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Úvod  
V tomto dokumentu stručně charakterizujeme metodologický rámec, postup (kapitola 2) a 
harmonogram (kapitola 3), které jsme zvolili pro splnění zadání a zodpovězení tří evaluačních otázek 
(kapitola 1) spojených s ověřováním přínosu a udržitelnosti Fondu mikroprojektů.  

Evaluační otázky 
EO1: Mají investiční mikroprojekty pozitivní přínos ve vztahu ke specifickému cíli dané prioritní osy? 

a. Pokud ano, které typy investičních aktivit tento pozitivní přínos mají a které ne? 
b. Pokud ano, za jakých okolností mají a za jakých okolností nemají tyto mikroprojekty takový 

pozitivní přínos? 

EO2: Je příspěvek 5 vybraných investičních mikroprojektů (3 českých a 2 polských) dlouhodobě 
udržitelný ve vztahu k cílům mikroprojektu? 

a. Pokud ano, které typy vybraných investičních aktivit jsou dle zkušeností oslovených aktérů 
mikroprojektů dlouhodobě udržitelné a které ne? 

b. Pokud ano, za jakých okolností jsou a za jakých okolností nejsou tyto vybrané investiční 
mikroprojekty dle oslovených aktérů dlouhodobě udržitelné? 

EO3: Je příspěvek 5 vybraných komunitních mikroprojektů (3 českých a 2 polských) dlouhodobě 
udržitelný ve vztahu k cílům mikroprojektu? 

a. Pokud ano, které typy vybraných aktivit jsou dle oslovených aktérů mikroprojektů 
dlouhodobě udržitelné a které ne? 

b. Pokud ano, za jakých okolností jsou a za jakých okolností nejsou tyto vybrané komunitní 
mikroprojekty dle oslovených aktérů dlouhodobě udržitelné? 

Metodologie řešení evaluačních otázek 
Obecný metodologický přístup 
Pro evaluaci přínosu Fondu a pro zodpovězení všech tří evaluačních otázek byly využity některé 
principy tzv. realistické evaluace. Při hodnocení jsme se proto zaměřili na kontext realizace 
mikroprojektů a na mechanismy, díky kterým fungují. Ptali jsme se, za jakých okolností intervence 
fungují, pro koho, popř. pro koho ne.  

Základním východiskem evaluace byla teorie změny Programu a rešerše dostupných sekundárních dat 
týkajících se Programu, Fondu a evaluovaných mikroprojektů samotných. Současně s tím byla 
provedena rešerše předchozích evaluací a výzkumů věnovaných Programu, konkrétním 
mikroprojektům nebo obecně problematice, kterou mikroprojekty zpravidla řeší.  

Na základě těchto informací byly zformulovány vstupní hypotézy, které byly v terénní fázi výzkumu a 
sběru dat ověřovány. Terénní sběr dat zahrnoval dotazníkové šetření a realistické rozhovory doplňující 
plošné šetření o podrobnější kontext a pomáhající identifikovat mechanismy změny pro hloubkové 
případové studie dlouhodobé udržitelnosti několika (10) mikroprojektů z minulého programového 
období. 

Teorie změny programu Interreg V-A Česko–Polsko v oblasti Fondu mikroprojektů 
Fond podporuje mikroprojekty přispívající k plnění specifických cílů a indikátorů Prioritních os 2, 3 a 4 
Programu. Základním východiskem evaluace udržitelnosti a přínosů mikroprojektů proto byla teorie 
změny/programu pro příslušné prioritní osy, respektive pouze pro osy 2 (tabulka 1) a 4 (tabulka 2), 
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jelikož znalost přínosů a udržitelnosti mikroprojektů v ose 3 není pro zadavatele prioritou této 
evaluace. 
 
