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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky podalo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby

zadanou v otevřeném nadlimitním řízení. Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je provedení

vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, a to na základě nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních a Metodického pokynu Národního orgánu

pro koordinaci (NOK) pro evaluace v programovém období 2014–2020.

Cílem hodnocení je prověření plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu

Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Zpracovatelem byla vybrána společnost KPMG Česká republika, s. r. o. na základě vítězné nabídky k veřejné

zakázce „Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko“ (dále jen „programu“). Smlouva o dílo byla podepsána oběma stranami dne 23. 1.

2017 a toto datum bylo také označeno za datum zahájení projektu.

Hlavním cílem evaluace je:

• kvalitativně a kvantitativně vyhodnotit do jaké míry jsou naplňovány cíle programu;

• identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující naplňování těchto cílů;

• formulovat návrhy opatření vedoucí k odstranění těchto negativních faktorů;

Hlavním účelem evaluace je pak zejména identifikovat bezprostřední socioekonomické efekty intervencí

programu na stav programového území v souvislosti s naplňováním specifických cílů programu.

Úvod – kontext a cíle závěrečné 
zprávy

Kontext závěrečné zprávy

Účel závěrečné zprávy

Cíle Závěrečné zprávy byly stanoveny následovně:

• uvést odpovědi na stanovené evaluační otázky na základě realizovaného evaluačního výzkumu

• uvést postup, na základě kterého byly odpovědi na evaluační otázky stanoveny

• na základě posouzení efektivity plnění cílů programu uvést strukturované závěry a doporučení, ohledně

lepšího zacílení a případných úprav programu ve zbytku probíhajícího nebo v následujícím

programovém období, tyto závěry budou jasně argumentačně podloženy
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Úvod – kontext a cíle průběžné 
zprávy

Realizační tým

Společnost KPMG ČR dále využila na provedení úkolu č. 3 další osoby (pracovníci zadavatele, tazatelé,

spolupracující subjekty atd.). Důvodem je především rozsah požadovaného výzkumu a časový rámec

určený pro jeho realizaci. Tyto osoby však zajistí požadavky uvedené na předmět plnění tak, aby nebyla

ohrožena jeho výsledná kvalita.

Martin Kavka 

vedoucí týmu (KPMG ČR) 

Zdeněk Tůma

Ondřej Špaček 

Radek Chaloupka

Denisa Rybářova

Iga Stolcman

Jarosław Radiměřský

Ondřej Štefek

Lukáš Bumbálek

Jan Podestát

Jana Garay

KPMG ČR NAVIGA4
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Na základě provedené evaluace byla určena následující doporučení pro další implementaci programu

Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Doporučení

ID Prioritní osa Popis doporučení Zdůvodnění doporučení

1 PO 1 Pokračovat ve stávající podpoře přeshraniční spolupráce

složek integrovaného záchranného systému. Následná

opatření formulovat s ohledem na závěrečné výstupy

projektu Bezpečné pohraničí (projektové výstupy v rámci

klíčové aktivity „Analýza a hodnocení stávajícího stavu

spolupráce složek a institucí odpovídajících za bezpečnost

v pohraničním území“, v rámci které by měl být na konci

projektu zhodnocen dosažený stav přeshraniční

spolupráce a společně definovány možné směry dalšího

rozvoje).

Intervence prokazatelně

přispívají ke zlepšení

přeshraniční spolupráce

složek integrovaného

záchranného systému (IZS),

zejména v oblasti

systémových, personálních a

organizačních podmínek pro

společné zásahy jednotek

IZS. Z šetření vyplývá, že

prostor pro podporu rozvoje

přeshraniční spolupráce

jednotek IZS je stále ve všech

třech základních oblastech

(systémové podmínky,

materiální a technické

podmínky i organizační a

personální podmínky).

2 PO 2 

(infrastrukturní

projekty)

Pokračovat v podpoře budování, rekonstrukce nebo

obnovy veřejné dopravní nebo turistické infrastruktury.

Bylo prokázáno, že

intervence pokud jsou

kvalitně naplánovány

přispívají k využití potenciálu

cestovního ruchu nebo

rozšíření programové nabídky

3 PO 2 

(infrastrukturní

projekty)

U velkých, především dopravních infrastrukturních projektů

vždy posuzovat ekonomickou efektivitu jejich realizace

prostřednictvím aplikované metody CBA

Využití aplikované metody

CBA se osvědčilo již ve

stávajícím období

4 PO 2

(infrastrukturní

projekty)

Infrastrukturní projekty na budování a obnovu veřejné

infrastruktury cestovního ruchu posuzovat především s

ohledem na celkový potenciál cestovního ruchu

(udržitelnou potřebu destinace) a až následně z hlediska

návštěvnosti a příjmů z turismu – projekty musí mít

jednoznačnou vazbu na území tzn. musí vhodně doplňovat

turistickou nabídku dané destinace a rozvíjet jí. V opačném

případě je rizikem přetěžování únosné kapacity území

nebo výběr nevhodných projektů, které splňují kritéria

udržitelného rozvoje destinace. Doložení potřebnosti

doplnění infrastruktury by mělo být prokázáno na základě

strategie dané destinace.

Důvodem je správný odhad

limitu únosnosti území z

pohledu turismu. Důraz

pouze na návštěvnost jako

parametr může mít

destruktivní následky.

Intervence musí být

dlouhodobě systematicky

plánovány a odpovídat

potřebám destinace.

5 PO 2

(infrastrukturní

projekty)

Součástí projektů na doplnění infrastruktury cestovního

ruchu musí být také jednoznačný plán (strategie) jejího

dalšího využití v rámci nabídky destinace (detailní

zdůvodnění, proč je projekt pro doplnění nabídky destinace

klíčový, jakou kvantitativní a kvalitativní změnu bude pro

destinaci znamenat). Vhodným řešením je podpora

projektů, které jsou dlouhodobě strategicky plánovány v

dané destinaci např. jsou součástí rozvojové strategie,

zásobníků projektů. Při hodnocení projektů je důležité

posuzovat přidanou hodnotu v území.

Intervence musí být

dlouhodobě a systematicky

plánovány.
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Doporučení
ID Prioritní osa Popis doporučení Zdůvodnění doporučení

6 PO 2

(infrastrukturní

projekty)

V rámci hodnocení projektů by měly být brány v úvahu 

další klíčové faktory, a to např. turistická únosnost území 

(kombinace návštěvnosti x počtu obyvatel x sezonnosti), 

návratnost podpory, hodnota potenciálu cestovního ruchu 

a jeho využití, příjmy z cestovního ruchu, atraktivita území, 

úroveň povědomí o regionu,  zkvalitnění dostupnosti 

území atd.

Intervence musí odpovídat

únosné kapacitě území a

vhodně jí rozvíjet (rozvoj

potenciálu), případně musí

být zaměřená na řešení

negativních dopadů

spojených s turismem.

7 PO 2

(infrastrukturní

projekty)

Důkladně posuzovat (v rámci hodnocení kvality) přidanou

hodnotu drobných infrastrukturních projektů např. naučné

stezky, domy v přírodě, které mají vysokou náročnost na

následnou údržbu v provozní fázi projektu. V rámci

hodnocení by měl být posuzován soulad s rozvojovou

strategií destinace.

