějící rychlostní silnice S1 a S3 v 

Polsku

Průtahy při schvalování a 

následně stavbě úseků 

páteřní dopravní 

infrastruktury

Investice do dopravní 

infrastruktury, dokončení páteřní 

sítě dopravních komunikací, 

dostatečné financování údržby a 

oprav komunikací

9. Nižší vzdělanostní struktura 

obyvatel programového území oproti 

celorepublikovým průměrům

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím, zvláštně v tradičních 

zemědělských či průmyslových regionech

Tyto regiony nevytvářely tlak 

na vysokoškolské vzdělání

Důraz na kvalitní vzdělání 

obyvatelstva (studentů, osob již 

pracujících), celoživotní 

vzdělávání

10. Nedostatečná turistická a 

dopravní infrastruktura v 

pohraničních regionech

Pohraniční venkovské či horské regiony mající 

předpoklady využití potenciálu cestovního 

ruchu

Malý důraz na využití 

potenciálu cestovního ruchu. 

Nízká míra investic do těchto 

lokalit

Výstavba lepšího dopravního 

spojení v horských oblastech, 

budování turistického zázemí

Výrok:

Hlavní společné problémy programového území řazené podle závažnosti jsou migrace vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel

z programového území, vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti především ve strukturálně postižených regionech

programového území, prohlubující se nerovnováha mezi strukturou učebních oborů a potřebami trhu práce, vysoká

nezaměstnanost ve věkových skupinách 15-24 let a nad 55 let, nízký zájem žáků o technické učební obory, dlouhodobě vyšší

podíl zaměstnanců v sekundárním sektoru na české straně a v primárním sektoru na polské straně oproti celostátnímu

průměru dané země, omezení přeshraniční akceschopnost k řešení mimořádných událostí a krizových situací

v programovém území, špatný technický stav dopravní infrastruktury, nižší vzdělanostní struktura obyvatel programového

území oproti celorepublikovým průměrům a nedostatečná turistická a dopravní infrastruktura v pohraničních regionech.
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Evaluační otázky - vyhodnocení
Otázka č. 2: Které zjištěné hlavní problémy programového území nastavená intervenční logika programu řeší? Řeší je program 

správným způsobem?  

Výrok:

Intervenční logika programu – zvolené cíle, priority a podporované aktivity přispívají k řešení všech definovaných hlavních

problémů území. Nastavení aktivit a cílů je stále adekvátní problémům a potřebám území. Intervenční logiku lze považovat za

adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným problémům a potřebám, jejich významu a potenciálu nástrojů ESIF.

Zjištění

Použité metody:

• Desk research – socioekonomická analýza území, analýza programových dokumentů (národní, 

evropské)

• Kvantitativní výzkum – syntéza zjištění (dílčí úkol 1, 2, 3)

• Kvalitativní výzkum – CATI, F2F – řízené polo-strukturované rozhovory

• Design (návrh řešení)

• Teorie změny – analýza potřeba a potenciálu území 

Použité zdroje:

• DATA ČSÚ, GUS a další administrativní zdroje

• Datové výstupy z dílčího úkolu č. 1, 2, 3

• Dotazník (záznam rozhovoru CATI a F2F)

Obyvatelstvo

Hlavní identifikovaný společný problém programového území v oblasti obyvatelstva a demografické situace definovaný jako Migrace

především vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel z programového území řeší nastavená intervenční logika programu spíše

sekundárně, napříč aktivitami všech specifických cílů, podporou vzniku předpokladů pro řešení problému.

Zvolené priority, cíle a aktivity dílčím způsobem přispívají k řešení identifikovaných problémů v oblasti demografické situace 

a obyvatelstva. Intervenční logiku lze považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným problémům území.

Trh práce 

Hlavní identifikované společné problémy programového území v oblasti trhu práce - Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve

strukturálně postižených regionech programového území, Prohlubující se nerovnováha mezi strukturou učebních oborů a potřebami

trhu práce, Dlouhodobě vyšší podíl zaměstnanců v zemědělství na polské straně oproti celostátnímu průměru řeší nastavená

intervenční logika programu primárně aktivitami v rámci specifických cílů 2, 3, doplňkově aktivitami v rámci specifického cíle 4,

například podporou spolupráce institucí působících na trhu práce.

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k řešení identifikovaných problémů v oblasti trhu práce, intervenční logiku lze

považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným problémům území.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631


9© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 

firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Evaluační otázky - vyhodnocení

Zjištění

Vzdělání

Hlavní identifikované společné problémy programového území v oblasti vzdělávání - Prohlubující se nerovnováha mezi strukturou

učebních oborů a potřebami trhu práce, Nízký zájem žáků o technické učební obory, Nižší vzdělanostní struktura obyvatel

programového území oproti celorepublikovým průměrům - řeší nastavená intervenční logika programu primárně aktivitami v rámci

specifického cíle 3 a sekundárně též specifického cíle 4.

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k řešení identifikovaných problémů v oblasti vzdělávání, intervenční logiku lze

považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným problémům území.

Doprava

Hlavní identifikované společné problémy programového území

v oblasti dopravní infrastruktury definovaný jako Špatný technický

stav dopravní infrastruktury adresuje nastavená intervenční logika

programu spíše sekundárně v rámci aktivity specifického cíle 2

(Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání

kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu). Předpoklady

pro řešení problému sekundárně přináší očekávané aktivity

specifického cíle 4 (společné plánování rozvoje dopravní sítě

a koordinace investic do silniční infrastruktury…).

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k řešení

identifikovaných problémů v oblasti dopravy, intervenční logiku

lze považovat principiálně a adekvátně nastavenou ve vztahu

k definovaným problémům území.
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Evaluační otázky - vyhodnocení

Zjištění

Cestovní ruch 

Hlavní identifikovaný společný problém programového území

v oblasti cestovního ruchu definovaný jako Nedostatečná turistická

a dopravní infrastruktura v pohraničních regionech - řeší nastavená

intervenční logika programu primárně aktivitami v rámci specifického

cíle 2, konkrétně podporou Infrastrukturních opatření pro

přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního

dědictví příhraničního regionu. Sekundární příspěvek zahrnují

očekávané aktivity specifického cíle 4.

Zvolené priority, cíle a aktivity potenciálně přispívají k řešení

identifikovaných problémů v oblasti cestovního ruchu.

Intervenční logiku lze považovat za adekvátně nastavenou

ve vztahu k definovaným problémům území.

Spolupráce aktérů

Identifikovaný společný problém programového území v oblasti spolupráce aktérů definovaný jako Omezení přeshraniční

akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a krizových situací v programovém území je v rámci nastavené intervenční logiky přímo

cílen aktivitami specifického cíle 1, sekundárně též specifického cíle 4.

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k řešení identifikovaných problémů v oblasti spolupráce aktérů. Intervenční logiku

lze považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným problémům území.
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Evaluační otázky - vyhodnocení

Použité metody:

 Desk research – socioekonomická analýza území, analýza programových dokumentů 

(národní, evropské)

 Kvantitativní výzkum – syntéza zjištění dotazníkového šetření (dílčí úkol 1)

 Kvalitativní výzkum – CATI, F2F – řízené polo-strukturované rozhovory

 Design (návrh řešení)

 Teorie změny - analýza potřeb a potenciálu území 

Použité zdroje:

 Data ČSÚ, GUS a další administrativní 

zdroje

 Datové výstupy 

z úkolu č. 1

 Dotazník (záznam rozhovoru F2F 

a CATI) 

Otázka č. 3: Jaké jsou hlavní společné příležitosti programového území, které lze rozvíjet prostřednictvím finanční intervence 

Evropského fondu pro regionální rozvoj? Jakým způsobem lze pomocí finanční intervence tyto příležitosti rozvíjet? 

Výrok:

Hlavní společné příležitosti programového území řazené podle významnosti jsou potenciál programového území z pohledu

cestovního ruchu (lázeňství, turistika, návštěvnost historických, přírodních či kulturních památek), potenciál přeshraniční

spolupráce obyvatel či podniků v programovém území (trh práce, navazování kontaktů, turistika, dovolené), studium

technických oborů s perspektivou pracovního uplatnění na trhu práce v programovém území, jazyková vybavenost

absolventů jako potenciál k pracovnímu uplatnění na druhé straně hranice programového území a zvýšení regionální mobility

prostřednictvím výstavby páteřní infrastruktury.

Hlavní příležitosti programového 

území

Ve které části programového území se 

příležitost vyskytuje

Proč se příležitost 

vyskytuje

Jakým způsobem lze pomocí 

finanční intervence tyto 

příležitosti rozvíjet? 

1. Potenciál programového území 

z pohledu cestovního ruchu 

(lázeňství, turistika, návštěvnost 

historických, přírodních či kulturních 

památek)

Napříč celým programovým územím podle 

konkrétních atraktivit z pohledu cestovního 

ruchu

Historické a kulturní dědictví, 

20 % území je tvořeno 

horami a pohořími, lázeňská

charakteristika daných lokalit

Zpracování příslušných plánů 

rozvoje území, financování 

údržby a oprav památek, 

budování turistické infrastruktury

2. Potenciál přeshraniční spolupráce 

obyvatel či podniků v programovém 

území (trh práce, navazování 

kontaktů, turistika, dovolené)

Převážně v pohraničních oblastech, oblastech 

podobně průmyslově orientovaných,

či v turistických nebo rekreačních lokalitách

Kulturní blízkost obou národů, 

blízké socioekonomické 

problémy obou České 

a Polské republiky

Zaměření na investice 

do vzdělání včetně jazykového 

vybavení, realizace společných 

projektů, investice do turistických 

destinací

3. Studium technických oborů 

s perspektivou pracovního uplatnění 

na trhu práce v programovém území

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím, nejvíce však 

na polské straně území

Nezájem studentů 

o technické obory, 

předpokládané nízké mzdové 

ohodnocení

Zaměření na investice 

do vzdělání, zvláště technického, 

podpora vzájemné spolupráce 

technických škol a podniků 

4. Jazyková vybavenost absolventů 

jako potenciál k pracovnímu 

uplatnění na druhé straně hranice 

programového území

S různou intenzitou napříč celým 

programovým územím, nejvíce však 

v příhraničních oblastech programového 

území

Podcenění jazykových 

znalostí a výuky 

z dlouhodobého hlediska, 

malá motivace žáků 

o studium cizích jazyků

Zaměření na investice 

do vzdělání včetně jazykového 

vybavení, jazykové kurzy pro 

dospělé, podpora společných 

akcí (kulturních, společenských, 

sportovních)

5. Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím výstavby páteřní 

infrastruktury

V lokalitách, ve kterých jsou plánovány trasy 

klíčových dopravních tahů, směr od Hradce 

Králové do Polska a komunikace S1 a S3 

v Polsku

Průtahy při plánování,

schvalování, příp. stavbě 

klíčových dopravních tahů

Investice do výstavby páteřní 

infrastruktury, která propojí 

českou a polskou stranu 

programového území
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Evaluační otázky - vyhodnocení
Otázka č. 4: Které zjištěné hlavní příležitosti programového území nastavená intervenční logika programu rozvíjí? Rozvíjí je 

program správným způsobem?  

Výrok:

Intervenční logika programu – zvolené cíle, priority a podporované aktivity rozvíjejí všechny hlavní příležitosti území.

Nastavení aktivit a cílů je stále adekvátní hlavním rozvojovým příležitostem území. Intervenční logiku lze považovat za

adekvátně nastavenou ve vztahu k definovanému potenciálu území.

Zjištění

Vzdělání

Hlavní rozvojové příležitosti programového území v oblasti

vzdělávání definované jako Studium technických oborů

s perspektivou pracovního uplatnění na trhu práce

v programovém území, Jazyková vybavenost obyvatel jako

příležitost k pracovnímu uplatnění na druhé straně hranice

programového území, jsou v rámci nastavené intervenční logiky

přímo rozvíjeny aktivitami specifického cíle 3.

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k rozvoji příležitostí

v oblasti jazykové vybavenosti obyvatelstva a vzdělávání

v souladu s požadavky místního trhu práce. Intervenční

logiku lze považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu

k definovanému potenciálu území.

Cestovní ruch 

Hlavní rozvojové příležitosti programového území v oblasti cestovního ruchu definované jako Potenciál programového území z pohledu 

cestovního ruchu (lázeňství, turistka, návštěvnost historických, přírodních či kulturních památek,…), jsou v rámci nastavené intervenční 

logiky přímo rozvíjeny aktivitami specifického cíle 2. 

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k rozvoji příležitostí v oblasti cestovního ruchu. Intervenční logiku lze považovat za

adekvátně nastavenou ve vztahu k definovanému potenciálu území.