Tabulka 1 – Zjednodušená teorie programu pro Prioritní osu 2 

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

Specifický 
cíl Typy aktivit Ukazatele výstupů z aktivit Ukazatel výsledku/změny 
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Zachování a obnova kulturních a přírodních 
atraktivit, směřující k jejich využití pro 
udržitelný rozvoj společného pohraničí 
 
 
 
 
Podpora využití nehmotného kulturního 
dědictví 
 
 
 
 
 
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční 
zpřístupnění a využívání kulturního a 
přírodního dědictví příhraničního regionu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společná informační, marketingová a 
propagační opatření v oblasti využití 
přírodních a kulturních zdrojů 
 
 
 
 
Evaluace, studie, strategie, plány směřující 
k využití přírodních a kulturních zdrojů 

 

 
- Počet elementů kulturního 
/přírodního bohatství se zvýšenou 
atraktivitou 
- Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 
 
- Počet elementů kulturního 
/přírodního bohatství se zvýšenou 
atraktivitou 
- Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 
 
- Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 
- Celková délka zrekonstruovaných 
nebo zmodernizovaných silnic 
- Celková délka vybudovaných či 
rekonstruovaných cyklostezek, 
cyklotras a pěších stezek 
- Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 
 
- Počet realizovaných společných 
mechanismů v oblasti přírodního a 
kulturního dědictví 
- Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 
 
- Počet realizovaných společných 
mechanismů v oblasti přírodního a 
kulturního dědictví 
- Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 
 

Návštěvnost hromadných 
ubytovacích zařízení 
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Tabulka 2 – Zjednodušená teorie programu pro Prioritní osu 4 

Spolupráce institucí a komunit 

Specifický 
cíl Typy aktivit Ukazatele výstupů z aktivit Ukazatel výsledku/změny 
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Opatření směřující k posilování integrace na 
lokální úrovni, spolupráce občanské 
společnosti a další aktivity přispívající ke 
kohezi na lokální úrovni  
 
 
Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy  
 
 
Vytváření a rozvoj přeshraničních 
kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a 
sociálních a hospodářských partnerů  
 

 
- Počet partnerů zapojených do 
společných aktivit 
 
 
 
- Počet partnerů zapojených do 
společných aktivit 
 
 
- Počet partnerů zapojených do 
společných aktivit 

Úroveň spolupráce institucí 
na česko-polském pohraničí  

 
Vnímání vzájemného soužití 

a spolupráce komunit v 
příhraničním regionu 

 
Uvedené ukazatele změny (výsledku) na úrovni celého programu bohužel nebylo možné objektivně 
měřit a pozorovat izolovaně pouze pro Fond. Nicméně jeho přínos lze ověřovat alespoň subjektivně, 
na základě výpovědí zúčastněných aktérů Programu v minulém i současném programovém období. 

Při ověřování přínosu a udržitelnosti mikroprojektů v minulém programovém období jsme se zaměřili 
na následující aspekty: 

• (S)plnění stanovených cílů mikroprojektů z pohledu realizátorů a správců Fondu. 
• Ambicióznost stanovených cílů vzhledem k reálným možnostem mikroprojektů (a žadatelů). 
• Kontext formulace mikroprojektových cílů; žadatel versus správce a jeho pravidla. 
• Původní očekávání žadatelů vzhledem k (dlouhodobým) výsledkům mikroprojektů. 
• Mechanismy změny zajišťující dosažení (dlouhodobých) výsledků mikroprojektů. 
• Celkový kontext mikroprojektů – podmínky realizace, interní zdroje, externí vlivy. 
• Dlouhodobou udržitelnost výstupů a výsledků mikroprojektů = jejich dlouhodobý přínos; 

z pohledu realizátorů a správců. 
• Podmínky (faktory) a aktivity zvyšující dlouhodobý přínos mikroprojektů z pohledu realizátorů 

a správců. 
• Celkovou úspěšnost investičních i komunitních mikroprojektů z pohledu správců Fondu; 

úspěšnost = vztah mezi výsledky a cíli stanovenými a reálnými. 
• Sledování vývoje a dlouhodobé udržitelnosti výstupů a výsledků mikroprojektů ze strany 

správců Fondu. 
• Nejúspěšnější aktivity nebo typy aktivit z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. 
• Posouzení vlivu mikroprojektů na návštěvnost euroregionu. 
• Posouzení vlivu mikroprojektů na posílení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí. 
• Posouzení vlivu mikroprojektů na kvalitu soužití a spolupráce česko-polské komunity. 