Tyto typy intervencí mohou

v provozní fázi představovat

neúměrné zatížení pro

jejich provozovatele.

8 PO 2

(marketingové 

projekty)

Podporovat projekty prostřednictvím profesionálních

subjektů – organizací destinačního managementu (DMO),

které vychází z jednotné marketingové strategie destinace.

V případě ČR je možné využít oficiálně certifikované DMO.

V případě Polska je nutné zohlednit úroveň

profesionalizace destinačního managementu a pokračovat

ve vhodně zvolených kritériích pro konečné příjemce,

případně v návaznosti na výsledky projektu „Marek

turystycznych“ výslednou certifikaci.

Tento přístup přináší větší

jistotu proti

nesystematickému

vynakládaní finančních

prostředků programu.

9 PO 2

(marketingové 

projekty)

Preferovat projekty, které jsou zaměřeny na eliminaci

negativních dopadů sezónnosti turismu, např. podzim, jaro

nebo všední dny.

Rozšíření sezóny řeší

problémy s přetěžováním

území ve vybraných

obdobích a zvyšuje

odolnost turismu jako zdroje

příjmů a zaměstnanosti v

území.

10 PO 2

(marketingové 

projekty)

Preferovat projekty s dobrou segmentací cílových skupin a

realizací marketingových aktivit dle strategie. V případě

ČR je soulad realizovaných marketingových aktivit a

strategie prověřována v rámci podmínek Kategorizace

DMO.

Důvodem je omezení

nesystematického

vynakládaní finančních

prostředků

11 PO 3 V případě podpory intervencí v rámci PO 3 doporučujeme

(zejména v případě individuálních projektů) zaměřit se více

na zvýšení potenciálu přeshraniční pracovní mobility.

Doporučujeme zvážit pozitivní bonifikaci v rámci

hodnocení projektových žádostí u projektů, které obsahují

projektové aktivity zaměřené na zvýšení přeshraniční

pracovní mobility (různé formy zahraničních stáží nebo

výměn, jazykové kurzy).

Projektové aktivity přímo

zaměřené podporu

přeshraniční pracovní

mobility (přeshraniční stáže,

jazykové kurzy) se ukazují

jako efektivní z hlediska

naplnění cílů PO 3.

12 PO 4 Zvážit zvýšení propagace programu ohledně možností

přeshraniční spolupráce a dostupné podpory v oblastech s

nižší úrovní spolupráce institucí.

V některých územních

oblastech bylo

zaznamenáno v případě

vybraných skupin subjektů

(např. okresní hospodářské

komory) nízké povědomí o

možnostech podpory

přeshraniční spolupráce

prostřednictvím programu

Interreg ČR - Polsko.
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky

Předmětem provedení evaluace je ověření účinnosti intervencí programu v rámci Prioritní osy 1. Pro

provedení evaluace byl vybrán vlajkový projekt Bezpečné pohraničí, jehož cílem je zlepšení přeshraniční

připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací. Tento projekt by vzhledem ke svému

charakteru měl mít významný vliv na celkovou přeshraniční akceschopnost vybraných složek IZS (primárně

HZS).

Předmětem této zprávy jsou výsledky šetření zaměřeného na ověření předpokladů a podmínek umožňující

vyšší míru přeshraniční akceschopnosti (systémové podmínky, materiální a technické podmínky, organizační

a personální podmínky). Dále jsou prezentovány aktuální údaje ve vztahu ke kontextových ukazatelům.

Evaluační otázky – závěrečná zjištění

1. Zvýšila se přeshraniční akceschopnost při řešení mimořádných událostí a krizových situací vlivem 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko? 

Dodavatel zjistí, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle: „Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení

mimořádných událostí a krizových situací.“ Využije k tomu kontrafaktuální dopadovou evaluaci, pomocí které identifikuje tzv. attribution,

tedy čistý efekt programu, který by bez jeho působení v programovém území nenastal. Jelikož jsou intervence programu v prioritní ose

1 poměrně heterogenní, může být obtížné konstruovat validní kontrolní skupinu pro celé programové území, jež je předmětem

zkoumání. V takovém případě dodavatel aplikuje kontrafaktuální metody na některý z dílčích aspektů intervence, například formou

případové studie vybraných projektů, a to tak, že se pokusí o co největší externí validitu výzkumu. Dodavatel pro výzkum využije

metody uvedené v EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation guide.

1a. Pokud ano, o kolik?

Dodavatel zjistí, jak velký čistý přínos intervencí programu lze v programovém území pro daný specifický cíl pozorovat.

Prioritní osa 1

Závěrečná zjištění

Podporované aktivity v rámci Prioritní osy 1 svým zaměřením a způsobem jejich realizace odpovídají definovaným

potřebám v oblasti řízení rizik. Oslovení klíčoví aktéři hodnotí současné zaměření intervencí v této oblasti bez

zásadních výhrad. Přeshraniční spolupráce složek IZS, zejména HZS má v programovém území vysokou úroveň,

budovanou již na základě předchozích společných projektů. Na celkovém rozvoji přeshraniční spolupráce složek IZS

mají intervence podpořené v rámci přeshraničního programu Interreg V-A ČR - Polsko podle dotazovaných zástupců

HZS a pozorování evaluátora zřejmý podíl.

Závěrečná zjištění

Realizované intervence v rámci prioritní osy přispívají ke zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných

událostí a krizových situací. Zlepšení přeshraniční akceschopnost bylo zaznamenáno v oblasti komunikace a to jak na

úrovni velitelství, nebo operačních středisek tak i při komunikaci během jednotlivých zásahů. Pozitivní efekty jsou

rovněž v oblasti personální připravenosti ke společnému zásahu (úroveň znalosti legislativních předpisů, jazyková

vybavenost či znalost postupů během realizace společných zásahů). Zvýšení přeshraničí akceschopnosti potvrzuje

rovněž vývoj celkového počtu přeshraničních zásahů na programovém území při srovnání s okolními přeshraničními

regiony.

Závěrečná zjištění

Úroveň přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací se zvýšila vlivem programu o

14 %, vyjádřeno změnou hodnoty indikátoru „Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a

krizových situací“ (celková hodnota indikátoru (1/2017) = 2,92; celková hodnota indikátoru (12/2018) = 3,32).
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky
1b. Pokud ano, jakým způsobem?

Dodavatel zjistí, jaké jsou charakteristiky přínosu intervencí programu pro zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných

událostí a krizových situací. Například, o jakou formu zlepšení se jedná, zda lze přínos pozorovat na celém programovém území, nebo

jen lokálně, nebo zda je přínos obdobný na obou stranách hranice. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených

dopadových evaluací.

1c. Pokud ano, díky čemu?

Dodavatel zjistí, jaký druh projektových aktivit přínosy programu pro daný specifický cíl především způsobil a o jaký typ projektových

příjemců se jednalo. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

1d. Pokud ano, je přínos dlouhodobě udržitelný?

Dodavatel analyzuje, do jaké míry je identifikovaný přínos programu pro daný specifický cíl udržitelný a případně navrhne opatření pro

jeho udržení, či další rozvoj.