Použité metody:

• Desk research – socioekonomická analýza území, analýza programových dokumentů 

(národní, evropské)

• Kvantitativní výzkum – syntéza zjištění (dílčí úkol 1, 2, 3)

• Kvalitativní výzkum – CATI, F2F – řízené polo-strukturované rozhovory

• Design (návrh řešení)

• Teorie změny – analýza potřeb a potenciálu území 

Použité zdroje:

• DATA ČSÚ, GUS a další administrativní 

zdroje

• Datové výstupy z dílčího úkolu č. 1, 2, 3

• Dotazník (záznam rozhovoru CATI a 

F2F)
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Evaluační otázky - vyhodnocení

Zjištění

Doprava

Hlavní rozvojové příležitosti programového území v oblasti

dopravní infrastruktury definované jako Zvýšení regionální

mobility prostřednictvím výstavby páteřní infrastruktury jsou

v rámci nastavené intervenční logiky rozvíjeny spíše

zprostředkovaně, aktivitami specifických cílů 2 a 4.

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají

k řešení identifikovaných problémů v oblasti dopravní

infrastruktury. Intervenční logiku lze považovat za

adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným

problémům území.

Spolupráce aktérů

Hlavní rozvojové příležitosti programového území v oblasti spolupráce aktérů definované jako Potenciál přeshraniční

spolupráce obyvatel či podniků v programovém území (trh práce, navazování kontaktů, turistika, dovolené) jsou v rámci

nastavené intervenční logiky rozvíjeny průřezově v rámci aktivit všech specifických cílů.

Zvolené priority, cíle a aktivity přispívají k řešení identifikovaných problémů v oblasti spolupráce aktérů.

Intervenční logiku lze považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu k definovaným problémům území.

Nastavení aktivit a cílů programu rozvíjí průřezový potenciál spolupráce napříč věcnými prioritními osami

programu. Intervenční logiku lze z této perspektivy považovat za adekvátně nastavenou ve vztahu

k příležitostem široké spolupráce aktérů v programovém území.
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Evaluační otázky - vyhodnocení

Otázka č. 5: Jsou v souladu se závěry otázek 1-4 nastavené specifické cíle programu relevantní a platné?

Výrok:

Program a jeho cíle lze považovat za relevantní nástroj řešení potřeb a rozvoje potenciálu programového území.

Zjištění

Specifické cíle definované v rámci zvolených tematických cílů a investičních priorit jsou i nadále v souladu s identifikovanými

významnými problémy a z nich vyplývajícími potřebami území, cílí na využití relevantních příležitostí území a aktivizaci rozvojového

potenciálu a definují aktivity, u nichž lze podloženě očekávat příspěvek k naplnění cílů a výsledků programu.

Otázka č. 6: Jsou nastavené synergické a komplementární vazby na jiné nástroje financování stále platné? Pokud ne, jaké

synergické a komplementární vazby by měl program nastavit?

Výrok:

Operační program Interreg V-A ČR-PL ani dokumenty JMP nedefinují synergické vazby k dalším rozvojovým instrumentům.

Zároveň definují nejednoznačně rozsah programovaných komplementárních vazeb. Za relevantně vymezené lze považovat

vazby na IROP (v PO 1, 2, 3) i OP ŽP (v PO 1 a PO 2).

Pozitivně evaluátor hodnotí koncept komplementarit v případě individuálních projektů v rámci PO 1 a jejich provazbu s

vlajkovými projekty.

Zjištění

Kontext

Společný strategický rámec (Příloha 1 Nařízení EU č. 1303/2013) vymezuje koordinaci, doplňkovost a synergické působení mezi fondy

ESI a ostatními politikami a nástroji unie jako jeden z implementačních principů programového období 2014-2020. V souladu s tímto

principem definuje Jednotné metodické prostředí (JMP) synergie a komplementarity jako „vztah mezi aktivitami v programech, které

jsou vůči sobě v přímé funkční interakci a navzájem se posilují ve svých účincích a dopadech.“ Účelem nastavení, sledování a řízení

synergií a komplementarit tedy je zvýšení efektivity naplňování priorit financování Dohody o partnerství, tematických cílů jakož

i zamezení duplicit finančních intervencí.

Účel instrumentu „synergií a komplementarit“ v prostředí managementu ESI fondů proto hodnotitel nechápe jako obecnou identifikaci

tematických návazností intervencí, ale jako identifikaci vztahu intervencí, které vyžadují určitý stupeň řízení.

Nastavené vazby

Operační program Interreg V-A ČR-PL ani dokumenty JMP nedefinují žádné synergické vazby k dalším rozvojovým instrumentům.

Zároveň definují částečně nejednoznačně rozsah programovaných komplementárních vazeb. Následující přehled shrnuje

identifikované vazby vůči programům podle různých zdrojů:

Zdroj / 

Vazba 

Operační program Souhrn S/K (MMR 

NOK)

Číselník S/K

(kód E05k)

IS MS 2014+

IROP  PO 1

 PO 2

 PO 3

 PO 4

 PO 1

 PO 2

 PO 3

 PO 1

 PO 2

 PO 3

 PO 1

 PO 2

 PO 3

OP ŽP  PO 1  PO 1

 PO 2

PRV  PO 2

OP VVV  PO 3

OP PIK  PO 2

Zdroj: Operační program Interreg V-A, příloha 5; Souhrn synergií (materiál MMR – NOK, 2017), Přehled synergií a komplementarit z číselníku (únor 

2016); IS MS 2014+ (náhled poskytnut zadavatelem) 

Použité metody:

• Syntéza zjištění
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Evaluační otázky - vyhodnocení
Zjištění

Platnost vazeb

Platnost vazeb zůstává stejná. Vymezenou vazbu na OP PIK je třeba považovat za spíše nerelevantní. Podobně, vazba na intervence

PO 4 IROP sice popisuje návaznosti intervencí, nicméně v odlišném tematickém cíli a bez naplnění znaku potřebnosti řízení vztahu.

Vazba na OP VVV identifikovaná v programovém dokumentu je podobného charakteru jako vazba na IROP v rámci PO 3. Principiálně

by proto program měl uvádět obě vazby, případně žádnou.

Pro intervence Interreg V-A ČR-PL průřezově platí, že jsou založeny na mobilizaci unikátního potenciálu a přidané hodnoty

vyplývajících z přeshraniční spolupráce zúčastněných partnerů. Z definice, projekty naplňující tento princip nesou nízké riziko duplicit

s intervencemi dalších nástrojů, byť na stejném území.

Za relevantně vymezené lze považovat vazby na IROP (v PO 1, 2, 3) i OP ŽP (v PO 1 a PO 2). Hodnotitel nepovažuje za účelné

definovat formálně další komplementární ani synergické vazby.
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Multikriteriální analýza k evaluační otázce č. 1

Venkovská oblast:

• Venkovské oblasti lze definovat pomocí celé řady kritérií. Z pohledu veřejné správy se venkovská sídla nazývají obce a mají

postavení obce ve veřejné správě. Z pohledu počtu obyvatel se jedná o sídla, ve kterých žije maximálně 3 000 obyvatel. Definice

OECD označuje za venkovské oblasti při zohlednění lokálních specifik ty, jejichž hustota obyvatelstva je nižší než

100 obyvatel/km2. zdroj: Sociologická laboratoř ČZU in Binek a kol. (2007)

Horská oblast:

• Horské oblasti jsou definovány jako lokality, jejichž území je minimálně z 50 % tvořeno pohořími či horskými masivy. Ekonomický

a hospodářský vývoj těchto oblastí je velmi ovlivněn klimatickými a topografickými podmínkami.

zdroj: Studie Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries (2004)

Věkové skupiny v populaci Podíl

Předproduktivní věk (0-15 let) 516 983 551 272 1 068 255 17,13 %

Produktivní věk (16-64 let) 2 175 163 1 693 489 3 868 652 62,05 %

Postproduktivní věk (65+ let) 657 644 640 615 1 298 259 20,82 %

zdroj GUS, ČSÚ, data k 31.12.2017

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena z pohledu významnosti pro danou věkovou skupinu, kdy hodnocení 5 znamená nejvyšší významnost až po hodnocení 1,

které znamená nejnižší významnost.

Celková váha kritérií vzhledem k zastoupení daných věkových skupin v populaci tvoří 50 % váhy jednotlivých kritérií.

Průmyslová oblast:

• Oblast s významným zastoupením průmyslové výroby (strojírenství, těžba uhlí, hutnictví, petrochemie,...). Průmyslové oblasti

často se vyznačující znečištění ovzduším a sníženou kvalitou životního prostředí.
zdroj: internet

Problémy byly posuzovány z pohledu

dílčích kritérií, kterým byly přiřazeny váhy

podle hlediska jejich významnosti v

programovém území.

Váhy byly jednotlivým kritériím přiřazeny

na základě procentuálního zastoupení

věkových skupin obyvatelstva ve 4

specifických oblastech; venkovských,

městských, horských a průmyslových.

venkovská oblast: váha 0,575 horská oblast: váha 0,175 městská oblast: váha 0,125 průmyslová oblast: váha 0,125

Celková váha kritérií vzhledem k rozdělení programovém území na 4 specifické oblasti tvoří 50 % váhy jednotlivých kritérií. Váhy

kritérií pro jednotlivé problémy byly u každé z těchto 4 oblastí stanoveny na základě rozlohy dané oblasti (váha 50 %) a počtu

obyvatel žijících v této oblasti (váha 50 %).

Pro zjištění 10 nejzávažnějších problémů v programovém území byla použita multikriteriální analýza, v rámci které bylo analyzováno

celkem 18 problémů v programovém území.

Kritéria 0-15 let 16-64 let 65+ let
Dílčí 

součet

Dílčí váha 

kritéria

Vazba na trh práce (nezaměstnanost, počet pracovních míst) 1 5 2 8 26,0 %

Dopravní dostupnost, dopravní infrastruktura 2 5 4 11 29,3 %

Školství, vzdělání 5 4 1 10 24,2 %

Životní prostředí, přírodní podmínky 2 3 4 9 20,2 %

Mezinárodní spolupráce subjektů (institucí, firem) 1 3 1 5 15,8 %

Kritéria
Venkovské 

oblasti

Horské 

oblasti

Městské 

oblasti

Průmyslové 

oblasti

Dílčí součet
(po zohlednění 

rozlohy a počtu 

obyvatel)

Dílčí 

váha 

kritéria

Celková

váha 

kritéria

Vazba na trh práce 4 5 1 2 3,55 24,1 % 25,1 %

Doprava 4 5 2 2 3,657 25,0 % 27,1 %

Školství, vzdělání 4 5 1 1 3,524 23,3 % 23,7 %

Životní prostředí 2 1 3 5 2,325 15,8 % 18,0 %

Mezinárodní spolupráce subjektů 2 2 1 1 1,75 11,9 % 13,8 %

Městská oblast:

• Městské oblasti představují opak oblastí venkovských. Z pohledu počtu obyvatel se jedná o sídla, ve kterých žije více než

3 000 obyvatel. Definice OECD označuje za městské oblasti při zohlednění lokálních specifik ty, jejichž hustota obyvatelstva je

vyšší než 100 obyvatel/km2. zdroj: Sociologická laboratoř ČZU in Binek a kol. (2007)
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Multikriteriální analýza k evaluační otázce č. 1

Na základě multikriteriální analýzy bylo identifikováno

10 nejzávažnějších problémů programového území.

Pro zjištění 10 nejzávažnějších problémů v programovém území byla použita

multikriteriální analýza, v rámci které bylo analyzováno 18 problémů v programovém

území, které byly identifikovány na základě realizované socioekonomické analýzy a

dalších metod. Každý z 17 problémů byl bodově ohodnocen podle své vazby na

definovaná dílčí kritéria na škále:

Velmi negativní vliv: - 2 body

Negativní vliv: - 1 bod

Neutrální vliv: 0 bodů

Pozitivní vliv: +1 bod

Velmi pozitivní vliv: +2 body

Problémy

Kritéria Vazba na trh 

práce
Doprava

Školství, 

vzdělání

Životní 

prostředí

Mezinárodní 

spolupráce 

subjektů

Celkový 

bodový 

součet

Pořadí 

problémů

Váha jednotlivých kritérií 0,251 0,271 0,237 0,180 0,138

Nižší vzdělanostní struktura obyvatel 

programového území oproti celorepublikovým 

průměrům
-1 0 -2 0 -1 -0,86 8.

Migrace především vzdělaných a kvalifikovaných 

obyvatel z programového území
-2 -2 -1 0 -1 -1,42 1.

Nízký zájem žáků o technické učební obory -2 0 -2 0 -1 -1,11 4.

Pokračující malý zájem o spolupráci českých a 

polských podniků v programovém území
-1 -1 0 0 -2 -0,80 10.

Prohlubující se nerovnováha mezi strukturou 

učebních oborů a potřebami trhu práce
-2 -1 -2 0 0 -1,25 3.

Stárnutí populace v programovém území 0 -1 -1 0 0 -0,51 14.

Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

především ve strukturálně postižených regionech 

programového území

-2 -1 -2 0 -1 -1,39 2.

Na polské straně je dlouhodobě vyšší podíl 

zaměstnanců v zemědělství oproti celostátnímu 

průměru
-2 -1 -1 0 0 -1,01 5.