Při ověřování přínosu investičních mikroprojektů vzhledem k plnění specifických cílů Prioritních os 2 a 
4 jsme se pak zaměřili na následující aspekty: 

• Plnění cílů PO2 a PO4 mikroprojekty z pohledu realizátorů a správců Fondu. 
• Původní očekávání realizátorů vzhledem k reálným výsledkům mikroprojektů. 
• Podmínky (faktory) a aktivity zvyšující přínos mikroprojektů z pohledu realizátorů a správců. 
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• Celkovou úspěšnost investičních i komunitních mikroprojektů z minulého období z pohledu 
správců Fondu. 

• Nejúspěšnější aktivity nebo typy aktivit investičních a komunitních mikroprojektů z hlediska 
dlouhodobé udržitelnosti. 

• Hodnocení celkového nastavení a organizace Fondu z pohledu realizátorů a správců. 
• Sledování a hodnocení dlouhodobé udržitelnosti výstupů a výsledků mikroprojektů z minulého 

období ze strany správců Fondu. 
• Smysluplnost sledování dlouhodobé udržitelnosti komunitních mikroprojektů z pohledu 

správců. 

Postup zpracovávání případových studií – EO2, EO3  
Výběr případů a rešerše sekundárních dat 
V první fázi práce jsme společně se zástupci ŘO Programu vybrali 5 investičních mikroprojektů (3 české 
a 2 polské) a 5 komunitních mikroprojektů (3 české a 2 polské) ke zpracování případových studií 
dlouhodobé udržitelnosti.  

Hlavním cílem rešerše, která následovala, bylo získat důležité informace o programovém dokumentu 
Interreg (2007 – 2013), informace charakterizující správce fondů vybraných mikroprojektů, jejich 
zkušenosti a postupy, informace o obsahu/aktivitách vybraných mikroprojektů, o jejich cílech, 
předpokládaných výstupech, výsledcích či dopadech, informace o splnění aktivit, výstupů, výsledků a 
cílů, informace o problémech jednotlivých mikroprojektů, informace charakterizující realizátory (hlavní 
a partnery) a jejich zkušenosti s tematikou mikroprojektu, dalšími mikroprojekty či jinými ESIF projekty, 
další dostupné informace týkající se vybraného mikroprojektu (z webových stránek, médií apod.), 
informace o výsledcích starších evaluací a výzkumů k Programu, Fondu, mikroprojektům samotným 
nebo i problematice investičních a komunitních mikroprojektů. 

Zdroje sekundárních dat:  

• Programový dokument Interreg (2007-2013) 
• Programový dokument Interreg (2014-2020) 
• Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů (2007-2013) 
• Vybrané mikroprojektové žádosti 
• Závěrečné zprávy vybraných mikroprojektů 
• Zápisy z jednání EŘV 
• Webové stránky euroregionů vybraných mikroprojektů – kontakty + informace 
• Směrnice pro žadatele v euroregionech vybraných mikroprojektů 
• Webové a jiné mediální zprávy k vybraným mikroprojektům 
• Dostupné evaluace a výzkumy k programu, Fondu mikroprojektů, mikroprojektům samotným 

a problematice investičních a komunitních mikroprojektů 

Rozhovory se zástupci vybraných mikroprojektů a správci Fondu 
Po úvodní rešerši všech podkladů včetně dostupné projektové dokumentace k vybraným 
mikroprojektům jsme začali připravovat hloubkové rozhovory. Hlavním cílem rozhovorů bylo jednak si 
ověřit programovou teorii změny a také získat informace k výše jmenovaným aspektům spojeným 
s přínosem a dlouhodobou udržitelností mikroprojektů. 