1e. Pokud ano, je přínos adekvátní vynaloženým prostředkům?

Dodavatel analyzuje, zda je identifikovaný přínos adekvátní vynaloženým prostředkům.

1f. Pokud ne, proč?

Dodavatel analyzuje, z jakých důvodů se nepodařilo realizovaným intervencím naplnit cíl: „Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při

řešení mimořádných událostí a krizových situací. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

1g. Pokud ne, jak upravit intervenční logiku a/nebo fungování prioritní osy 1 programu?

Dodavatel na základě zjištěných příčin neúspěchu navrhne programu opatření vedoucí k účinnějšímu zvýšení přeshraniční

akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených

dopadových evaluací.

Prioritní osa 1

Závěrečná zjištění

Zlepšení ve vybraných oblastech přeshraniční akceschopnosti je podobné jak v případě českých, tak i polských

subjektů. Částečně lze odlišit dopady některých typů intervencí. Zlepšení přeshraničního fungování operačních

středisek má dopad na celé programové území. Oproti tomu doplnění technického vybavení má dopad spíše lokálního

charakteru. Počty přeshraničních zásahů se zvýšily ve všech krajích (resp. vojvodstvích). V některých oblastech jsou

však přínosy přeshraniční spolupráce HZS významnější. Jedná se právě o lokality, kde je efektivní vzhledem k fyzicko-

geografickým podmínkám území, dopravní dostupnosti a umístění jednotlivých stanic jednotek požární ochrany HZS

efektivní zasahovat z druhé strany hranice. Takovým územím je například Javornický výběžek (okr. Jeseník) nebo

příhraniční část dálnice A1.

Závěrečná zjištění

V případě zkoumaného vlajkového projektu jsou za nositele deklarovaných efektů pro daný specifický cíl považovány

zejména odborná školení, společná cvičení a aktivity vedoucí ke zlepšení komunikace (stáže pracovníků operačních

středisek, pořízení technického vybavení v oblasti ICT). Na lokální úrovni v případě menších jednotek požární ochrany

má naopak větší vliv úroveň technického vybavení (aktivity týkající se pořízení technického vybavení), která je zde na

nižší úrovni.

Závěrečná zjištění

Udržitelnost se liší podle typu jednotlivých projektových aktivit. V případě měkkých aktivit (odborná školení, společná

cvičení, jazykové kurzy apod.) je doba udržitelnosti přínosů krátkodobého charakteru. Personální připravenost je nutné

udržovat průběžně. Naopak v případě technického vybavení je udržitelnost přínosů plynoucí z jejího pořízení

dlouhodobějšího charakteru (rámcově 10 - 16 let) podle typu pořizované techniky.

Závěrečná zjištění

Podporované aktivity naplňují z hlediska funkčnosti intervenční logiky kritérium účinnosti. Vynaložení prostředků tak lze

hodnotit jako hospodárné.

Závěrečná zjištění

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by podporované aktivity nepřispívali k plnění cíle prioritní osy.

Závěrečná zjištění

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by podporované aktivity nepřispívali k plnění cíle prioritní osy. Intervenční logiku

lze považovat za funkční.



9

DOPORUČENÍ K PRIORITNÍ OSE 1

Hlavní přínosy

• Významné zlepšení v oblasti komunikačního systému díky doplnění komunikačních prostředků a

výměnným stážím pracovníků operačních středisek.

• Pozorovatelné přínosy odborných školení a společných cvičení v oblasti personální připravenosti.

Rizika

• Potřeba zachování kontinuity společné přípravy, v opačném případě hrozí opětovný pokles přeshraniční

akceschopnosti, a to zejména v oblasti personální připravenosti.

Doporučení

• Pokračovat ve stávající podpoře a na základě závěrečných výstupů projektu Bezpečné pohraničí

(projektové výstupy v rámci klíčové aktivity „Analýza a hodnocení stávajícího stavu spolupráce složek a

institucí odpovídajících za bezpečnost v pohraničním území“, v rámci které by měl být na konci projektu

zhodnocen dosažený stav přeshraniční spolupráce a společně definovány možné směry dalšího

rozvoje) formulovat následná opatření. Z výsledků šetření mezi klíčovými aktéry z programového území

vyplývá, že prostor pro podporu rozvoje přeshraniční spolupráce jednotek IZS je stále ve všech třech

základních oblastech (systémové podmínky, materiální a technické podmínky i organizační a personální

podmínky). Podle odpovědí jednotlivých aktérů by měla být preferovaná na prvním místě oblast

společné odborné přípravy, na druhém místě pak oblast technického vybavení. V případě technického

vybavení je nutné provést opětovnou analýzu z hlediska zaměření a potřebnosti jednotlivých typů

vybavení (zásahová technika, komunikační prostředky, podpůrná technika a software na úrovni

operačních středisek atd.).

Prioritní osa 1

Doporučení
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Předmětem provedení evaluace je ověření účinnosti intervencí programu v rámci Prioritní osy 2.

Pro provedení evaluace byly vybrány celkem 4 podpořené a 1 nepodpořený projekt, které jsou typickými

intervencemi programu. Většina projektů již byla dokončena, avšak nedostupnost všech potřebných dat

implikuje sníženou možnost posouzení jejich konečných efektů.

Předmětem této zprávy jsou výsledky mapování stavu území a sledování dopadů jednotlivých projektů

před účinností a po účinnosti intervence. Za účelem provedení zmapování byly využity metody uvedené

ve vstupní zprávě, které zahrnovaly analýzu dostupných administrativních dat a terénní výzkum. Terénní

výzkum měl charakter kvalitativního a kvantitativního šetření, jehož cílem bylo zmapování očekávání

zainteresovaných subjektů v dotčených území z realizace projektů. Zhodnocení efektů intervencí je

provedeno na základě GAP analýzy.

Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky

Prioritní osa 2

Závěrečná zjištění

Programové území prokazatelně disponuje vysokým potenciálem cestovního ruchu, který je tvořen lokalizačními

předpoklady v podobě kulturního dědictví a přírodního bohatství. Tento potenciál je s ohledem na značnou rozlohu

území značně diferencovaný. V některých lokalitách programového území je turismus jedinou smysluplnou

ekonomickou aktivitou (např. horské a venkovské oblasti). Rozvojové potřeby se z hlediska turismu v rámci

programového území významně odlišují. V některých lokalitách je tento potenciál doposud nevyužitý a je tak vhodné

jeho rozvoj podpořit vhodnými intervencemi. V některých lokalitách je naopak území za hranicí svých kapacit a je tak

nutné řešit důsledky jeho intenzivního využívání.

Systematická a koncepční podpora cestovního ruchu ze strany veřejného sektoru tak přispívá k rozvoji programového

území a k řešení problémů, zejména na místní úrovni. Dle zjištění v rámci evaluace je program schopen reagovat

na klíčové potřeby území, jeho rozvoj a řešení aktuálních problémů. Intervence programu tak reflektují základní

potřeby území v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Z finálních zjištění vyplývá, že aktéři cestovního ruchu pozitivně hodnotí zaměření intervencí programu v oblasti

cestovního ruchu. Na základě realizovaných projektů jsou subjekty schopny identifikovat celou řadu přínosů pro rozvoj

území. Realizované projekty podporují vzájemnou spolupráci subjektů cestovního ruchu, a to nejen na úrovni

jednotlivých zemí, ale především přeshraničně. Jednotlivé intervence se tak stávají důležitým nástrojem destinační

spolupráce.