Chybějící a velmi pomalá stavba páteřní silniční 

infrastruktury na českém programovém území
-1 -1 0 0 -1 -0,66 12.

Špatný technický stav dopravní infrastruktury -1 -2 0 0 -1 -0,93 7.

Nedostatečná turistická a dopravní infrastruktura 

v pohraničních regionech
-1 -1 0 -1 -1 -0,84 9.

Nízký počet hraničních přechodů pro nákladní 

dopravu
0 -1 0 0 -2 -0,55 13.

Omezení přeshraniční akceschopnost k řešení 

mimořádných událostí a krizových situací v 

programovém území
0 -2 0 -1 -2 -1,00 6.

Vysoká úroveň znečištění ovzduší ve východní 

části regionu
0 0 0 -2 0 -0,36 16.

Výskyt povodní či jiných mimořádných událostí s 

ohledem na omezení přeshraniční 

akceschopnosti složek Integrovaného 

záchranného systému

0 -1 0 -2 -1 -0,77 11.

Nadprůměrná produkce průmyslového odpadu v 

Moravskoslezském kraji a Rybnickém 

podregionu

0 0 0 -2 -1 -0,50 15.

Postupné utlumování hornické činnosti – např. 

OKD v Moravskoslezském kraji
-2 0 0 1 0 -0,32 17.
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Multikriteriální analýza k evaluační otázce č. 3
Pro zjištění 5 nejvýznamnějších příležitostí v programovém území byla použita

multikriteriální analýza, v rámci které bylo analyzováno celkem 12 příležitostí v programovém

území, které byly identifikovány na základě realizované socioekonomické analýzy a dalších

metod. Každá z 12 příležitostí byla bodově ohodnocena podle své vazby na definovaná dílčí

kritéria na škále:

• velmi negativní vliv: minus 2 body

• negativní vliv: minus 1 bod

• neutrální vliv: 0 bodů

• pozitivní vliv: plus 1 bod

• velmi pozitivní vliv: plus 2 body

Na základě multikriteriální analýzy bylo identifikováno 5 nejvýznamnějších rozvojových příležitostí programového území.

Jednotlivé příležitosti byly posuzovány z pohledu dílčích kritérií, kterým byly přiřazeny váhy podle hlediska jejich významnosti

v programovém území. Váhy byly jednotlivým kritériím přiřazeny na základě procentuálního zastoupení věkových skupin

obyvatelstva a na základě rozdělení programového území na 4 oblasti a jejich zastoupení z pohledu rozlohy a v nich žijícího

obyvatelstva. Váhy jednotlivých kritérií odpovídají vahám použitým u evaluační otázky č.1. Váha jednotlivých kritérií je vysvětlena

na straně č. 31.

příležitosti                                kritéria

vazba na trh práce 

(míra 

nezaměstnanosti, 

počet pracovních 

míst)

dopravní 

dostupnost, 

dopravní 

infrastruktura

školství, 

vzdělávání

životní 

prostředí, 

přírodní 

podmínky

mezinárodní 

spolupráce subjektů 

(institucí, firem)

celkový 

bodový 

součet

pořadí 

příležitostí

Váha jednotlivých kritérií 0,251 0,271 0,237 0,180 0,138

Potenciál přeshraniční spolupráce 

obyvatel v programovém území (trh 

práce, navazování kontaktů, turistika, 

dovolené) 1 1 1 0 2 1,04 2.
Jazyková vybavenost absolventů jako 

potenciál k pracovnímu uplatnění na 

druhé straně hranice programového 

území 1 0 2 0 2 1,00 4.
Studium technických oborů s 

perspektivou pracovního uplatnění na 

trhu práce v programovém území 2 0 1 0 2 1,02 3.
Pokračující transformace hospodářství 

(jako příležitost především pro sektor 

služeb) 1 1 0 0 1 0,66 8.
Potenciál programového území z 

pohledu cestovního ruchu (lázeňství, 

turistika, návštěvnost historických, 

přírodních či kulturních památek,...) 2 1 0 1 1 1,09 1.
Snižování produkce podnikového 

odpadu 0 0 0 2 0 0,36 12.
Vysoká míra zalesnění (surovinový 

zdroj, akumulátor vod a důležitý biotop) 0 0 0 2 1 0,50 11.
Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím výstavby páteřní 

infrastruktury 1 2 0 0 1 0,93 5.
Efektivní využívání dotačních titulů v 

rámci fondů EU k vzájemné přeshraniční 

spolupráci 1 1 1 0 1 0,90 6.
Efektivní využívání nového nástroje –

Evropského seskupení pro územní 

spolupráci (ESÚS) 1 0 0 0 2 0,53 10.
Předpoklad vzájemné spolupráce 

subjektů na české a polské straně 

vzhledem k obdobným 

socioekonomickým problémům těchto 

regionů 1 0 1 0 1 0,63 9.
Potenciál využití trojstranné spolupráce 

na německé (Euroregion Nisa) a 

slovenské části pohraničí (Euroregion 

Beskydy). 1 0 0 1 2 0,71 7.
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Vymezení programového území

Programové území Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Kraje:

• Liberecký, 

• Královéhradecký, 

• Pardubický, 

• Olomoucký,

• Moravskoslezský.  

Podregiony:

• Bielski,

• Rybnicki,

• Jeleniogórski,

• Wałbrzyski,

• Nyski,

• Opolski.  

Okresy:

• Strzeliński,

• Pszczyński.

23 135 km2 3 349 790 obyvatel

Celková rozloha 

programového území:

47 097 km2

29,3 % rozlohy 

23 962 km2 8 % rozlohy 

stav k 31.12.2017, zdroj: ČSÚ

Největší města (podle počtu obyvatel k 31.12.2017):

Olomouc

100 494 obyvatel

Ostrava

290 450 obyvatel

Liberec

103 979 obyvatel

Bielsko-Biała

172 030 obyvatel

Rybnik

139 252 obyvatel

Opole

118 722 obyvatel

2 885 376 obyvatel

stav k 31.12.2017, zdroj: GUS

Největší města (podle počtu obyvatel k 31.12.2016):

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631


21© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 

firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Geografická specifikace programového území

Hospodářsky problémové regiony (ORP) na českém území:

Moravskoslezský  kraj:

Bílovec

Bohumín

Bruntál

Český Těšín

Havířov

Karviná

Kravaře

Krnov

Olomoucký kraj:

Jeseník

Konice

Lipník nad Bečvou

Přerov

Šternberk

Šumperk

Uničov

Zábřeh

Liberecký kraj:

Frýdlant

Nový Bor

Tanvald

Královehradecký kraj:

Broumov

(Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 

na období 2014-2020)

Územní jednotky programového území na české i polské straně se vyznačují vysokou mírou vzájemné

odlišnosti. Pro co nejpřesnější srovnání jednotlivých územních jednotek (obcí, příp. ORP) na české straně

území bylo zvoleno vzájemné porovnání územních jednotek na základě rozvojových znaků. Uvedený postup

vychází z dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020.

Rozvojové znaky územních jednotek:

• sociálně-ekonomický potenciál jednotky

• polohový potenciál jednotky

• dynamika vývoje jednotky v určitém aktuálním období

Typy území z hlediska rozvojových znaků:

• rozvojová území

• stabilizovaná území

• periferní území

rozvojová území

stabilizovaná území

periferní území

Pardubický kraj:

Česká Třebová

Králíky

Moravská Třebová

Svitavy

Rozdělení české části programového území:

Rozvojová území:

• Hradecko-Pardubická aglomerace – rozsáhlé sociálně 

vyloučené lokality v oblastech dřívější chemické výroby

• Ostravská aglomerace – oblasti s vysokou nezaměstnaností 

z důvodu zániku dřívějších průmyslových podniků

Stabilizovaná území:

• Mikroregionální centra se stabilizovanou ekonomickou situací 

vyskytující se ve všech krajích české části území

Periferní území:

• Geograficky odlehlá území s více kumulovanými problémy 

(zvláště příhraniční oblasti Olomouckého kraje v oblasti 

Jeseníků)

Na české straně programového území byly také identifikovány (na základě analýzy ekonomických a

statistických dat) hospodářsky problémové regiony (ORP) prioritně určené pro zacílení hospodářské pomoci

v letech 2014 až 2020.

Odry

Orlová

Ostrava

Rýmařov

Vítkov (Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 

na období 2014-2020)
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Geografická specifikace programového území

Územní jednotky programového území se i na polské straně vyznačují vysokou mírou vzájemné odlišnosti.

Největší koncentrace venkovských oblastí lze v Polsku nalézt ve střední části Polska. Městské oblasti jsou

v polské části programového území soustředěny v podregionu Rybnicky, který se vyznačuje velkou

koncentrací problémů – útlum těžkého průmyslu, nízká vzdělaností struktura obyvatel, znečištěné životní

prostředí aj. Problémy s velmi vysokou intenzitou v městských oblastech jsou koncentrovány v podregionu

Wałbrzyski.

Koncentrace venkovských a městských oblastí na území Polska

Oblasti s největší koncentrací venkovského 

charakteru lokality, jedná se o oblasti s nejhorším 

přístupem ke službám

Zdroj: Národní strategie pro regionální rozvoj do roku 2020 (Polsko)

nízká 

střední

vysoká

velmi vysoká

Intenzita problémů 

v území 

Počet obyvatel v tis.

Dojezdová vzdálenost z pohraničních lokalit 

do center jednotlivých vojvodství

90-120 min jízdy autem

přes 120 minut jízdy autem

oblasti s nejhorší časovou dostupností autem

Pro značnou část pohraničních oblasti Polska s ČR je typická velmi špatná dojezdová vzdálenost do center

daných vojvodství, což je dáno odlehlostí daných lokalit, jejich horským charakterem a nedostatečnou

dopravní infrastrukturou.
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Obyvatelstvo

V Polsku je situace podobná jako v České

republice, také zde došlo k nárůstu věkové

skupiny nad 65 let. Za 4 roky tento ukazatel

vzrostl o 2,3 p.b., z 14,7 % na 17 %. Během

sledovaného období došlo v programovém

území k nejvyššímu nárůstu (o 3,2 p.b.)

u podregionu Jeleniogórski a u podregionu

Wałbrzyski (o 3 p.b.). Stejně jako na české části

programového území se demografická situace

postupně zhoršuje. Ve srovnání s rokem 2007

se zastoupení nejstarší věkové skupiny nad

65 let nejvíce zvýšilo v podregionu Rybnicki

z 12,4 % (2007) na 16,8 % (2017) a

Jeleniogórski z 13,3 % (2007) na 17,7 %

(2017). Naopak nejméně se za 10 let toto

zastoupení zvýšilo v okrese Pszczyński z 10,7%

na 12,9%.

V programovém území žije přibližně 7,2 mil. obyvatel (31,6 % obyvatel České republiky a 7,5 % obyvatel

Polské republiky). Celková hustota zalidnění programového území je 132 obyv./km2, ale vykazuje velké

rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nejvyšší hustotu zalidnění nalezneme ve východní části vysoce

urbanizované a průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje a obou podregionů Slezského vojvodství (kolem

1000 obyv./ km2). Nejnižší hustotu zalidnění vykazuje horská oblast Jeseníků a okresy na severu podregionů

Jeleniogórski a Nyski (hodnoty pod 60 obyv./km2). Z demografického hlediska je největším problémem

stárnutí populace. Dalším problémem je záporné saldo migrace a s tím spojený úbytek obyvatel v regionu.

Zastoupení nejstarší věkové skupiny nad 65 let na české straně 

programového území v letech 2013, 2015 a 2017Poměr obyvatel nad 65 let se na české straně

programového území dlouhodobě zvyšuje.

Celkový poměr nejstarší věkové skupiny vzrostl

za 4 roky o 1,9 p.b., z 17,4 % na 19,2 %.

V programovém území došlo k největšímu

nárůstu v Libereckém kraji, kdy se ukazatel

zvýšil o 2,5 p.b. během 4 let. Nejvyšší poměr

obyvatel nad 65 let má v roce 2017 kraj

Královehradecký (20,7 %), a kraj Olomoucký

(19,8 %). Demografická situace se na české

části programového území dlouhodobě

postupným tempem zhoršuje, což dokládá

srovnání s rokem 2007.

Zdroj: ČSÚ
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Zastoupení nejstarší věkové skupiny nad 65 let na polské straně 

programového území v letech 2013, 2015 a 2017

Zdroj: GUS

Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj

2007 15,3 % 13,6 % 14,1 % 14,7 % 14,8 %

2017 20,7 % 19,5 % 19,2 % 19,8 % 19,5 %

Srovnání zastoupení nejstarší věkové skupiny nad 65 let v roce 2007 a 2017

Subregion

Bielski

Subregion

Rybnicki

Powiat 

Pszczyński

Subregion

Jeleniogórski

Subregion

Wałbrzyski

Powiat 

Strzeliński

Subregion

Nyski

Subregion

Opolski

2007 13,6 % 12,4 % 10,6 % 13,3 % 14,6 % 13,8 % 13,8 % 14,3 %

2017 17,1 % 16,8 % 12,9 % 17,7 % 18,8 % 16,5 % 17,6 % 17,7 %
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Od předešlé socioekonomické analýzy se predikce počtu obyvatel v roce 2050 vůbec nezměnila. Lze tedy

sledovat patrný úbytek obyvatel ve všech regionech programového území Čech i Polska. Důvodem je

především nepříznivá demografická struktura a záporné migrační saldo programového území. Zvýšená

migrace je dána faktory ekonomickými a environmentálními. Mezi ekonomické faktory patří úbytek pracovních

příležitostí v periferních oblastech a ve strukturálně postižených regionech způsobený útlumem tradičních

odvětví. K environmentálním faktorům patří hlavně kvalita životního prostředí.