Nejprve jsme zpracovali scénáře rozhovorů a poté začali oslovovat a kontaktovat potenciální 
respondenty – zástupce mikroprojektů a příslušných euroregionů. Po úspěšném navázání kontaktu 
jsme připravili harmonogram výjezdů do příslušných euroregionů. Následovalo terénní šetření 
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v euroregionech, které probíhalo v období od září do listopadu 2018. V prosinci jsme sebraná data 
společně analyzovali, interpretovali a výsledky zpracovali do podoby zpráv z jednotlivých případových 
studií (viz Příloha 2 – případové studie vybraných mikroprojektů) a textu shrnujícího hlavní zjištění, 
který se stal součástí Závěrečné zprávy z evaluace. 

Pro bližší představu o obsahu rozhovorů nabízíme soubory otázek pro jednotlivé typy respondentů. 

Soubor otázek pro realizátory investičních mikroprojektů k EO2: 

- Jak byste s časovým odstupem vyhodnotil, že se Vašemu investičnímu mikroprojektu podařilo 
naplnit cíle stanovené v žádosti? Byla stanoveny realisticky nebo příliš ambiciózně? Z jakého 
důvodu je podle Vás nutné formulovat v žádosti příliš ambiciózní cíle? 

- Jaká byla Vaše původní očekávání z hlediska výsledků (i dlouhodobých), které má mikroprojekt 
přinést?  

- Jakým způsobem chtěl Váš mikroprojekt dosáhnout stanovených cílů a výsledků? Jak se vám 
zvolený způsob osvědčil?  

- Jaký byl kontext mikroprojektu (výchozí podmínky realizace, interní kapacity, mezilidské 
vztahy, institucionální prostředí)? Jaké vnitřní a vnější vlivy ovlivňovaly vývoj projektu a také 
jeho schopnost plnit své cíle a dosahovat výsledky?  

- Jsou z Vašeho pohledu výstupy a výsledky Vašeho investičního mikroprojektu dlouhodobě 
udržitelné? V čem ano v čem ne? 

- Jaké poučení jste si z Vašeho mikroprojektu vzali? Co se mělo z Vašeho pohledu udělat jinak 
(např., jakou aktivitu přidat nebo koho do procesu zapojit), aby byl mikroprojekt ještě 
úspěšnější, a především dlouhodobě udržitelný?   

- Jaké jsou podle Vás obecně klíčové vnitřní i vnější faktory/podmínky (kontext) dlouhodobé 
udržitelnosti investičního mikroprojektu vzhledem k stanoveným cílům?  

- Jaké typy investičních aktivit mikroprojektů mají dle Vaší zkušenosti reálný dlouhodobý přínos 
a za jakých podmínek? 

Soubor otázek pro realizátory komunitních mikroprojektů k EO3: 

- Jak byste s časovým odstupem vyhodnotil, že se Vašemu komunitnímu mikroprojektu podařilo 
naplnit cíle stanovené v žádosti? Byla stanoveny realisticky nebo příliš ambiciózně? Z jakého 
důvodu je podle Vás nutné formulovat v žádosti příliš ambiciózní cíle? 

- Jaká byla Vaše původní očekávání z hlediska výsledků (i dlouhodobých), které má komunitní 
mikroprojekt přinést?  

- Jakým způsobem chtěl Váš mikroprojekt dosáhnout stanovených cílů a výsledků? Jak se vám 
zvolený způsob osvědčil?  

- Jaký byl kontext komunitního mikroprojektu (výchozí podmínky realizace, interní kapacity, 
mezilidské vztahy, institucionální prostředí)? Jaké vnitřní a vnější vlivy ovlivňovaly vývoj 
projektu a také jeho schopnost plnit své cíle a dosahovat výsledky?  