2. Zvýšila se návštěvnost regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních

zdrojů vlivem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko?
• Pokud ano, o kolik?

• Pokud ano, jakým způsobem?

• Pokud ano, díky čemu?

• Pokud ano, je přínos dlouhodobě udržitelný?

• Pokud ano, je přínos adekvátní vynaloženým prostředkům?

• Pokud ano, jaký přínos má činnost Fondu mikroprojektů?

• Pokud ne, proč?

• Pokud ne, jak upravit intervenční logiku a/nebo fungování prioritní osy 2 programu?

Ad 2. Zvýšila se návštěvnost regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a

kulturních zdrojů vlivem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko?

Dodavatel zjistí, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle: „Zvýšení návštěvnosti regionu

prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů“ Využije k tomu kontrafaktuální dopadovou

evaluaci, pomocí které identifikuje tzv. attribution, tedy čistý efekt programu, který by bez jeho působení v programovém

území nenastal. Jelikož jsou intervence programu v prioritní ose 2 poměrně heterogenní, může být obtížné konstruovat

validní kontrolní skupinu pro celé programové území, jež je předmětem zkoumání.

V takovém případě dodavatel aplikuje kontrafaktuální metody na některý z dílčích aspektů intervence, například formou

případové studie vybraných projektů, a to tak, že se pokusí o co největší externí validitu výzkumu. Dodavatel pro výzkum

využije metody uvedené v EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation

guide tak, aby bylo možné výsledky v co nejvyšší míře zobecnit na celé programové území.

Evaluační otázky – závěrečná zjištění
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Ad 2a Pokud ano, o kolik?
Dodavatel zjistí, jak velký čistý přínos intervencí programu lze v programovém území pro daný specifický cíl pozorovat

Finální zjištění:

Realizované intervence v rámci prioritní osy přispívají ke zvýšení návštěvnosti území prostřednictvím využití potenciálu

přírodních a kulturních zdrojů. Vliv na návštěvnost se však liší dle typu intervence. Podpora infrastrukturních projektů

pozitivně ovlivňuje návštěvnost ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Podpora marketingových projektů má

dopad především v době jejich realizace, případně dle typu intervence v krátkodobém horizontu. Vhodné infrastrukturní

projekty z hlediska návštěvnosti reflektují strategické rozvojové záměry území, marketingové projekty reagují

především na aktuální potřeby. Vzájemné působení obou typů intervencí však má synergické efekty a vzájemně se tak

v rámci programu vhodně doplňují.

Ze zjištění dále vyplývá, že existují významnější dopady intervencí, než je dopad na návštěvnost. Realizované

intervence především přispívají ke zvýšení dostupnosti území, povědomí, atraktivitě a podstatně zvyšují hodnotu

potenciálu cestovního ruchu. Přestože je dopad intervencí na návštěvnost hlavním nástrojem pro měření efektivity

programu, je nezbytné ostatní dopady vnímat na stejné, případně obdobné úrovni významnosti.

Závěrečná zjištění:

V době zpracování finálních závěrů evaluace nejsou k dispozici veškerá data z administrativních zdrojů za období

průběhu a po skončení realizace intervencí. Čistý přínos zvýšení návštěvnosti je tak možné stanovit především

na základě výsledků terénního šetření a odhadů vývoje cestovního ruchu na území dopadu, ze kterého vyplývá:

a) Infrastrukturní projekty – čistý dopad na návštěvnost nebyl identifikován. Z případových studií vyplývá, že subjekty

očekávají od realizace projektů zvýšení návštěvnosti. V době ukončení projektů a zahájení provozní fáze nejsou

tato očekávání naplněna. Infrastrukturní projekty, které byly předmětem případových studií mají na návštěvnost

dopad ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Vnímaní respondentů tak potvrzuje charakter těchto projektů.

b) Marketingové projekty – na základě případové studie s ohledem na okamžitý efekt jeho realizace, je možné

stanovit čistý přínos zvýšení návštěvnosti pro lokalitu Kladské pomezí a Powiat Klodzki. Dopad na návštěvnost

v lokalitě intervence byl identifikován na úrovni 0,8 %, přičemž vyšší podíl na úrovni cca 1 % byl zaznamenán

na české straně území. Na polské straně to bylo cca 0,6 %. Rozdíl v dosažené hodnotě je dán absolutní výší

návštěvnosti obou území. V případě obdobných projektů (rozpočet, kvalita komunikačních aktivit) je možné

obdobný dopad sledovat na úrovni celého programu.

Z hlediska vymezení čistého přínosů návštěvnosti je pro oba typy intervence shodná vysoká míra očekávání před

realizací projektů. Po ukončení projektů v době jejich provozní fáze je skutečné vnímání dopadů na návštěvnost nižší.

S ohledem na tato zjištění je před schválením projektů vhodné detailně posuzovat jejich reálné možnosti z hlediska

dopadů na návštěvnost.

Závěrečná zjištění:

Ze zjištění v rámci evaluace vyplývá, že přínos z hlediska návštěvnosti se dle typu intervence liší. V případě

infrastrukturních projektů jsou dopady především střednědobé a dlouhodobé a dle rozsahu intervence mají různý

dopad na území. Důvodem je, že tyto typy intervencí přispívají ke zvyšování potenciálu cestovního ruchu, což

umožňuje efektivněji využít předpoklady programového území. Povědomí o jejich realizaci je však teprve nutné

vybudovat. Obdobný přínos je možné pozorovat na obou stranách hranice, přímý dopad je spíše lokální, tzn. v místě

realizace daného projektu.

V případě marketingových projektů je charakter návštěvnosti okamžitý nebo krátkodobý a liší se dle typu produktu

cestovního ruchu a použitých komunikačních nástrojů. Tyto typy intervencí umožňují pracovat s rozložením

návštěvnosti na území v čase (sezónnost) a místě (distribuce návštěvnosti do míst s nevyužitým potenciálem). Projekty

také významně podporují destinační spolupráci.

Důležitým přínosem marketingových projektů je zvýšení povědomí o programovém území ve vztahu k potenciálním

návštěvníkům. To umožňuje zvýšení efektivity využití finančních prostředků vynakládaných na infrastrukturní projekty v

rámci programu, jejichž dopady se mohou projevit až v případě dostatečného povědomí. Podpora marketingu

cestovního ruchu v rámci programu tak zvyšuje efektivitu realizovaných intervencí v oblasti infrastruktury.

Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky Prioritní osa 2

Ad 2b  Pokud ano, jakým způsobem?
Dodavatel zjistí, jaké jsou charakteristiky přínosu intervencí programu pro zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití 

potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, například - o jaký typ návštěvnosti se jedná, zda lze přínos pozorovat na celém programovém 

území nebo jen lokálně, nebo zda je přínos obdobný na obou stranách hranice.  Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií 

vedených dopadových evaluací. 
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Ad 2c Pokud ano, díky čemu?
Dodavatel zjistí, jaký druh projektových aktivit zajistil hlavní přínosy programu pro daný specifický cíl a především o jaký typ

projektových příjemců se jednalo. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

Závěrečná zjištění:

V případě infrastrukturních projektů není možné přesně stanovit jaké aktivity přispívají ke zvýšení návštěvnosti a jaké nikoliv.