Obyvatelstvo

Porovnání předpokládaného počtu obyvatel na české straně 

programového území v roce 2050 s rokem 2017

Porovnání předpokládaného počtu obyvatel na polské straně 

programového území v roce 2050 s rokem 2017

Podle dlouhodobé predikce, dojde v české části

programového území ke snížení počtu obyvatel

až na 80% z původního počtu. Největší úbytek

obyvatel zaznamená, podle dlouhodobé predikce

Moravskoslezský kraj, kterému počet obyvatel

klesne až o 18% (cca 211 tis. ob.). Nejméně

obyvatel ztratí kraj Liberecký, který má podle

dlouhodobé predikce ztratit pouze 89 tis.

obyvatel.

Na polské straně programového území je situace

rozmanitější. Z dlouhodobé predikce počtu

obyvatel, dojde v roce 2050 k úbytku

v podregionu Nyski, kde klesne počet obyvatel

na 70 % původního počtu obyvatel (cca 97 tis.).

Naopak výrazný nárůst obyvatel očekává

podregion Rybnicki na 149 % původního počtu

obyvatel (cca 170 tis.) a podregion Bielski na 125

% původního počtu obyvatel (cca 125 tis.).

V těchto podregionech vzroste populace

v průměru o 37%.

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: GUS

• Stárnutí populace

• Migrace obyvatel z programového území

• Trend ubývajícího počtu obyvatel

Problémy programového území

Rozvojové příležitosti programového území

• Stabilizovaný demografický vývoj okresu Pszczyński a podregionu Bielski

• Demografické stárnutí populace jako příležitost co nejefektivněji využít znalostí a zkušeností

přibývajícího počtu starších lidí
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Vývoj trhu práce v programovém území

Programové území na české i polské části se dosud plně nevyrovnalo s přechodem

na tržní ekonomiku po roce 1989. Negativní problémy na trhu práce jsou v této oblasti

spojeny s úpadkem tradičních průmyslových odvětví, např. hutnického a těžebního

průmyslu, jejichž důsledkem je vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti patrná

především v oblastech se silným zastoupením průmyslu.

Míra registrované nezaměstnanosti na české straně 

programového území v letech 2013, 2015 a 2017

Zdroj: ČSÚ

Míra registrované nezaměstnanosti na české i

polské straně programovém území dlouhodobě

klesá. V České republice poklesla míra

nezaměstnanosti o 4,4 p.b. z 8,17 % (2013)

na 3,77 % (2017). Největší pokles míry

registrované nezaměstnanosti, na sledovaném

územím, zaznamenal kraj Olomoucký, kde

došlo k poklesu o 5,43 p.b. a kraj

Moravskoslezský, kde došlo k poklesu

o 4,7 p.b. Právě na Moravskoslezském území

jsou koncentrována střediska těžebního

průmyslu, který vykazuje malou flexibilitu

v přizpůsobení se aktuálním potřebám trhu

práce a vývoji ekonomiky. Nejnižší změnu míry

registrované nezaměstnanosti na české straně

programového území vykazoval Olomoucký

kraj, pokles o 4,59 p.b.

Pro programové území na české i polské straně hranice je typický pokles významu

některých sektorů národního hospodářství v důsledku transformace, s čímž je spojen

výrazný pokles pracovních míst v těchto odvětvích. Na české straně se jedná o trvalý

pokles průmyslu hutnického, těžebního, textilního, sklářského či papírenského,

na straně polské o snižující se význam primárního sektoru, tedy zemědělství.

Na polské straně programového území byla

situace obdobná, jako na straně české. Míra

registrované nezaměstnanosti v Polsku klesla

o 6,8 p.b., z 13,4 % z roku 2013, na 6,6 %

v roce 2017. Na polské straně programového

území zaznamenaly největší pokles míry

nezaměstnanosti podregiony Wałbrzyski

o 11,2 p.b. z 20,4 % (2013) na 9,2 % (2017),

Nyski o 10,8 p.b. z 20,6 % (2013) na 9,8 %

(2017) a Jeleniogórski o 10,1 p.b. z 17,8 %

(2013) na 7,7 % (2017). Nejnižší pokles míry

registrované nezaměstnanosti vykazoval okres

Strzeliński, z 18 % v roce 2013 na 11 % v roce

2017.

Zdroj: GUS

Míra registrované nezaměstnanosti na polské straně programového 

území v letech 2013, 2015 a 2017
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Společným znakem pro všechny regiony na české i polské části programového území je skutečnost, že míra

registrované nezaměstnanosti ve všech těchto krajích od roku 2013 nepřetržitě klesá, což je způsobeno

příznivým vývoj ekonomiky, který se odráží na vysokém počtu nových pracovních míst. Ovšem mezi roky

2007 až 2012 bylo trendem pravidelné meziroční zvyšování míry nezaměstnanosti o 0,5 p.b. až 1,5 p.b.

na české i polské straně území z důvodu vzniku celosvětové finanční krize, která se nejvíce projevila

v průmyslových regionech.

Vývoj trhu práce v programovém území

Nejvyšší a nejnižší míra registrované nezaměstnanosti v okresech 

na české a polské straně programového území (k 31.12.2018):

Problémy programového území

• Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti především ve strukturálně postižených regionech 

programového území

• Nejvyšší nezaměstnanost na české straně programového území v Moravskoslezském kraji a 

v podregionu Nyski na polské straně programového území

• Vysoká nezaměstnanost ve věkových skupinách 15-24 let a nad 55 let

• Chybějící pracovní síla manuálně kvalifikovaných oborů

Důvody vyšší míry nezaměstnanosti v příslušných oblastech:

• Podregiony Nyski, Jeleniogórski a Wałbrzyski – oblasti částečně orientované na zemědělství, které se 

pomalu přizpůsobují transformaci hospodářství a aktuálním potřebám trhu

• Ostravská aglomerace – průmyslově orientovaná oblast, která s malou flexibilitou v přizpůsobení se 

aktuálním potřebám trhu práce a vývoji ekonomiky.

• Oblast na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje – periferní oblasti se špatnou dopravní 

dostupností.

Rozvojové příležitosti programového území

• Potenciál přeshraničního trhu práce k zvýšení zaměstnanosti v programovém území

• Studium technických oborů s perspektivou pracovního uplatnění na trhu práce v regionu

Nezaměstnaností je dlouhodobě nejvíce ohrožená věková skupina uchazečů

o zaměstnání ve věku do 24 let, a to z důvodu malé praxe absolventů, nedostatečné

provázanosti praktické výuky během studia a reálného prostředí firem, velkého počtu

absolventů ekonomických a humanitních oborů na úkor malé počtu studentů oborů

technických či neustále se měnící požadavky trhu práce. Velmi ohroženou věkovou

skupinou jsou dlouhodobě uchazeči o zaměstnání nad 55 let, jejíž podíl na celkovém

počtu nezaměstnaných vykazuje trvale rostoucí tendenci.

Okres Rychnov 

nad Kněžnou 

1,3 %

okres Karviná

6,9 %

Powiat Wrocławski

1,9 %

Powiat Kłodzki

11,6 %
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Struktura hospodářství na české straně programového území 

v roce 2013 a 2017 

Struktura hospodářství v programovém území

Z hlediska struktury národního hospodářství se v roce

2013 i v roce 2017 na české straně programového

území na zaměstnanosti nejvíce podílel terciární

sektor (služby) 54%, následovaný sektorem

sekundárním (průmysl, stavebnictví), který tvořil 43%

a zbylá 3% primárním (zemědělství, lesnictví)

sektorem. Zaměstnanost v sekundárním sektoru byla

v obou posuzovaných letech o 5 p.b. vyšší oproti

celorepublikovému průměru, což je způsobeno vyšší

zaměstnaností v průmyslu Libereckého a

Moravskoslezského kraje. Tento efekt měl opačný

vliv na zaměstnanost ve službách, která byla v obou

sledovaných letech o 5 p.b. nižší oproti průměru

v celé České republice.

Na polské straně programového území patří mezi postižené

oblasti podregiony Jeleniogórski, Walbrzyski a Nyski. Mezi

důvody lze zařadit propad těžkého průmyslu a zemědělství.

Na české straně stále patří mezi nejpostiženější regiony horské

oblasti se špatnou dopravní dostupností na pomezí Olomouckého a

Moravskoslezského kraje, které se vyznačují nízkou mírou investic a

malou atraktivitou pro podnikání a také průmyslové oblasti

v ostravské aglomeraci, které se stále těžce vyrovnávají se

zmenšujícím se významem dříve tradičních odvětví průmyslu. Tyto

regiony se tedy trvale vyznačují dlouhodobým nedostatkem

pracovních míst a vysokou nezaměstnaností.

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: GUS

Na polské straně programového území, z hlediska

struktury národního hospodářství, se v roce 2013

na zaměstnanosti nejvíce podílel terciální sektor

se 47 %, následovaný sektorem sekundárním se

37 % a primárním s 15%. Kdežto v roce 2017 se

na terciálním sektoru podílelo 53 % zaměstnanosti,

na sekundárním 35 % zaměstnanosti a na primárním

sektoru 12 %. Pokles v sekundárním sektoru byl

způsoben snížením zaměstnaností v průmyslu

v Dolnoslezském a Slezském vojvodství a přechodu

do terciálního sektoru. Tento jev je viditelný i v rámci

přesunu zaměstnanosti z primárního sektoru

do sektoru terciálního.

Z pohledu struktury hospodářství v programovém území lze na české i polské straně spatřovat výrazné

diference vycházející z historického vývoje těchto oblastí, přičemž nejvýraznější je rozdíl v zaměstnanosti

v zemědělství na polské straně území (+ 9 p.b. oproti české straně).

Podle údajů k 24.1.2019 bylo v realizaci celkem 112 projektů (bez prioritní osy

Technická pomoc a fondu mikroprojektů), z čehož byly 4 vlajkové projekty a 7

projektů silniční infastruktury.
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Struktura hospodářství na polské straně programového území 

v roce 2013 a 2017 
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Struktura hospodářství v programovém území

Důležitým faktorem, který má vliv na hospodářství v programovém území je velikostní

struktura podniků. Nejvyšší flexibilitu a schopnost reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a

měnící se potřeby trhu práce vykazují malé a střední podniky, které jsou vhodné také

pro navazování mezinárodní spolupráce na obou stranách hranice.

Právě prohlubování mezinárodní spolupráce představuje velký potenciál do dalších

let, aktuálně výrazně převažuje zájem o spolupráci ze strany polských podniků.

Celkově je však intenzita česko-polské spolupráce stále velmi nízká

z důvodu nízké kvalifikace a nevyvážené vzdělanostní struktury obyvatelstva,

neznalostí podnikatelského prostředí či nezájmu o podnikání nebo zaměstnání

na druhé straně hranice, což vyplynulo i z realizovaného dotazníkového šetření.

Hospodářské problémy jsou dlouhodobě typickým znakem pro pohraniční regiony

u česko-polské hranice, zvláště v severních oblastech Olomouckého kraje. Špatná

dopravní dostupnost, nedostatečná dopravní infrastruktura, nízká kvalita té

stávající je trvalým charakterem těchto oblastí. Nezanedbatelným faktorem

hospodářských problémů je také geografická poloha a horský charakter

pohraničních regionů. Podnikatelé či budoucí investoři proto o tyto regiony trvale

nemají zájem, proto se pohraniční oblasti trvale potýkají s vysokou

nezaměstnaností, malým počtem pracovních míst a emigrací obyvatel z území.

Obtížná dostupnost těchto lokalit ve spojení s pokulhávajícím zázemím pro turisty

se projevuje také v menším turistickém zájmu o tyto oblasti, než jaký by byl

s optimálním dopravní dostupností.

Specifika programového území z hlediska struktury hospodářství:

 Dominantním sektorem za českou i polskou část území jsou služby (terciér) s výrazným podílem, který je

ovšem pod celostátním průměrem, z důvodu vysoké zaměstnanosti v průmyslu (sekundér).

 V Libereckém kraji tvoři zaměstnanost v průmyslu téměř 50%.

 Zaměstnanost ve službách (terciér) na polské straně je pod celostátním průměrem, pouze podregion Nyski

a powiat Strzeliński vykazuje zaměstnanost ve službách nad úrovni polského průměru v tomto sektoru.