- Jsou z Vašeho pohledu dosažené výsledky Vašeho komunitního mikroprojektu dlouhodobě 
udržitelné? V čem ano v čem ne? 

- Jaké poučení jste si z Vašeho komunitního mikroprojektu vzali? Co se mělo z Vašeho pohledu 
udělat jinak (např., jakou aktivitu přidat nebo koho do procesu zapojit), aby byl mikroprojekt 
ještě úspěšnější, a především dlouhodobě udržitelný?   

- Jaké jsou podle Vás obecně klíčové vnitřní i vnější faktory/podmínky (kontext) dlouhodobé 
udržitelnosti komunitního mikroprojektu vzhledem k stanoveným cílům?  

- Obecně jaké typy komunitních aktivit v rámci mikroprojektů mají dle Vaší zkušenosti reálný 
dlouhodobý přínos a za jakých podmínek? 
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Soubor otázek pro správce Fondu mikroprojektů k EO2: 

- Jak hodnotíte s časovým odstupem reálnou úspěšnost investičních mikroprojektů z minulého 
programového období – zejména se vyjádřete ke vztahu mezi výsledky a cíli očekávanými a 
skutečnými? Stanovují je realizátoři v projektové žádosti realisticky nebo spíše ambiciózně? 
Pokud spíše ambiciózně, z jakého důvodu tak činí? 

- Jsou z Vašeho pohledu dosažené výsledky investičních mikroprojektů z minulého 
programového období dlouhodobě udržitelné? V čem ano a v čem ne? 

- Sledujete nějakým způsobem vývoj a využívání výstupů investičních mikroprojektů z minulého 
programového období? Pokud ano, jakým způsobem? 

- Jaké byly z vašeho pohledu klíčové vnitřní a vnější faktory/podmínky (kontext) dlouhodobé 
udržitelnosti investičních mikroprojektů z minulého programového období vzhledem k cílům 
těchto mikroprojektů? 

- Jaké typy investičních aktivit měly z Vašeho pohledu nejčastěji dlouhodobý přínos z hlediska 
stanovených cílů?  

- Jak hodnotíte výsledky a dlouhodobou udržitelnost vybraného investičního mikroprojektu 
vybraného pro případovou studii z minulého programového období? Můžete případně 
doporučit, koho za správce oslovit s touto otázkou? 

Soubor otázek pro správce Fondu mikroprojektů k EO3: 

- Jak hodnotíte s časovým odstupem reálnou úspěšnost komunitních mikroprojektů z minulého 
programového období – zejména se vyjádřete ke vztahu mezi výsledky a cíli očekávanými a 
skutečnými? Stanovují je realizátoři v projektové žádosti realisticky nebo spíše ambiciózně? 
Pokud spíše ambiciózně, z jakého důvodu tak pravděpodobně činí? 

- Jsou z Vašeho pohledu dosažené výsledky a efekty komunitních mikroprojektů z minulého 
programového období dlouhodobě udržitelné? V čem ano a v čem ne? 

- Sledujete nějakým způsobem vývoj a využívání výstupů komunitních mikroprojektů z minulého 
programového období? Pokud ano, jakým způsobem? 

- Jaké byly z vašeho pohledu klíčové vnitřní a vnější faktory/podmínky (kontext) dlouhodobé 
udržitelnosti komunitních mikroprojektů z minulého programového období vzhledem k cílům 
těchto mikroprojektů? 

- Jaké typy komunitních aktivit měly z Vašeho pohledu nejčastěji reálný dlouhodobý přínos z 
hlediska stanovených cílů a za jakých podmínek?  

- Jak hodnotíte výsledky a dlouhodobou udržitelnost vybraného komunitního mikroprojektu 
z minulého programového období? Můžete případně doporučit, koho za správce oslovit 
s touto otázkou? 

Soubor otázek pro správce Fondu mikroprojektů k EO1: 

- Jak celkově hodnotíte reálnou úspěšnost investičních mikroprojektů – v minulém a současném 
programovém období? 