Každou projektovou aktivitu je nezbytné posuzovat v kontextu dané lokality, jejích předpokladů, úrovně potenciálu a

rozvojových potřeb (např. v lokalitě, kde je již vybudováno dostatek parkovacích ploch vzhledem k předpokládané

návštěvnosti, nebude budování dalších parkovišť efektivní; v lokalitě, kde chybí naučná stezka a je vhodným doplněním

produktu destinace, může tento projekt mít významný dopad na návštěvnost). Vhodným řešením je podpora projektů, které

jsou dlouhodobě strategicky plánovány v dané destinaci např. jsou součástí rozvojové strategie, zásobníků projektů.

Identifikovat je tak možné pouze rizikové typy intervencí, které vyžadují důkladné posouzení z hlediska efektivnosti.

Posouzení ekonomické efektivnosti je v rámci programu aplikováno pouze u velkých projektů (rekonstrukce silnic), u kterých

je tak neefektivní vynaložení finančních prostředků minimalizováno. Z hlediska ostatních typů infrastrukturních intervencí jsou

nejvíce rizikové ty, u kterých se obtížně prokazují skutečné dopady (intervence, u kterých se nesleduje návštěvnost, nevybírá

se vstupné atd.). Tyto projekty je vhodné při jejich podpoře posuzovat pečlivě právě ve vztahu ke strategii konkrétní

destinace.

V případě marketingových intervencí je situace podobná s tím rozdílem, že rizikové jsou všechny intervence, které nejsou

realizovány profesionální organizací destinačního managementu (DMO) působící na daném území. Dokladem vyšší úrovně

profesionality je v ČR certifikace prostřednictvím kategorizace DMO. V Polsku je však situace obtížnější, neboť úroveň

profesionalizace těchto organizací je nižší než v ČR. Profesionální DMO by měla být zárukou realizace projektů v souladu s

marketingovou strategií a potřebami území. Z hlediska konkrétních intervencí mají na obou stranách hranice největší přínos

projekty, jejichž výsledkem je vytvoření nebo rozvoj produktu cestovního ruchu, včetně realizace pravidelně se opakujících

akcí (eventů).

Závěrečná zjištění:

Podpora infrastrukturních projektů, které jsou předmětem podpory programu, je klíčová z hlediska udržení potřebné hodnoty

potenciálu programového území. Jejich udržitelnost se liší od typu intervence. Klíčovým faktorem pro udržitelnost

infrastrukturních projektů jsou náklady v jejich provozní fází, které by neměly být vyšší než identifikované přínosy. Rizikem

jsou proto intervence, které vykazují vysoké náklady v provozní fázi a přínosy jsou poměrně nízké, např. naučné / tematické

stezky, domy v přírodě, návštěvnická centra, některé typy cyklostezek atd. Důvodem jsou mnohdy poměrně náročné nebo

nevhodné instalace, které jsou často málo odolné vůči povětrnostním vlivům.

V rámci evaluace bylo potvrzeno, že marketingové projekty mají krátkodobou udržitelnost. Pokud je však jejich výsledkem

vytvoření produktu s potenciálem opakování v dalších letech (např. eventy), přínosy a udržitelnost pro danou lokalitu jsou

poměrně vysoké. Pokud intervence podpoří spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, nebo pomohou k odstranění

bariér, je nutné takové intervence považovat za udržitelné s dlouhodobým pozitivním dopadem v území.

Závěrečná zjištění:

Pro vybrané velké projekty v rámci prioritní osy 2 byla provedena analýza vlivu investičních projektů na potenciál

ekonomického rozvoje regionu založená na metodě cost-benefit analýzy (CBA). U těchto projektů byla před jejich

schválením prokázána efektivita vynaložených finančních prostředků. Identifikované přínosy u těchto projektů jsou

vyšší než jejich náklady. U těchto projektů je tak možné konstatovat, že identifikované přínosy odpovídají vynaloženým

prostředkům. Relevance provedení těchto analýz v předprojektové fázi byla prokázána i v rámci této evaluace a je

doporučeno v ekonomickém posuzování projektů dále pokračovat. I nadále by to však mělo být u projektů s větším

finančním rozsahem z důvodu nákladů na jejich provedení.

V případě ostatních intervencí byla identifikována celá řada přínosů, a to nejen v podobě dopadů na návštěvnost

území. Rámcové vyčíslení přínosů je možné provést také pro marketingové projekty. Z případové studie realizované v

rámci této evaluace vyplývá, že pokud Festival zážitků navštíví v roce 2018 a 2019 celkem cca 12 – 13 tis.

návštěvníků, je na základě metody kalkulace ekonomických přínosů možné odvodit, že přínos realizace akce do

veřejných rozpočtů bude přibližně ve stejné výši jako je celková alokovaná finanční částka na projekt (12,5 mil. Kč).

Realizace projektu má však celou řadu dalších neekonomických přínosů. V případě kvalitně připravených

marketingových projektů je jejich bilance jednoznačně pozitivní.

Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky

Prioritní osa 2

Ad 2e  Pokud ano, je přínos adekvátní vynaloženým prostředkům?
Dodavatel analyzuje, zda je identifikovaný přínos adekvátní vynaloženým prostředkům.

Ad 2d  Pokud ano, je to přínos dlouhodobě udržitelný?
Dodavatel analyzuje, do jaké míry je identifikovaný přínos programu pro daný specifický cíl udržitelný a případně navrhne opatření

pro jeho udržení či další rozvoj.
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky

Prioritní osa 2

Veškeré plánované výzkumné aktivity v rámci této části evaluace byly dokončeny dle plánu. Výsledky

výzkumu jsou prezentovány v rámci této zprávy, případně jsou k dispozici v přílohách ve formě primárních

datových zdrojů.

Výsledný stav výzkumu

Závěrečná zjištění

Závěrečná zjištění jsou uvedena v rámci zjištění přímo u jednotlivých evaluačních otázek, případně vyplývají

z realizovaných terénních šetření.

Ad 2f  Pokud ano, jaký přínos má činnost Fondu mikroprojektů?
Dodavatel analyzuje, jaká část přínosu programu pro daný specifický cíl přímo souvisí s činností Fondu mikroprojektů, spravovaného 

šesti euroregiony prostřednictvím zastřešujících projektů.  

Závěrečná zjištění:

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by nebyl naplněn hlavní cíl prioritní osy. Navzdory tomu byl identifikován poměrně

významný nesoulad mezi očekáváními a skutečností plynoucí z realizace intervencí na návštěvnost území. Vyšší

očekávání spojená s navýšením návštěvnosti jsou identifikována v předprojektové fázi. To může být způsobeno

nastavením programu a snahou žadatelů před realizací projektů deklarovat vyšší přínosy než projekt ve skutečnosti

má. V rámci hodnocení projektů je proto nezbytné důkladně posuzovat dopad projektů z hlediska předpokládaných cílů

a zaměřit se na hodnocení kvality projektů.