 Zaměstnanost v zemědělství na polské straně činí vysokých 12%, zatímco na straně české pouze 3%.

Další dlouhodobý problém představuje migrace vzdělaných obyvatel či čerstvých

absolventů vysokých škol z oblastí v nejvíce strukturálně postižených regionech

českého území. Důvodem je nedostatečná perspektiva nalezení odpovídajícího

zaměstnání v oboru, relevantní mzdové ohodnocení, kvalitní nabídka

volnočasových aktivit včetně zázemí na odpovídající úrovni.

Malé a střední podniky jsou koncentrovány v oblastech s vysokým podílem terciárního sektoru

(služby, zvláště cestovní ruch) v kraji Královehradeckém, Opolském vojvodství a podregionech

Jeleniogórski a Wałbrzyski. Velké podniky jsou koncentrovány v krajích Moravskoslezském a

Pardubickém a podregionech Slezského vojvodství, tedy v tradičních oblastech těžkého průmyslu.

Výraznou roli v navazování česko-polských kontaktů stále hrají nedostatečné

jazykové vybavenosti velké části obyvatel na obou stranách hranice. Je tedy

důležité klást větší důraz na jazykovou výuku na základních a středních školách,

ale také zajistit větší informovanost osobám pohybujícím se na trhu práce

o možnostech pracovního uplatnění, včetně rekvalifikací v celém programovém

území. Jednoznačným doporučením je také co největší sdílení pracovního trhu

v programovém území, zvláště v jeho pohraničních oblastech.
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Struktura hospodářství v programovém území

Faktory omezující rozvoj pohraničí:

• Nedostatečná turistická a dopravní 

infrastruktura (dostupnost)

• Nevyvážená vzdělanostní struktura 

trhu práce 

Prioritní oblasti pro rozvoj:

• Cestovní ruch  - území s potenciálem pro 

rozvoj cestovního ruchu (horské a částečně 

venkovské oblasti)

• Podpora inovací ve výrobě a službách 

(městské a průmyslové aglomerace) 

Specifika pohraničních regionů:

• Špatná dopravní dostupnost

• Nedostatečná nabídka vzdělání 

• Nízká míra investic

• Malá atraktivita oblasti pro podnikatele

Důsledky:

• Vysoká míra nezaměstnanosti

• Chybějící pracovní síla manuálně 

kvalifikovaných oborů

• Migrace obyvatel z pohraničí 

za vzděláním/prací

• Nízká míra spolupráce českých a polských podniků v programovém území, z důvodu 

nedostatečné jazykové vybavenosti

• Vyšší podíl zaměstnanců v sekundárním sektoru na české straně i polské straně oproti 

celostátnímu průměru dané země

• Migrace vzdělaných osob mimo programové území

• Nedostatečná turistická a dopravní infrastruktura v pohraničních regionech

Problémy programového území

• Orientace na služby navázané na cestovní ruch a lázeňství. Využití unikátního přírodního, 

historického a kulturního bohatství (rozmanité horské masivy, kvalitní životní prostředí, 

CHKO, folklórní tradice, objekty dědictví UNESCO)

• Podpora rozvoje místní ekonomiky prostřednictvím produkce s vyšší přidanou hodnotou

• Rozvoj inovačního potenciálu 

• Potenciál spolupráce podniků v rámci přeshraničního trhu, sdílení pracovního trhu 

Rozvojové příležitosti programového území

Řešením pro nejvíce hospodářsky postižené regiony je orientace na cestovní ruch a na ně navázaných

služeb. To zajistí plné využití potenciálu v těchto regionech, jelikož v programovém území se nachází mnoho

turisticky atraktivních lokalit či historických památek. Ve specifických oblastech je možné rozvíjet i další

odvětví místních ekonomik a posilovat u nich zejména produkci s vyšší přidanou hodnotou a rozvíjet inovační

potenciál.

Hospodářské problémy pohraničních regionů programového území:

Zdroj: internet

Opole

Zdroj: internet

Swidnica Jeseníky

Zdroj: internet
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Potenciálem cestovního ruchu se vyznačuje také polská část programového území, k čemuž 

přispívají především přírodní i kulturní podmínky těchto regionů. 

Dlouhodobě turisticky atraktivní jsou polská lázeňská střediska Szczawno Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki

Zdrój a další, dále památkové objekty jako hrady, zámky, pevnosti různých historických stylů či zajímavé

technické objekty v průmyslové části území. Svou roli hraje také finanční náročnost údržby či oprav

jednotlivých historických či kulturních památek. Úroveň zavedení principů destinačního managementu

na polské straně území je ještě o něco nižší než na straně české.

Potenciál cestovního ruchu programového území
Česká část programového území disponuje značným potenciálem cestovního ruchu, který se 

však v jednotlivých částech programového území vyznačuje výraznou regionální diferenciací. 

Metodicky jednotný přístup k hodnocení potenciálu byl uplatněn ve studii „Hodnocení potenciálu cestovního

ruchu v ČR“ (2010) zpracovanou Ústavem územního rozvoje (ÚUR). V této studii byl potenciál bodově

vyjádřen dle obcí s rozšířenou působností, a to na základě hodnocení atraktivit cestovního ruchu, ploch a linií.

Přes období vzniku studie, jsou její výsledky stále platné, neboť hodnota využití potenciálu se v čase mění

obvykle pomalu.

Zdroj: Potenciál cestovního ruchu v ČR (2010)

10 ORP české části programového území s největším celkovým potenciálem cestovního ruchu:

4. Turnov (1 675b)

(Liberecký kraj)

5. Jeseník (1 665b)

(Olomoucký kraj)
6. Náchod (1 575b)

(Královehradecký kraj)

7. Šumperk (1 570b)

(Olomoucký kraj)

8. Frýdek - Místek (1 390b)

(Moravskoslezský kraj)
9. Chrudim (1 355b)

(Pardubický kraj)

10. Olomouc (1 335b)

(Olomoucký kraj)

Zdroj fotografií: internet

1. Liberec (1 910 b)
(Liberecký kraj)

2. Česká Lípa (1 825b)
(Liberecký kraj)

3. Trutnov (1 725b)
(Královehradecký kraj)

Pro skutečné využití dostupného potenciálu je nutné vytvořit podmínky. Systémový přístup představuje

zavedení principů destinačního managementu a marketingu, jejímž výsledkem bude nejen nastavení způsobu

řízení destinací, ale atraktivní nabídka produktů cestovního ruchu.

Jedním z klíčových faktorů je také vnímání atraktivity destinace, velkou roli image dané lokality, tedy její

způsob prezentace a propagace. Potenciální návštěvník musí mít důvod zvolit si ke trávení své dovolené

právě některou z destinací spadající do programového území. Stávající stav zavedení destinačního

managementu je problémem celé České republiky a musí být řešen především na národní úrovni. Destinační

management, jehož základy tvoří komunikace, koordinace a kooperace, je možné úspěšně rozvíjet přímo

v programovém území vhodnými intervencemi.

Szczawno Zdrój

Náměstí Dr. Edvarda Beneše Masarykovo náměstí Krakonošovo náměstí

Polanica Zdrój Duszniki Zdrój
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Hrubý domácí produkt (HDP)
Hrubý domácí produkt představuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou na daném území.

HDP je významným makroekonomickým ukazatelem pro změření ekonomické výkonnosti určitého území.

V roce 2007 došlo k výrazné záporné odchylce meziročního růstu HDP celé České republiky a meziročního

růstu HDP Libereckého kraje, u kterého došlo pouze 4 % nárůstu oproti 9 % meziročního růstu ČR. V roce

2012 naopak v Libereckém kraji došlo ke kladné odchylce meziročního růstu HDP o 1 p. b. oproti celému

českému území. K výraznému meziročnímu poklesu HDP se srovnáním celé České republiky však došlo

v Pardubickém kraji, kde HDP klesl meziročně o 5 %, v celé České republice došlo k meziročnímu nárůstu

o 1 %. V roce 2017 došlo k záporné odchylce v rozdílech meziroční změny HDP v krajích Libereckém a

Moravskoslezském, ke kladné odchylce naopak došlo v Královehradeckém kraji, kde HDP vzrostlo oproti

celému českému území o 10 %.

Na polské straně programového území došlo v roce 2006 k výrazné záporné odchylce v podregionu Rybnicki,

kde klesla meziroční změna HDP oproti celému Polsku o 8 p. b. V tomto roce došlo také k záporným

odchylkám v podregionech Bielski a Jeleniogŕski. Naopak v roce 2011 došlo ke kladné odchylce v meziroční

změně HDP u tří z pěti podregionech, nejvýraznější změna pak byla zaznamenána v podregionu Rybnicki,

kde došlo k meziroční změně v HDP o 11 %, v celém Polsku jen 8 %. V roce 2016 poté zaznamenaly

záporné odchylky všechny podregiony, v průměru se jednalo o 3,5 p. b. oproti celému polskému území.
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Hrubý domácí produkt (HDP)
Programové území tvoří na české i polské straně významnou hospodářskou oblast České republiky i Polska,

která se dlouhodobě již od roku 1990 vyrovnává s procesem transformace ekonomiky, což má vliv na HDP

v těchto oblastech. Zatímco na české straně programového území, u které se dlouhodobě zvyšuje

zaměstnanost ve službách a postupně se snižuje zaměstnanost v průmyslu, se daří vyrovnávat s tímto dosud

neukončeným transformačním procesem, na polské straně je současná situace problematičtější.

• Významné regionální disparity (regionální rozdíly) v jednotlivých regionech programového 

území, které se projevují v nevyrovnané ekonomické výkonnosti 

• Významná zaměstnanost v zemědělství na polské straně, nízká adaptace pracovníků 

v zemědělství na zaměstnání v novém oboru 

Problémy programového území

Rozvojové příležitosti programového území

• Orientace na sektor služeb a produkci s vyšší přidanou hodnotou 

• Rozvoj malého a středního podnikání 

• Rozvoj průmyslu 4.0 se zaměřením na technologicky náročná odvětví (nástup robotizace 

a nových technologií)

Nejnižší růst HDP v roce 2017:

Moravskoslezský kraj 4,51 %

Další významné poklesy HDP byly zaznamenány v Dolnoslezském vojvodství z důvodu

útlumu těžby uhlí. Tvorbu HDP již ze značné části tvoří výkony terciárního sektoru (služby),

v dalších letech je vhodné se orientovat na tento sektor, který není tolik náchylný

na ekonomické výkyvy jako sektory primární (zemědělství) a sekundární (průmysl).

Zaměstnanost v zemědělství (12% obyvatel) je na polské straně mnohem větší, než je

tomu na straně české (3%), což je hlavní důvod poklesu HDP v Opolském vojvodství.

Lidé pracující v zemědělství vzhledem ke svému vzdělání a kvalifikaci obtížněji hledají

pracovní uplatnění v nových oborech.

Nejnižší růst HDP v roce 2016:

Podregion Rybnicki 0,75 %

Slezské vojvodství

Nejvyšší růst HDP v roce 2016:

Podregion Bielski 4,27 %

Slezské vojvodství

Nejvyšší růst HDP v roce 2017:

Královehradecký kraj 10,14 %
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Vzdělávání, školství

Důvody pro zaměření se na technické obory:

• Zvýšení odborné kvalifikace absolventů, kteří 

v současnosti nesplňují požadavky zaměstnavatelů

• Nutná větší provázanost mezi studijními obory a 

požadavky firem

• Nedostatečná praxe studentů či učňů již během studia

• Nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel v programovém území korelující s problémy trhu práce 

• Nedostatečná či žádná praxe během studia budoucích absolventů

• Malý počet žáků či studentů studující technické obory

• Migrace vzdělaných osob mimo programové území

Problémy programového území

• Zintenzivnění vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí na obou stranách hranice 

programového území a propojování potřeb trhu práce a vzdělávání (odborné stáže, 

praxe, atd.)

• Jazyková vybavenost absolventů jako potenciál k pracovnímu uplatnění na druhé straně 

hranice programového území

• Zvyšování odborné kvalifikace absolventů i po ukončení studia ke zvýšení šancí 

pro uplatnění na trhu práce

Rozvojové příležitosti programového území

Pro českou i polskou část programového území je typická přetrvávající méně příznivá vzdělanostní struktura

obyvatelstva oproti celostátnímu průměru dané země. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním nebo

středoškolským vzděláním s maturitou je v programovém území výrazně nižší než v ostatních částech země,

což je způsobeno migrujícím obyvatelstvem z příhraničních regionů do měst. Na české straně sledovaného

území se poměr absolventů s výučním listem k celkovému počtu obyvatel pohybuje okolo 0,2 – 0,3%, naopak

na polské straně programového území se poměr během let 2012 – 2017 pohyboval okolo 0,8 – 1,1 %.
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Počty absolventů středního vzdělání s výučním listem v letech 

2013, 2015 a 2017 na české straně

V dlouhodobém časovém horizontu je nutné

v rámci vzdělávání klást velký důraz na koncept

Průmysl 4.0 a technické obory. Spolupráci firem a

škol bude nutné rozšířit i vzhledem k rostoucímu

významu konceptu Průmysl 4.0, jehož cílem je

zmechanizovat opakující se pracovní úkony

pomocí strojů. Tento krok povede ke zvýšení

nároků na vzdělání v technických a IT oborech.