- Jak se daří investičními mikroprojekty přispívat ke specifickým cílům PO1? 
- Jaké typy investičních aktivit jsou nejpřínosnější vzhledem k cílům PO a jaké naopak? 
- Na co vše by se měly investiční mikroprojekty soustředit, aby byly přínosné vzhledem k cílům 

PO? 

                                                           
1 Viz Programový dokument Interreg V-A Česko-Polsko 
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- Jaký musí být dle Vašeho názoru kontext (podmínky vnitřní i vnější), aby byly investiční aktivity 
přínosné vzhledem k cílům OP? 

Příprava dotazníkového šetření a základní informace o datech – EO1, EO2, EO3 
Rešerše sekundárních dat 
Hlavním cílem rešerše bylo podrobně se zorientovat v programovém dokumentu Interreg V-A Česká 
republika–Polsko v období 2014–2020, získat informace o funkci a aktivitách správců mikroprojektů 
z hlediska zajištění kvality a přínosu investičních mikroprojektů, o pravidlech a postupech souvisejících 
s udělováním dotací žadatelům o investiční mikroprojekty, informace o počtu, zaměření a cílech a také 
dosavadním vývoji již podpořených investičních mikroprojektů na české i polské straně. Cílem rešerše 
také bylo získat maximum informací o kvalitě a přínosech investičních mikroprojektů z dosud 
provedených analýz a evaluací (Proces a KPMG) a dalších dostupných zdrojů dat (z webových stránek, 
médií apod.).  

Rešerše existujících dat byla společně se zadáním evaluace a teorií změny programu Interreg základním 
východiskem tvorby vstupních hypotéz a formulace otázek do navazujícího dotazníkového šetření. 

Zdroje sekundárních dat: 

• Programový dokument 
• Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 
• Mikroprojektové žádosti 
• Závěrečné zprávy mikroprojektů 
• Průběžné ZOR 
• Zápisy z jednání EŘV 
• Webové stránky euroregionů – kontakty 
• Roční hodnotící zprávy za Fond mikroprojektů – za jednotlivé euroregiony 
• Seznam všech kontaktů na předložené mikroprojekty 
• Seznam všech předložených mikroprojektů  
• Směrnice pro žadatele v jednotlivých euroregionech 
• Data z MS2014+ 
• Dostupná data z dotazníkového šetření Proces a KPMG 

Dotazníkové šetření realizátorů mikroprojektů a správců Fondu 
Po vstupní rešerši jsme začali se skutečnou přípravou dotazníkového šetření realizátorů, které bylo 
provedeno v období od října do listopadu 2018 prostřednictvím metody CAWI (Computer-Aided-Web-
Interview). Před uskutečněním samotného šetření byl na základě databáze mikroprojektů 
poskytnutých zadavatelem vytvořen seznam všech realizátorů, kteří spadali do cílové skupiny výzkumu. 
Poté jsme v součinnosti s ŘO připravili dotazníky pro jednotlivé skupiny respondentů v českém a 
polském jazyce. Kompletní verze dotazníků v českém jazyce jsou k nahlédnutí na konci této přílohy. Na 
727 e-mailových adres (363 CZ a 364 PL) jsme následně zaslali pozvánku k účasti na šetření s odkazem 
na dotazník. Součástí pozvánky byl také odkaz na průvodní dopis od zadavatele evaluace. 38 e-
mailových adres se vrátilo jako neplatných. Celkem bylo úplně vyplněno 245 dotazníků, celková míra 
návratnosti tak dosáhla 35,6 %. Ve 13 případech respondenti neuvedli ukončený projekt ani v jednom 
programovém období a tyty dotazníky byly z analýzy vyloučeny. Celkem tak vstoupilo do analýzy 232 
dotazníků, 119 z české strany a 113 z polské. V případě on-line šetření lze uvedenou míru považovat 
dle našich zkušeností za standardní, nicméně limituje možnosti zobecnění závěrů na celou cílovou 
populaci. Přestože se tedy nejedná o reprezentativní šetření, pevně věříme, že přináší relevantní 
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poznatky jak z hlediska vyhodnocení přínosů a udržitelnosti mikroprojektů, tak pro doporučení na 
zlepšení organizace Fondu mikroprojektů. 