Závěrečná zjištění:

Naprostá většina mikroprojektů tematicky spadajících do PO 2 má silnou vazbu k naplňování cíle PO 2. Podporovány 

jsou majoritně aktivity s vyšším příspěvkem k naplňování cíle PO (marketing, doplňková turistická infrastruktura nebo 

obnova historického dědictví). Přínos činnosti Fondu mikroprojektů lze hodnotit jako zásadní pro realizaci specifického 

cíle PO 2 a to i vzhledem k vysokému počtu realizovaných malých projektů.

Závěrečná zjištění:

Intervenční logika programu je v rámci prioritní osy 2 nastavena v zásadě odpovídajícím způsobem. Z hlediska potřeb

programového území pokrývá podstatné intervence, které přispívají k využití přírodních a kulturních zdrojů.

V rámci evaluace byly identifikovány pouze dílčí nedostatky. Při stanovení intervenční logiky by neměl být kladen důraz

pouze na jeden ukazatel cestovního ruchu, kterým je zvýšení návštěvnosti. Z hlediska potřeb území je vhodné

reagovat v rámci intervenční logiky na další klíčové faktory konkurenceschopnosti turismu v dlouhodobém horizontu, a

to např. turistická únosnost území (kombinace návštěvnosti x počtu obyvatel x sezonnosti), návratnost podpory,

hodnota potenciálu cestovního ruchu a jeho využití, příjmy z cestovního ruchu. V rámci hodnocení by měly být brány

v úvahu další faktory jako je atraktivita území, úroveň povědomí o regionu, zkvalitnění dostupnosti území, atd.

V některých lokalitách může být další zvyšování návštěvnosti kontraproduktivní, přičemž intervence programu jsou v

tomto území žádoucí. Jedná se např. o řešení přetížení území turismem, změna skladby návštěvníků (méně

návštěvníků s vyššími výdaji, zvýšení podílu vícedenních návštěvníků na úkor jednodenních návštěvníků atd.). Ve

vztahu k těmto výzvám je také vhodné přizpůsobit intervenční logiku programu. Jako řešení je vhodné stanovit takové

podmínky vyhlašovaných výzev, které umožní realizaci intervencí se všemi aktuálními potřebami území. Řešením

může být jak obecná výzva s větším důrazem na hodnocení kvality předložených projektů nebo výzva na míra

reflektující územní potřeby.

Ad 2h Pokud ne, jak upravit intervenční logiku a/nebo fungování prioritní osy 2 programu?
Dodavatel na základě zjištěných příčin neúspěchu navrhne programu opatření vedoucí k účinnějšímu zvýšení návštěvnosti regionu

prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií

vedených dopadových evaluací. Tak aby bylo možné výsledky v co nejvyšší míře zobecnit pro celé programové území.

Ad 2g Pokud ne, proč?
Dodavatel analyzuje, z jakých důvodů se nepodařilo realizovaným intervencím naplnit cíl: „Zvýšení návštěvnosti regionu

prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů“. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií

vedených dopadových evaluací.
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DOPORUČENÍ K INFRASTRUKTURNÍM PROJEKTŮM 

Pro ověření efektivity podpořených infrastrukturních projektů byly vybrány typické intervence programu –

rekonstrukce silnic, budování cyklostezek a naučných stezek. Z provedené evaluace vyplývají následující klíčové

závěry.

Hlavní přínosy:

• Zlepšení využití přírodního bohatství a kulturního dědictví a celkové zvýšení potenciálu cestovního ruchu

• Zlepšení podmínek pro život obyvatel v místě realizace a jeho zatraktivnění pro turistické využití

• Významné zkvalitnění dostupnosti a přístupnosti turistických lokalit a cílů v místě realizace projektu

Rizika

• Podpora drobných infrastrukturních projektů např. naučné stezky, domy v přírodě, které mají vysokou

náročnost na následnou údržbu v provozní fázi projektu.

• Podpora infrastrukturních projektů, které jsou realizovány bez vazby na skutečné potřeby daného území.

U projektů je nejasný přínos z hlediska zkvalitnění nabídky cestovního ruchu nebo chybí jeho strategické

začlenění v rámci celkového rozvoje destinace (typicky se jedná solitérní drobné infrastrukturní projekty s

minimálním nebo žádným přínosem pro rozvoj území jako destinace cestovního ruchu)

• Podpora liniových staveb (silnice, cyklostezky) bez vazby na nadřazenou dopravní nebo turistickou

infrastrukturu.

• Podpora infrastrukturních záměrů, které mají nebo mohou mít komerční potenciál (z důvodu nedovolené

veřejné podpory, narušování konkurenčního prostředí).

Doporučení

• Pokračovat v podpoře budování, rekonstrukce nebo obnovy veřejné dopravní nebo turistické infrastruktury.

• U velkých, především dopravních infrastrukturních projektů vždy posuzovat ekonomickou efektivitu jejich

realizace prostřednictvím aplikované metody CBA.

• Infrastrukturní projekty na budování a obnovu veřejné infrastruktury cestovního ruchu posuzovat především s

ohledem na celkový potenciál cestovního ruchu (udržitelnou potřebu destinace) a až následně z hlediska

návštěvnosti a příjmů z turismu – projekty musí mít jednoznačnou vazbu na území tzn. musí vhodně

doplňovat turistickou nabídku dané destinace a rozvíjet jí. V opačném případě je rizikem přetěžování únosné

kapacity území nebo výběr nevhodných projektů, které nesplňují kritéria udržitelného rozvoje destinace.

Doložení potřebnosti doplnění infrastruktury by mělo být prokázáno na základě strategie dané destinace.

• Součástí projektů na doplnění infrastruktury cestovního ruchu musí být také jednoznačný plán (strategie)

jejího dalšího využití v rámci nabídky destinace (detailní zdůvodnění, proč je projekt pro doplnění nabídky

destinace klíčový, jakou kvantitativní a kvalitativní změnu bude pro destinaci znamenat). Vhodným řešením je

podpora projektů, které jsou dlouhodobě strategicky plánovány v dané destinaci např. jsou součástí rozvojové

strategie, zásobníků projektů. Při hodnocení projektů je důležité posuzovat přidanou hodnotu v území.

• V rámci hodnocení projektů by měly být brány v úvahu další klíčové faktory, a to např. turistická únosnost

území (kombinace návštěvnosti x počtu obyvatel x sezonnosti), návratnost podpory, hodnota potenciálu

cestovního ruchu a jeho využití, příjmy z cestovního ruchu, atraktivita území, úroveň povědomí o regionu,

zkvalitnění dostupnosti území atd.

• Důkladně posuzovat (v rámci hodnocení kvality) přidanou hodnotu drobných infrastrukturních projektů např.

naučné stezky, domy v přírodě, které mají vysokou náročnost na následnou údržbu v provozní fázi projektu. V

rámci hodnocení by měl být posuzován soulad s rozvojovou strategií destinace.