Případný nedostatek řemeslníků či jiných

absolventů technických škol by také představoval

prohlubující se problém v celém programovém

území.
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Počty absolventů středního vzdělání s výučním listem v letech 

2013, 2015 a 2017 na polské straně

Vzájemná spolupráce institucí základního a

středoškolského vzdělávání na obou stranách

hranice stále nevykazuje dostatečnou intenzitu,

nositeli vzdělávacích projektů jsou tedy vysoké

školy. Programové území na české i polské

straně disponuje dostatečně hustou sítí

vzdělávacích institucí (základní, střední a vysoké

školy) vzhledem k potřebám daného území.
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Většina území obklopující státní hranice je tvořena přírodně cennými horskými systémy, které jsou chráněny

v rámci velkoplošných chráněných území. Vysoký podíl chráněných území ukazuje na zachovalost přírody

a krajiny programového území a jedním z hlavních úkolů by měla být vzájemná spolupráce v oblasti ochrany

životního prostředí.

Životní prostředí

• Vysoká úroveň znečištění ovzduší ve východní části regionu

• Nadprůměrná produkce průmyslového odpadu v Moravskoslezském kraji a Rybnickém podregionu.

• Dopady globálního oteplování – sucho, povodně, kůrovcová kalamita atd.   

Problémy programového území

Rozvojové příležitosti programového území

• Vysoká koncentrace ekologicky cenných oblastí

• Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody

• Snižování produkce odpadu podpora efektivnějšího odpadového hospodářství. 

• Vysoká míra zalesnění (surovinový zdroj, akumulátor vod a důležitý biotop)

Faktory ovlivňující kvalitu ovzduší:

• Stacionární zdroje (průmyslové podniky, domácnosti)

• Mobilní zdroje (výfukové plyny motorových vozidel)

Kvalita ovzduší je v programovém území s ohledem na jeho rozsah a socioekonomické a přírodní podmínky

různorodá. Nejlepší stav kvality životního prostředí vykazují řídce osídlené, horské příhraniční oblasti. Naopak

nejvyšším koncentracím znečištění jsou vystaveny vysoce urbanizované oblasti nížin a pánevních oblastí

ve východní části programového území. Problém špatného ovzduší je výrazně koncentrován

v Moravskoslezském kraji a v podregionu Rybnickém. Přes snižování měrných emisí během posledních let

jsou hodnoty v těchto dvou regionech stále několikanásobně vyšší než v ostatních regionech a kvalita ovzduší

je zde velmi špatná.

Významnou část programového území zaujímají lesy. Lesy mají pro programové území nezastupitelnou

funkci. Jsou nejen surovinovým zdrojem, ale také akumulátorem vod a důležitým biotopem. V polské části

programového území je nejvyšší zastoupení lesů v podregionu Bielski (41,3%), nejnižší naopak v okrese

Strzeliński (8,7%). V české části programového území vykazuje největší zalesněnou plochu Liberecký kraj

(44,5%), nejmenší pak kraj Pardubický (29,8%). Trendem posledních let je pomalé zvyšování podílu lesních

pozemků na celkové rozloze.

V programovém území se také na obou stranách hranic nachází národní parky, které dohromady tvoří asi

1 % z plochy sledovaného území. Na české straně se jedná o národní park Krkonoše, který tvoří cca 1,6 %

českého příhraničního území. V Polsku se pak jedná o Karkonoski národní par (polská část Krkonoš) a

národní park Stolové hory, dohromady tvoří asi 0,5 % polského příhraničního území.

Národní parky a významná chráněná území programového území:

Národní park stolových hor Krkonošský národní park

Biosférická rezervace 

UNESCO Krkonošského NP

Geopark Český Ráj Natura 2000
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Z hlediska obslužnosti silniční dopravní infrastrukturou je programové území vybaveno značně

nerovnoměrně. Území disponuje hustou regionální i lokální silniční sítí, která odpovídá potřebám území.

Situace je však odlišná v případě páteřní silniční infrastruktury, která je v programovém území nedostatečná.

Územím také prochází několik důležitých železničních tratí, které jsou součástí základní sítě TEN-T.

Dopravní infrastruktura

Nejdůležitější dopravní trasy v české části programového území

Mezinárodní silnice E67

Hlavní dopravní osa mezi Prahou a Wroclaví.

• Dálnice D1 → kompletní zprovoznění dálnice D1, v roce 2018 zahájena modernizace D1 na úsecích

Mirošovice – Hvězdonice (8 km) a Humpolec – Větrný Jeníkov (14 km), předpokládané dokončení je

naplánováno na rok 2020

• Dálnice D11 → v roce 2018 zahájená stavba na úsecích Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř (23 km),

předpokládané dokončení je naplánováno na roky 2021/2022

• Dálnice D35 → propojení dálnic D1 a D11 (propojení Hradce Králové s Olomoucí)

Od poslední socioekonomické analýzy se situace téměř nezměnila a přetrvávají stejné problémy. Na české

straně programového území chybí propojenost krajských měst a chybí přeshraniční rychlostní spojení

v západní části území, které by řešilo dopravní toky mezi Hradcem Králové a Wroclaví. Předpokladem

pro dosažení cílů v podobě plánovaných staveb na programovém území je zapotřebí zajištění finančních

prostředků a zlepšení legislativního rámce, aby se proces přípravy staveb zjednodušil a urychlil.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) se zaměřuje na modernizaci hospodářství jednotlivých států,

podporovány jsou výrazně investice do dopravní infrastruktury, např. výstavby silnic a železnic. Mezi

investiční priority ERDF patří také propagace a rozvoj cestovního ruchu a prezentace a propagace kulturně

historického dědictví a přírodního bohatství, což je právě z pohledu cestovního ruchu důležité pro dobrou

dopravní dostupnost daných lokalit.

Hustota sítě regionálních a místních komunikací je dostatečná a odpovídá potřebám programového území.

Slabým místem je ovšem špatné dopravní napojení periferních (převážně venkovských) oblastí

na významnější sídla a absentující dopravní propojení krajských měst západovýchodním směrem. Vysoký

provoz na regionálních a místních komunikací v programovém území, který s sebou přináší značné zatížení

těchto komunikací, klade vysoké nároky na údržbu a pravidelnou opravu těchto komunikací.

Dálnice D1

Na polské straně pokračuje

jako dálnice A1, která spojuje

Ostravu a Katowice. Jedná se

o jediné dálniční spojení mezi

Českou a Polskou republikou.

Mezinárodní silnice E462

Spojnice jižní části ostravského

regionu.

Nejdůležitější plánované stavby
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A4

S3

A1

S52

Dopravní infrastruktura

Problémy programového území

• Chybějící a velmi pomalá stavba páteřní silniční infrastruktury na českém programovém území

• Špatný technický stav dopravní infrastruktury

• Nízký počet hraničních přechodů pro nákladní dopravu

Rozvojové příležitosti programového území

• Zvýšení regionální mobility prostřednictvím výstavby páteřní infrastruktury

• Výhodná tranzitní poloha v rámci Evropy

• Hustota regionálních a lokálních silnic a železnic a jejich vzájemné propojování na obou 

stranách hranice 

Dálnice 

Propojuje regionální centra (Krakow, 

Katowice, Wroclaw) na polské části území. 

• Rychlostní silnice S3 →  ve výstavbě poslední úsek Bolków – Lubawka (32 km), předpokládané 

dokončení v roce 2020

Nejdůležitější plánované stavby

Regionální centra polské části programového území jsou propojena velmi dobře a to především díky dálnici

A4. V porovnání s českou částí programového území si vede lépe i ve výstavbě nových dopravních tras.

Příkladem je výstavba rychlostní silnice S3, která je již ve výstavbě a s největší pravděpodobností bude

dokončena daleko dříve než česká dálnice D11. Situace se oproti poslední socioekonomické analýze však

mírně zlepšila, neboť byla alespoň v roce 2018 zahájena stavba svou úseků D11 od Hradce Králové téměř

k Dvoru Králové.

Silniční hraniční přechody programového území

• Na česko-polské hranici v současné době existuje celkem 68 silničních 

hraničních přechodů

• Velký problém představují omezení z hlediska maximálního možného zatížení

• Pouze 8 hraničních přechodů je zcela bez omezení

• Nízká propustnost omezuje možnost ještě intenzivnějších hospodářských vztahů
Zdroj: internet

Zdroj: GDDKiA

Nejdůležitější dopravní trasy v polské části programového území

Rychlostní silnice

Spojení Frýdku-Místku s polským městem Bielsko-Biala.

Dálnice 

Navazuje na českou dálnici D1.

Rychlostní silnice

Navazuje na mezinárodní silnici E67, která 

vede přes Prahu směrem k Varšavě.

V rámci plnění k prioritní ose 3, prioritní ose 2 byl podpořen projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který měl za cíl

zrekonstruovat a zmodernizovat silniční spojení příhraničních regionů na české i polské straně hranic, což mělo za příčinu 34%

zlepšení v hodnocení dopravní dostupnosti.

A4

S3

A1

S52
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Mezinárodní spolupráce subjektů

Společné problémy obou stran programového území nabízí potenciál k spolupráci

příslušných subjektů, což představuje impuls k rozvoji dříve jednostranně

orientovaných regionů, který je v současnosti limitován absencí základní

infrastruktury v relevantních oblastech a nedostatečnou propustností státní hranice

pro nákladní automobily na některých hraničních přechodech. Pro osobní dopravu

železnicí je typický špatný stav přeshraničního železničního spojení s druhou zemí.

Formy spolupráce institucí:

• česko – polské mezivládní komise (národní úroveň)

• spolupráce územních samosprávných celků (lokální úroveň)

• euroregiony (lokální úroveň) – Glacensis, Praděd, Silesia,…

• mezinárodní trojstranná spolupráce s další zemí - např. Euroregion Nisa

• Evropská uskupení pro územní spolupráci (ESÚS) –nástroj umožňující institucím založit společný právní

subjekt určený k řešení konkrétních záležitostí s nadnárodním charakterem

• vzájemná spolupráce územních samosprávných celků (strategické plánování, realizace aktivit či projektů)

Na obou stranách hranice programového území působí velké množství institucí, které rozvíjí přeshraniční

spolupráci, podporují setkávání a partnerství obyvatel či institucí.

Neziskový sektor:

• rozvoj spolupráce v oblasti podpory cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, vzdělávání a kulturních,

společenských, sportovních a volnočasových aktivit

• neziskové organizace představují významnou skupinu příjemců z Fondu mikroprojektů

Spolupráce integrovaného záchranného systému:

• nutná spolupráce všech složek IZS v důsledku opakovaných přírodních pohrom, především povodní

• společná cvičení složek IZS na obou stranách hranice

• problémy v oblasti vzájemné komunikace IZS na obou stranách hranice, nedostatečné nastavení

komunikačních pravidel a platforem, vzájemně nekompatibilní technické vybavení, jazyková bariéra,

horské masivy tvořící překážky pro šíření signálu mobilních operátorů

Vzájemný obchod či sdílení pracovního trhu obou stran dlouhodobě limitují následující překážky:

• nedostatečná jazyková vybavenost aktérů

• finanční náročnost spolupráce – náklady na cestu, pracovní čas atd.

• administrativní náročnost realizovaných projektů

• nutnost respektovat legislativu obou zemí, která může být odlišná

• nevýhody v oblasti osobní železniční dopravy (dlouhé cesty z důvodu

horských masivů v pohraničí)
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Mezinárodní spolupráce subjektů

• Přetrvávající překážky v rámci česko-polského obchodu a trhu práce, především v oblasti 

dopravního spojení

• Omezení přeshraniční akceschopnost k řešení mimořádných událostí a krizových situací 

v programovém území

Problémy programového území

• Efektivní využívání dotačních titulů v rámci fondů EU k vzájemné přeshraniční spolupráci

• Efektivní využívání nového nástroje – Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

• Předpoklad vzájemné spolupráce subjektů na české a polské straně vzhledem k obdobným 

socioekonomickým problémům těchto regionů

• Potenciál využití trojstranné spolupráce na německé (Euroregion Nisa) a slovenské části 

pohraničí (Euroregion Beskydy).

Rozvojové příležitosti programového území

Mezi příležitosti do dalších let pro programové území patří efektivní čerpání finančních prostředků z dotačních

titulů fondů EU právě v rámci přeshraniční spolupráce subjektů v tomto území, především z Fondu

mikroprojektů. Tento fond je zaměřen na zlepšení (především turistické) infrastruktury v daném území, rozvoj

společenských a kulturních aktivit či mezilidských přeshraničních vztahů.