Při bližším pohledu na výběrový soubor jsme zjistili, že uvedených 232 respondentů (z řad příjemců) 
realizovalo celkem 276 mikroprojektů v programovém období 2014-2020 a 215 mikroprojektů 
v programové období 2007-2013. Celkový počet 491 mikroprojektů (ukončených či těsně před 
ukončením) byl rovnoměrně rozložen mezi Českem (239) a Polskem (252).  V obou obdobích významně 
převažovaly komunitní projekty nad investičními (viz graf 1). V rámci programového období 2014-2020 
hodnotili respondenti 75 investičních mikroprojektů, z toho 35 na české a 40 na polské straně. 42 
mikroprojektů bylo realizováno v Prioritní ose 2 (z toho 21 v ČR a 21 v PL) a 33 v Prioritní ose 4 (z toho 
14 v ČR a 19 v PL). V rámci programového období 2007-2013 hodnotili respondenti 62 investičních 
mikroprojektů, z toho 29 na české a 33 na polské straně. 

Graf 1 – Realizované mikroprojekty v obou programových obdobích (N=232) 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření realizátorů (2018) 
Pozn.: Celkový počet hodnocených mikroprojektů je vyšší než celkový počet respondentů, protože jeden respondent mohl 
realizovat mikroprojekt v obou programových obdobích a/nebo oba typy mikroprojektů. 
 

Celkově byl výběrový soubor realizátorů dobře vyvážen z hlediska zastoupení mikroprojektů a rozdíly 
mezi oběma zeměmi nejsou statisticky významné. V analýze dále jsme nicméně rozdíly mezi zeměmi 
vždy testovali a statisticky významné výsledky reportovali v Závěrečné zprávě. 

Dotazníkové šetření správců Fondu mikroprojektů bylo také realizováno v období od října do listopadu 
2018 stejnou metodou jako v případě realizátorů. Šetření opět předcházela tvorba seznamu všech 
euroregionů poskytujících podporu z Fondu mikroprojektů a příprava dotazníku v českém a polském 
jazyce. Na 12 e-mailových adres (6 CZ a 6 PL) byla posléze zaslána pozvánka k účasti na šetření 
s odkazem na dotazník. Součástí pozvánky byl také odkaz na průvodní dopis od zadavatele evaluace. 
Celkem bylo úplně vyplněno 9 dotazníků, 6 na české a 3 na polské straně (návratnost 75 %). Vzhledem 
k počtu euroregionů jsme se při analýze odpovědí jejich zástupců omezili pouze na deskriptivní 
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statistické metody. Výsledná zjištění je třeba interpretovat v kontextu poznatků získaných 
z případových studií a výběrového šetření realizátorů (tj. jako další zdroj pro triangulaci). 

Harmonogram evaluace 
Tabulka 3 – Harmonogram evaluace 

Aktivita/měsíc 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 

Příprava evaluačního plánu a výběr 
případů X       

Rešerše sekundárních dat X X X     

Příprava scénáře rozhovorů X X      

Oslovování respondentů – rozhovory  X X X    

Příprava šetření – dotazník a 
technické řešení   X X    

Příprava šetření – pilotáž   X X    

Realizace rozhovorů   X X X X  

Realizace dotazníkového šetření    X X   

Zpracovávání a analýza sebraných dat     X X  

Tvorba zpráv z případových studií      X  

Tvorba závěrečné evaluační zprávy      X X 

Odevzdání finální verze evaluační 
zprávy včetně příloh       X 
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