Prioritní osa 2
Doporučení

Konstrukce indikátoru turistické únosnosti území

Indikátor je založen na datech návštěvnosti v obcích s rozšířenou působností (ORP), případně jiného vhodného

územního celku např. certifikovaná oblastní DMO dle sezóny (měsíční data je možné získat na vyžádání z ČSÚ

s relativně vysokou spolehlivostí) . Turistické zatížení je možné vypočítat jako podíl návštěvnosti dle sezóny ve vztahu

k rozloze (1 km2 rozlohy nebo počtu trvale žijících obyvatel v území). Výsledkem jsou hodnoty (indexy) pro různé části

sezóny. Vyšší hodnota indexů znamená vyšší zatížení. Interpretace indexů by měla být prováděna s ohledem na

specifika daného území (vybarvení infrastrukturou cestovního ruchu, charakter atraktivity atd.), nejlépe jako součást

projektové žádosti.
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DOPORUČENÍ K MARKETINGOVÝM PROJEKTŮM

Pro ověření efektivity podpořených marketingových projektů byl zvolen projekt, který je typickou intervencí

programu. Z provedené evaluace vyplývají tyto klíčové závěry.

Hlavní přínosy:

• Zvýšení povědomí v místě dopadu projektu a zlepšení využití přírodního bohatství a kulturního dědictví.

• Podpora spolupráce aktérů v oblasti cestovního ruchu – rozvoj destinační spolupráce, profesionalizace

subjektů v turismu a navazujících poskytovatelů služeb.

• Optimalizace využití turistické infrastruktury cestovního ruchu a snížení negativních dopadů sezónnosti.

• Dlouhodobé zvýšení návštěvnosti zejména v případě realizace akcí (eventů).

Rizika

• Realizace marketingových projektů v hlavní sezóně, kdy jsou destinace dostatečně turisticky vytížené.

• Podpora nevhodných marketingových nástrojů ve vztahu k charakteru a zaměření projektu (realizace

projektů bez marketingové strategie, nevhodně provedené segmentace atd.).

• Realizace marketingových projektů subjekty bez dostatečné odborné kvalifikace nevhodnými příjemci

podpory.

Doporučení

• Podporovat projekty prostřednictvím profesionálních subjektů – organizací destinačního managementu

(DMO), které vychází z jednotné marketingové strategie destinace. V případě ČR je možné využít

oficiálně certifikované DMO. V případě Polska je nutné zohlednit úroveň profesionalizace destinačního

managementu a pokračovat ve vhodně zvolených kritériích pro konečné příjemce, případně v návaznosti

na výsledky projektu „Marek turystycznych“ výslednou certifikaci.

• Preferovat při hodnocení kvality projekty, které jsou zaměřeny na eliminaci negativních dopadů

sezónnosti turismu, např. podzim, jaro nebo všední dny.

• Zaměřit se na projekty, jejichž výsledkem jsou eventy (akce), které mají potenciál pokračování

i po ukončení podpory z programového financování – podpora akcí má pozitivní ekonomické dopady.

• Preferovat projekty s dobrou segmentací cílových skupin a realizací marketingových aktivit dle strategie.

V případě ČR je soulad realizovaných marketingových aktivit a strategie prověřována v rámci podmínek

Kategorizace DMO.

Prioritní osa 2

Doporučení
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky

Předmětem provedení evaluace je ověření účinnosti intervencí programu v rámci Prioritní osy 3. Pro

provedení evaluace byl vybrán projekt, který je do značné míry typický pro danou oblast intervencí a

předpokládané datum ukončení realizace projektu je do konce roku 2018.

Předmětem této zprávy jsou výsledky šetření zaměřené na identifikaci efektů plynoucích z účasti na

zahraniční stáži jako jedné z typických aktivit pro Prioritní osu 3.

Evaluační otázky – závěrečná zjištění

Zlepšila se úroveň zaměstnanosti absolventů vlivem programu Interreg V-A Česká republika –Polsko? 

Dodavatel zjistí, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle: „Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů“

Využije k tomu kontrafaktuální dopadovou evaluaci, pomocí které identifikuje tzv. attribution, tedy čistý efekt programu, který by bez

jeho působení v programovém území nenastal. Jelikož jsou intervence programu v prioritní ose 3 poměrně heterogenní, může být

obtížné konstruovat validní kontrolní skupinu pro celé programové území, jež je předmětem zkoumání. V takovém případě dodavatel

aplikuje kontrafaktuální metody na některý z dílčích aspektů intervence, například formou případové studie vybraných projektů, a to tak,

že se pokusí o co největší externí validitu výzkumu. Dodavatel pro výzkum využije metody uvedené v EVALSED: The resource for the

evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation guide.

3a. Pokud ano, o kolik?

Dodavatel zjistí, jak velký čistý přínos intervencí programu lze v programovém území pro daný specifický cíl pozorovat.

3b. Pokud ano, jakým způsobem?

Dodavatel zjistí, jaké jsou charakteristiky přínosu intervencí programu pro zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů. Například, o jaký

typ pracovního úvazku se jedná, zda lze přínos pozorovat na celém programovém území, nebo jen lokálně, nebo zda je přínos

obdobný na obou stranách hranice. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

Prioritní osa 3

Závěrečná zjištění

Z hlediska úrovně zaměstnanosti nebyl na úrovni zkoumaného vzorku prokázán přímý (čistý) efekt v zaměstnanosti

absolventů. Po ukončení svého studia našla naprostá většina dotazovaných absolventů zkoumaných škol pracovní

uplatnění bez ohledu na účast v projektových aktivitách. Hlavní identifikované přínosy zkoumané intervence prioritní

osy (získání praxe a nových znalostí (68 % účastníků stáže), změna postojů ve vztahu k práci v zahraničí (41 %), nebo

zmírnění obav ze zahraničního prostředí (59 %) nicméně vytvářejí dobré podmínky z hlediska podpory přeshraniční

pracovní mobility.

Závěrečná zjištění

Podporované aktivity v rámci Prioritní osy 3 zřetelným způsobem vedou ke zvýšení poznání a zvýšení kvalifikace

zúčastněných osob prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Celkový příspěvek programu k plnění cíle „Zlepšení úrovně

zaměstnanosti absolventů“ je nicméně v současnosti limitovaný nízkým počtem realizovaných intervencí a současnou

situací na trhu práce, kdy panuje obecně nízká nezaměstnanost (napříč jednotlivými věkovými skupinami).

Závěrečná zjištění

Přínosy projektových aktivit intervencí se mohou lišit jak na obou stranách hranice, tak i v rámci jednotlivých menších 

územních celků (vojvodství, kraje). A to v závislosti na míře působení především následujících faktorů v daném území: 

míra nezaměstnanosti, nabídka pracovních pozic (počet a jejich struktura), mzdová úroveň, atraktivita zaměstnavatelů, 

dopravní dostupnost. Obecně platí, že by podpořené projekty měli mít co nejpřímější vazbu na regionální trh práce.
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky
c. Pokud ano, díky čemu?

Dodavatel zjistí, jaký druh projektových aktivit přínosy programu pro daný specifický cíl především způsobil a o jaký typ projektových

příjemců se jednalo. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

d. Pokud ano, je přínos dlouhodobě udržitelný?