Další příležitost k rozvoji přeshraniční subjektů představují evropské

seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které regionálním či místním

orgánům nabízí možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní

subjektivitou. V rámci programového území působí česko-slovensko-polský

ESÚS Tritia, jehož členy jsou Moravskoslezský kraj, Slezské a Opolské

vojvodství a Žilinský samosprávný kraj.

Velký potenciál k rozvoji přeshraničních subjektů představuje také využití trojstranné spolupráce na německé

(Euroregion Nisa) a slovenské části pohraničí (Euroregion Beskydy). Euroregion Nisa je dobrovolné zájmové

sdružení českých, německých a polských obcí fungující již od roku 1991 s cílem vytvoření společného

prostoru pro přeshraniční spolupráci.

Euroregion Beskydy je smlouvou o společenství slovenských, polských a českých sdružení obcí

a nedisponuje právní subjektivitou. Cílem spolupráce v rámci Euroregionu Beskydy jsou rozvoj turistiky

a cestovního ruchu, řešení společných problémů např. v oblasti dopravy či životního prostředí, vzájemná

výměna zkušeností a informací za účelem rozvoje tohoto regionu a trhu práce.

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o. (ESÚS NOVUM)

bylo založeno v roce 2015. ESÚS Novum bylo založeno s cílem posílit,

usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro posílení

hospodářské a sociální soudržnosti oblasti, ve které Seskupení působí.

Z projektů schválených během roku 2017 lze jako příklady spolupráce uvést: 

Posílení přeshraniční schopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí měst Jablunkov a 

Istebna či společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa. Spolupráce vysokých škol pro 

udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí, Česko-polská propagace měst Jablonec nad Nisou a Jelení hora

a další.

Mezi podpořené projekty patří např. Přeshraniční spolupráce v

Beskydech, Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy, Budoucnost

CZ-PL spolupráce v Euroregionu Beskydy a další.
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Souhrnná SWOT analýza

– Ekonomické zpomalení (možnost krize) ČR a

Polska

– Migrace především vzdělaných a kvalifikovaných

obyvatel z programového území.

– Stárnutí populace v programovém území.

– Prohlubující se nerovnováha mezi strukturou

učebních oborů a potřebami trhu práce.

– Na české straně vyšší podíl zaměstnanců

v sekundárním sektoru a v primárním sektoru

na polské straně oproti celostátnímu průměru

dané země.

– Utlumování hornické činnosti v příslušných

částech programového území, např. OKD, jako

významný zaměstnavatel na severní Moravě.

– Dopady globálního oteplování (povodně, sucho,

kůrovcová kalamita atd.)

– Špatný technický stav dopravní infrastruktury 

v pohraničních regionech.

– Chybějící a velmi pomalá stavba páteřní silniční 

infrastruktury na české straně hranic.

– Nízký počet hraničních přechodů pro nákladní

dopravu.

– Nadprůměrná produkce průmyslového odpadu

v Moravskoslezském kraji a subregionu

Rybnickém.

– Vysoká úroveň znečištění ovzduší ve východní

části regionu.

– Vysoká demografická různorodost příhraničí

(venkovská, městská, horské oblasti).

– Nižší vzdělanost obyvatel programového území

oproti celorepublikovým průměrům.

– Dlouhodobá nezaměstnanost na české straně

v Moravskoslezském kraji, na polské části

programového území (kromě východní části).

– Výhodná tranzitní poloha v rámci Evropy.

– Hustota regionálních a lokálních silnic a železnic.

– Interreg jako tradiční nástroj podpory rozvoje v

rámci programového území

– Relativně vysoká schopnost malých a středních

podniků přizpůsobovat se na aktuální

ekonomickou situaci.

– Stabilizovaný demografický vývoj v subregionu

Bielski a okrese Pszczyński.

– Postupné klesání zaměstnanosti v průmyslu a

přibližování se zaměstnanosti v sektoru služeb

k celostátním průměrům na české i polské

straně.

– Vysoká koncentrace přírodně cenných lokalit,

které podléhají ochraně (např. KRNAP).

– Fungující euroregiony v celém programovém

území.

– Studium technických oborů s perspektivou

pracovního uplatnění na trhu práce.

– Potenciál přeshraniční spolupráce obyvatel

v programovém území (trh práce, navazování

kontaktů, turismus atd.).

– Potenciál programového území v cestovním

ruchu – rozvoj sektoru služeb

– Produkce s vyšší přidanou hodnotou, Průmysl

4.0 (nové technologie, robotizace atd.)

– Efektivní využívání dotačních titulů v rámci

fondů EU k vzájemné přeshraniční spolupráci.

– Zvýšení regionální mobility prostřednictvím

výstavby páteřní infrastruktury.

– Potenciál využití spolupráce na německé

(Euroregion Nisa) a slovenské části pohraničí

(Euroregion Beskydy).

– Vysoká míra zalesnění (důležitý zdroj surovin,

akumulátor vod).

– Efektivní využívání Evropského seskupení

pro územní spolupráci.

Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti
Hrozby
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Kategorizace lokalit programového území
Průmyslové oblasti

Příležitosti:

• orientace na sektor služeb, který není tak náchylný na změny ekonomického cyklu jako sektor průmyslu

• úzká spolupráce mezi školami (zvláště technicky zaměřenými) a podniky, odborné praxe během studia

• studium technických oborů s perspektivou pracovního uplatnění na trhu práce v programovém území

• investice do obnovy či výstavby dopravní infrastruktury

• zvýšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, která zaostává 

za celorepublikovými průměry

• potenciál přeshraniční spolupráce obyvatel v programovém 

území (trh práce, navazování kontaktů, turistika, dovolené)

Problémy:

• nadprůměrná produkce průmyslového odpadu v Moravskoslezském kraji a Rybnickém podregionu

• vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech

• postupné utlumování hornické činnosti – např. OKD v Moravskoslezském kraji

• stárnutí populace umocněné odchodem mladých lidí do jiných regionů

• vysoká úroveň znečištění ovzduší v průmyslových oblastech

• migrace především vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel

• stále nižší zájem o spolupráci českých a polských podniků

• nízký zájem žáků o technické učební obory

Průmyslová výroba v programovém území tvoří z historického pohledu velmi významnou část

národního hospodářství České i Polské republiky. V průmyslu je zaměstnáno přibližně 38 %

pracujících obyvatel na české straně programového území a 26 % obyvatel na straně polské,

přičemž se reálně očekává dlouhodobá mírně sestupná tendence zaměstnanosti v průmyslu.

Hlavní průmyslové oblasti:

• Moravskoslezský kraj – hutnictví, těžba uhlí

• Liberecký kraj – stavebnictví, sklářství, bižuterie

• Pardubický kraj – petrochemie

• jižní část Slezského vojvodství – těžba uhlí, strojírenství

• Opolské vojvodství – chemický průmysl, cementárny

Specifika:

• transformace hospodářství - postupné klesání zaměstnanosti v průmyslu, rostoucí trend zaměstnanosti

v sektoru služeb

• vzájemné spolupráce subjektů na české a polské straně vzhledem k obdobným socioekonomickým

problémům těchto regionů

• největší hustota osídlení, současně největší odliv obyvatel z těchto oblastí v programovém území

• nedostatečná jazyková vybavenost osob pohybujících se na trhu práce

Dolní Vítkovice - Ostrava

Stara Kopalnia - Wałbrzych
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Kategorizace lokalit programového území
Venkovské oblasti

Hlavní venkovské oblasti:

• pohraniční oblasti Královehradeckého kraje

• pohraniční oblasti Libereckého kraje

• severní část Olomouckého kraje

• podregion Nyski

Specifika:

• v menších obcích je nedostatečná občanská vybavenost

• negativní demografické trendy: klesající porodnost, stěhování do měst

• nízká hustota osídlení, vyšší věkový průměr obyvatel, vysoká zaměstnanost v zemědělství

• odlišný styl života i jiná kultura oproti městským oblastem, vyšší sociální soudržnost obyvatel

• vzájemná spolupráce subjektů na české a polské straně vzhledem k obdobným socioekonomickým

problémům těchto regionů

Venkovské oblasti jsou nejčastěji zaměřeny na zemědělství, příp. lesnictví či maloobchod.

Venkovské oblasti jsou v současnosti často využívány k relaxaci či aktivnímu odpočinku,

zvláště ve spojení s atraktivní krajinou. Ve venkovských oblastech se vyskytuje také velké

množství kulturních památek, což zvyšuje návštěvnost a turistickou atraktivitu těchto lokalit.

Problémy:

• na polské straně je dlouhodobě vyšší podíl zaměstnanců v zemědělství oproti celostátnímu průměru

• stárnutí populace ve venkovských oblastech umocněné odchodem mladých lidí do městských oblastí

• nižší vzdělanostní struktura obyvatel programového území oproti celorepublikovým průměrům

• prohlubující se nerovnováha mezi strukturou učebních oborů a potřebami trhu práce

• migrace především vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel z programového území

• nedostatečná turistická a dopravní infrastruktura v pohraničních regionech

Příležitosti:

• potenciál programového území z pohledu cestovního ruchu (lázeňství, turistka, návštěvnost historických,

přírodních či kulturních památek)

• potenciál přeshraniční spolupráce obyvatel v programovém území (trh práce, navazování kontaktů,

turistika, dovolené)

• zvýšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, která zaostává za celorepublikovými průměry

• pokračující transformace hospodářství (jako příležitost především pro sektor služeb)

• vysoká míra zalesnění (surovinový zdroj, akumulátor vod a důležitý biotop)

• investice do obnovy či výstavby dopravní infrastruktury

Lokalizace venkovských oblastí v ČR a Polsku
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Kategorizace lokalit programového území
Horské oblasti

Horské oblasti v České republice jsou situovány převážně v okolí hranic. V programovém území

se tak nachází jedny z nejvyšších českých pohoří. V menším měřítku se také na polské straně

programového území se také nachází horské oblasti.

Hlavní horské oblasti:

• Jeseníky

• Orlické hory

• Krkonoše

• Karpaty

• Sudety

Specifika:

• hospodářský rozvoj je brzděn klimatickými podmínkami

• v menších horských obcích je nedostatečná občanská vybavenost

• nižší průměrné teploty po celý rok oproti průměru programového území

• v zimních měsících časté odříznutí od civilizace z důvodu vysoké sněhových srážek

• negativní demografické trendy: klesající porodnost, stárnutí obyvatelstva, stěhování do měst

Problémy:

• nedostatečná turistická a dopravní infrastruktura

• nízký počet hraničních přechodů pro nákladní dopravu

• migrace především vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel z programového území

• velká závislost hospodářského vývoje horských oblastí na klimatických podmínkách

• stárnutí populace v horských oblastech umocněné odchodem mladých lidí do jiných regionů

• dlouhodobě vyšší podíl zaměstnanců v primárním sektoru oproti celostátnímu průměru dané země

• omezená přeshraniční akceschopnost k řešení mimořádných událostí a krizových situací v programovém

území

Příležitosti:

• potenciál programového území z pohledu cestovního ruchu (lázeňství, turistka, návštěvnost historických,

přírodních či kulturních památek,...)

• potenciál přeshraniční spolupráce v programovém území (trh práce, navazování kontaktů, turistika,…)

• potenciál spolupráce na německé (Euroregion Nisa) a slovenské části pohraničí (Euroregion Beskydy)

• vysoká míra zalesnění (surovinový zdroj, akumulátor vod a důležitý biotop)

• investice do obnovy či výstavby dopravní infrastruktury

• řešení dopadů globálního oteplování (sucho, povodně, kůrovcová kalamita atd.)

Lokalizace horských oblastí v ČR a Polsku
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Kategorizace lokalit programového území
Městské oblasti

V programovém území se vyskytuje také několik městských aglomerací, tj. seskupení

vzájemně blízkých sídel nebo několik přibližně stejných vzájemně spojených měst

Nejvýznamnější aglomerace v Česku jsou Ostravská, Olomoucká, Hradecko-pardubická,

Liberecko-jablonecká, v Polsku poté oblasti Bielsko, Rybnik, Opole, Wałbrzych.

Specifika:

• vyšší vzdělanostní úroveň než ve venkovských oblastech

• nadprůměrná zaměstnanost ve službách, více anonymní styl života

• negativní demografické trendy: klesající porodnost, stárnutí obyvatelstva

• vysoká hustota osídlení, vysoká koncentrace zástavby, obyvatelstvo minimálně pracující v zemědělství

• obyvatelé měst ve strukturálně postižených regionech (zvláště z Moravskoslezského kraje) migrující

do destinací mimo programové území

Hlavní městské oblasti:

• Ostrava

• Olomouc

• Bielsko – Biała

Problémy:

• nedostatečná či žádná praxe během studia budoucích absolventů

• vysoká nezaměstnanost ve věkových skupinách 15-24 let a nad 55 let zejména v Polsku

• vysoká úroveň znečištění ovzduší ve východní části programového území

• stárnutí populace v celém programovém území, včetně městských oblastí

• prohlubující se nerovnováha mezi strukturou učebních oborů a potřebami trhu práce

• nadprůměrná produkce průmyslového odpadu v Moravskoslezském kraji a Rybnickém podregionu

• migrace vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel z programového území ze strukturálně postižených regionů

• omezená přeshraniční akceschopnost k řešení mimořádných událostí a krizových situací v programovém

území

Příležitosti:

• jazyková vybavenost absolventů jako potenciál k pracovnímu uplatnění na druhé straně hranice

• pokračující transformace hospodářství (jako příležitost především pro sektor služeb, produkce s vyšší

přidanou hodnotou, Průmysl 4.0)

• zvýšení regionální mobility prostřednictvím výstavby páteřní infrastruktury

• investice do obnovy či výstavby dopravní infrastruktury

Koncentrace osídlení – města ČR a Polska

Dlouhodobá tendence ve změně počtu

obyvatel daného města

nárůst

úbytek

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631


45© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 

firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Výstupy z polo-strukturovaných rozhovorů
Kvalitativní výzkum - respondenti 

pro polo-strukturované rozhovory

Úroveň 

programu 
Subjekt Kontaktní údaje 

Metoda 

výzkumu 

C
e
lk

o
v

á
 s

tr
a
te

g
ie

 p
ro

g
ra

m
o

v
é
h

o
 

d
o

k
u

m
e
n

tu

Řídící orgán Interreg Česká republika - Polsko
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
F2F 

Národní orgán - Ministerstwo rozwoju, Polsko 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Rzeczpospolitej Polskiej 

Departament Współpracy Terytorialnej

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa /Polska

CATI

Společný sekretariát Interreg Česká republika -

Polsko – Olomouc 
Olomouc, Hálkova 171/2 F2F 

Řídící orgán Integrovaného regionálního 

operačního programu 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 
CATI

Řídící orgán operačního programu životní prostředí 
Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
CATI

T
e
m

a
ti

c
k
é
 z

a
m

ě
ře

n
í 
p

ro
g

ra
m

u
 

Priorit

ní osa 

1 

Integrované bezpečnostní centrum MSK
Nemocniční 3328/11

702 00 Moravská Ostrava
F2F 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży

Pożarnej w Opolu

Budowlanych 1

450-05 Opole
CATI

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská ul. 29/10 

460 01 Liberec
CATI

Priorit

ní osa 

2

Českomoravské pomezí Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl CATI

Branka, o.p.s
Němcové 2020

547 01, Náchod
CATI a F2F

Střední Morava – sdružení cestovního ruchu Horní nám. 367/5, 779 00 Olomouc CATI

Destinační společnost Východní Čechy nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice I CATI

Moravian – Silesian Tourism s.r.o. Vítkovická 3335 702 00 Ostrava-Vítkovice CATI

Priorit

ní osa 

3

Univerzita Hradec Králové 
Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové
CATI

Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a

45-040 Opole
CATI

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

Jičín

Pod Koželuhy 100

506 41 Jičín
CATI

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych Świdnica
ul. Wałbrzyska 35-37

58-100 Świdnica
CATI

Priorit

ní osa 

4

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého 

kraje

Škroupova 957/4

500 02 Hradec Králové
CATI

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

NOVUM z o.o.

1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra
CATI

Euroregion Silesia
Horní nám. 69

746 01 Opava
CATI
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Výstupy z polo-strukturovaných rozhovorů
Výstupy z polo-strukturovaných rozhovorů jsou ve většině případů v souladu se zjištěními z výše

uvedené socioekonomické analýzy, včetně aktuálních trendů, silných i slabých stránek

programového území.

Z provedených rozhovorů vyplývá, že v programovém území i nadále přetrvávají klíčové trendy identifikované v rámci

předchozí socioekonomické analýze a souvisejícího kvalitativního výzkumu (24. 2. 2017). K významným změnám

nedošlo ani v oblasti silných a slabých stránek nebo potenciálu programového území.

Komplexita jednotlivých oblastí (demografický vývoj, vzdělávací systém, legislativní podmínky aj.) je zásadním

omezujícím faktorem z hlediska časové dosažitelnosti potenciálních změn.

Zhodnocení aktuální situace a trendů v programovém území dotazovanými respondenty:

Přetrvávající odliv obyvatel z programového území

• způsobený nedostatkem vhodných pracovních příležitostí zvláště pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele

• výrazné záporné migrační saldo v některých oblastech programového území (Jesenicko, Opolské vojvodství),

nepříznivá věková struktura ve srovnání s republikovým průměrem (Královehradecký kraj)

Nesoulad mezi profesní strukturou pracovních sil a potřebami trhu práce

• nesoulad nabídky studijních oborů a potřeb trhu práce

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil

• i vlivem situace na trhu práce lze v tomto směru pozorovat větší otevřenost soukromých firem ke spolupráci se

školami, intenzivní snaha o propojení odborné přípravy a praxe

Nedostatečná dopravní infrastruktura v programovém území

• přetrvávající nízká kapacita a dopravní propustnost pozemních komunikací v příslušných částech programového

území

• pozitivní posun v oblasti rozvoje vybraných přeshraničních spojení v případě veřejné hromadné dopravy (nově vzniklá

přeshraniční spojení např. v oblasti Broumovska nebo Těšínska)

Zvýšená intenzita a úroveň spolupráce složek IZS

• díky realizovaným projektům v oblasti řízení rizik znatelná intenzivní spolupráce složek IZS zaznamenaná i aktéry,

kteří nejsou profesně spjati s touto oblastí, uzavření regionálních dohod o spolupráci mezi zbývajícími regionálním

celky HZS, implementace přeshraničních jednotek požární ochrany do lokálních poplachových plánů

Nízká míra využití potenciálu programového území z hlediska cestovního ruchu a lázeňství

• vnímaný pozitivní posun v některých oblastech z hlediska přeshraniční návštěvnosti (Broumovsko, Krkonoše)

• extenzivní sezónní využívání (zatížení) území cestovním ruchem ve vybraných lokalitách programového území např.

Adršpašsko-teplické skály, Dolní Morava.

Ověření zaměření programu na rozvoj destinačního managementu

V rámci této části byl realizován speciální výzkum zaměření na ověření zaměření programu na rozvoj 

destinačního managementu. Z výsledků dotazníkového šetření (dotazník viz příloha), vyplývají tyto závěry

1. Důvody zapojení do výzvy   

• výhodné podmínky - nízký podíl spolufinancování, nízká konkurence projektů 

• unikátní výzva v rámci ESIF, financování víceletých projektů

• důležitý zdroj financování destinačního managementu 

2. Splnění požadavků výzvy 

• z hlediska obecného zaměření na destinační management je zaměření vyhovující a naplňuje 

požadavky

• stanovení dílčích kritérií výzvy pro příjem projektů a poměrů jednotlivých výdajů není vždy 

vnímáno pozitivně 

• podmínky výzvy mohou vést k přizpůsobování jejím požadavkům nikoliv potřebám projektů
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Výstupy z polo-strukturovaných rozhovorů
Ověření zaměření programu na rozvoj destinačního managementu (pokračování)

3. Náročnost požadavků výzvy 

• relativně vysoké zejména s ohledem na administrativní náročnost zpracování projektů 

• náročnost dána stanovením fixních poměrů a různých kritérií

4. Problematické požadavky (součásti) výzvy

• nastavení % výdajů – znevýhodnění pro hlavního partnera, omezování možností způsobilých 

výdajů na řízení projektů 

• stanovení kritérií zaměření projektů – poměry mezi komunikačními aktivitami mají pevné 

hranice; 

• technická nepřipravenost výzvy - změna podmínek před jejím ukončením, chybějící formuláře, 

nejednotná metodická podpora ze strany stálého sekretariátu  

• vybrané indikátory a způsob jejich naplňování

5. Požadavky na změnu

• celkově významné zjednodušení procesu přijímání žádostí  

• úprava kritérií zaměření projektů (poměrů) mezi uznatelnými náklady na produkt, komunikační 

kampaně – posoudit spíše ve fázi hodnocení kvality projektů 

• zlepšit metodickou podporu ze strany stálého sekretariátu v oblasti destinačního marketingu

• zlepšit připravenost výzvy před vyhlášením, poskytnou více času na přípravu projektů a naopak 

zkrátit čas vyhodnocování   

Shrnutí 

• DMO velmi oceňují vyhlášení výzvy. Výzva obecně přesně reflektuje jejich potřeby. Podmínky pro 

zapojení do výzvy (Kategorizace DMO) považují za spravedlivé. 

• Za problematické považují připravenost výzvy po technické stránce, především pak stanovení přesných 

poměrů/kritérií pro podání projektu a jeho realizaci  

Doporučení 

• Pokračování ve vyhlašování cílených výzev pro podporu destinačního managementu a 

marketingu v programovém území, neboť takové intervence reflektují potřeby aktérů v území 

• Zjednodušit a zpřehlednit podmínky pro podání projektů; místo pevných poměrů zvážit zavedení 

poměrů s fuzzy hranicemi (pásma) např. tolerancí +-5%(10%).  

Výsledná data

Celkem 80% respondentů by, kdyby mělo možnost, upravilo podmínky výzvy.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Reflektovala výzva požadavky DMO

rozhodně ano spíše ano spíše ne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Náročnost požadavků

spíše vysoké velmi vysoké spíše nízké
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Výstupy z polo-strukturovaných rozhovorů
Mezi nejvýraznější slabé stránky (bariéry rozvoje) programového území dotazovaní respondenti zařadili:

• nedostatečná dopravní infrastruktura a s tím související špatná dopravní dostupnost některých regionů v rámci

programového území, i mezi regiony programového území navzájem

• nedostatek kvalifikované pracovní síly zvláště pro průmyslové a IT firmy, nesoulad nabídky studijních oborů a potřeb

trhu práce

• záporné migrační saldo a nepříznivá demografická struktura obyvatelstva v některých oblastech programového území

• administrativní bariéry v oblasti podnikání

Mezi nejvýraznější příležitosti programového území dotazovaní respondenti zařadili:

• využití potenciálu v oblasti cestovního ruchu a navazujících služeb

o lze podpořit výstavbou dopravní infrastruktury a posílením dopravního spojení v oblastech s vysokým

potenciálem cestovního ruchu, investicemi do infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu

o podpora rozvoje turistiky a propagace kulturního a historického dědictví v programovém území, respondenti jsou

si vědomi a avizují záměr více se zaměřit na podporu kvalitních projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu

• rozvíjející se průmysl, investice do inovací přinášející pracovní místa s vyšší a vysokou přidanou hodnotou (orientace

na Průmysl 4.0 a podpora perspektivních odvětví zastoupených v regionu)

Z hlediska podmínek výzev, rozsahu a zaměření podporovaných aktivit hodnotí dotazovaní respondenti program Interreg

V-A Česká republika - Polsko pozitivně. Pouze jeden z respondentů negativně zhodnotil absenci možnosti podpory v

oblasti ochrany životního prostředí.

Další postřehy dotazovaných respondentů:

• v oblasti rozvoje přeshraničního podnikání se snažit, pokud to lze, zahrnout do projektových aktivit i zástupce orgánů

státní správy

• pozitivní vnímání nastavení a realizace konceptu vlajkových projektů
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Kontaktní osoba (společnost) Zpracování dílčích výstupů/odpovědnost
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(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Celková supervize závěrečné zprávy k plnění č. 4

Martin Kavka

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Vedoucí realizačního týmu, odborná a časová koordinace 

zpracování výstupů, metodická podpora jednotlivým členům

týmu

Radek Chaloupka

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Zpracování metodiky evaluace, návrh designu 

socioekonomické analýzy a vyhodnocení evaluačních 

otázek č. 1 a č. 3, zpracování doporučení č. 1 až č. 3 pro 

efektivnější zacílení programu, realizace 

polo-strukturovaných rozhovorů

Zdeňka Součková

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Spolupráce na zpracování metodiky evaluace

Denisa Rybářová

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Zpracování socioekonomické analýzy, kategorizace území 

a vyhodnocení evaluačních otázek č. 1 a č. 3, zpracování 

SWOT analýzy

Ondřej Štefek 

(Naviga 4, s.r.o.)

Nastavení designu k vyhodnocení evaluačních otázek č. 2, 

č. 4, č. 5 a č. 6 včetně celkové supervize této části, celková 

supervize zpracování doporučení č. 4 pro efektivnější 

zacílení programu

Lukáš Bumbálek

(Naviga 4, s.r.o.)

Vyhodnocení evaluačních otázek č. 2, č. 4, č. 5 a č. 6, 

zpracování doporučení č. 4 pro efektivnější zacílení 

programu, odpovědnost za tyto dílčí výstupy, realizace 

polo-strukturovaných rozhovorů 

Jan Podestát

(Naviga 4, s.r.o.)

Vyhodnocení evaluačních otázek č. 2, č. 4, č. 5 a č. 6, 

zpracování doporučení č. 4 pro efektivnější zacílení 

programu 

Jana Garay

(Naviga 4, s.r.o.)

Vyhodnocení evaluačních otázek č. 2, č. 4, č. 5 a č. 6, 
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