Dodavatel analyzuje, do jaké míry je identifikovaný přínos programu pro daný specifický cíl udržitelný a případně navrhne opatření pro

jeho udržení, či další rozvoj.

e. Pokud ano, je přínos adekvátní vynaloženým prostředkům?

Dodavatel analyzuje, zda je identifikovaný přínos adekvátní vynaloženým prostředkům.

f. Pokud ano, jaký přínos má činnost Fondu mikroprojektů?

Dodavatel analyzuje, jaká část přínosu programu pro daný specifický cíl přímo souvisí s činností Fondu mikroprojektů, spravovaného

dvěma euroregiony prostřednictvím zastřešujících projektů.

g. Pokud ne, proč?

Dodavatel analyzuje, z jakých důvodů se nepodařilo realizovaným intervencím naplnit cíl: „Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů“.

Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

h. Pokud ne, jak upravit intervenční logiku a/nebo fungování prioritní osy 3 programu?

Dodavatel na základě zjištěných příčin neúspěchu navrhne programu opatření vedoucí k účinnějšímu zlepšení úrovně zaměstnanosti

absolventů. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

Prioritní osa 3

Závěrečná zjištění

V případě zkoumaného projektu byly z jednotlivých realizovaných aktivit (přeshraniční stáže, workshopy, jazykové 

vzdělávání) nositelem efektů především přeshraniční stáže.

Závěrečná zjištění

Udržitelnost se liší podle typu jednotlivých projektových aktivit. V případě měkkých aktivit (společné vzdělávací aktivity

(přednášky, odborné kurzy, semináře), konference, workshopy, jazykové vzdělávání je doba udržitelnosti přínosů

krátkodobého charakteru. To platí zpravidla i u různorodých studijních materiálů, nebo metodických příruček, které

zpravidla vyžadují častou aktualizaci podle jejich zaměření. Částečnou výjimku představují studijní a pracovní stáže, u

nichž je zažitá zkušenost dlouhodobějšího charakteru.

Závěrečná zjištění

Podporované aktivity naplňují z hlediska funkčnosti intervenční logiky kritérium účinnosti. Vynaložení prostředků tak lze

hodnotit jako hospodárné.

Závěrečná zjištění

Přínos činnosti Fondu mikroprojektů z hlediska naplňování cíle PO 3 je velmi nízký. Podpořeno bylo pouze 7

mikroprojektů s tematickým zaměřením týkajícího se zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů. Realizované

mikroprojekty ne vždy obsahovaly aktivity s vyšším příspěvkem k naplňování cílů.

Závěrečná zjištění

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by podporované aktivity nepřispívali k plnění cíle prioritní osy.

Závěrečná zjištění

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by podporované aktivity nepřispívali k plnění cíle prioritní osy. Intervenční logiku

lze považovat za funkční.
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DOPORUČENÍ K PRIORITNÍ OSE 3

Hlavní přínosy:

• Významná změna postoje ohledně možnosti pracovat na druhé straně hranice (v případě polských

studentů)

• Získání praktických zkušeností

• Zmírnění obav ze zahraničního prostředí

• Poznání zahraničního prostředí s možnost získat pracovní kontakty

Rizika:

-

Doporučení:

• V případě podpory intervencí v rámci PO 3 doporučujeme (zejména v případě individuálních projektů)

zaměřit se více na zvýšení potenciálu přeshraniční pracovní mobility. Doporučujeme zvážit pozitivní

bonifikaci v rámci hodnocení projektových žádostí u projektů, které obsahují projektové aktivity

zaměřené na zvýšení přeshraniční pracovní mobility (různé formy zahraničních stáží nebo výměn,

jazykové kurzy).

Prioritní osa 3

Doporučení
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky
Předmětem provedení evaluace je ověření účinnosti intervencí programu v rámci Prioritní osy 4. Pro

provedení evaluace byly vybrány celkem 2 podpořené projekty, které jsou do značné míry typickými

intervencemi programu.

Evaluační otázky – závěrečná zjištění

Zvýšila se intenzita spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu vlivem programu Interreg

V-A Česká republika – Polsko? 

Dodavatel zjistí, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle: „Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v

příhraničním regionu“. Využije k tomu kontrafaktuální dopadovou evaluaci, pomocí které identifikuje tzv. attribution, tedy čistý efekt

programu, který by bez jeho působení v programovém území nenastal. Jelikož jsou intervence programu v prioritní ose 4 poměrně

heterogenní, může být obtížné konstruovat validní kontrolní skupinu pro celé programové území, jež je předmětem zkoumání. V

takovém případě dodavatel aplikuje kontrafaktuální metody na některý z dílčích aspektů intervence, například formou případové studie

vybraných projektů, a to tak, že se pokusí o co největší externí validitu výzkumu. Dodavatel pro výzkum využije metody uvedené v

EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation guide.

a. Pokud ano, o kolik?

Dodavatel zjistí, jak velký čistý přínos intervencí programu lze v programovém území pro daný specifický cíl pozorovat.

b. Pokud ano, jakým způsobem?

Dodavatel zjistí, jaké jsou charakteristiky přínosu intervencí programu pro zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v

příhraničním regionu. Například, o jaký typ spolupráce se jedná, zda lze přínos pozorovat na celém programovém území, nebo jen

lokálně, nebo zda je přínos obdobný na obou stranách hranice. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených

dopadových evaluací.

c. Pokud ano, díky čemu?

Dodavatel zjistí, jaký druh projektových aktivit přínosy programu pro daný specifický cíl především způsobil a o jaký typ projektových

příjemců se jednalo. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

Prioritní osa 4

Závěrečná zjištění

V oblasti vnímaní vzájemného soužití a spolupráce komunit byly zaznamenány pozitivní efekty ve vývoji hodnocení

vzájemného soužití během posledních dvou let. Pozitivní je rovněž vnímání působení samotné intervence z hlediska

jejího dopadu na formování pohledu na své sousedy. Zjištění z případové studie byly porovnány se zjištěními z

indikátoru výsledku „Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu“ pro celé programové

území z roku 2017. Z tohoto srovnání vyplývá, že úroveň vnímání vzájemného soužití ve zkoumané oblasti v rámci

případové studie je vyšší, než je průměrná úroveň vnímání vzájemného soužití v programovém území.

V případě spolupráce institucí je u zkoumaných podpořených institucí prokazatelně vyšší úroveň spolupráce, která se

často odvíjí z již dlouhodobější spolupráce s přeshraničními partnery. Spolupráce se rozvíjí velkou měrou díky podpoře

projektů z evropských fondů, neboť tito institucionální aktéři často nemají dostatek volných finančních prostředků nebo

kompetence s nimi nakládat.

Závěrečná zjištění

Čistý přínos zvýšení úrovně vnímání vzájemného soužití lze odhadnout především na základě výsledků terénního

šetření, jedná se o jednotky %.

Závěrečná zjištění

Přínos intervencí lze pozorovat napříč programovým územím, i na obou stranách hranice.

Závěrečná zjištění

Nositelem efektů jsou především měkké aktivity. V případě spolupráce institucí se jedná o různorodá společná setkání

(pracovní schůzky, workshopy, nebo konference), u komunit pak jde především o společenské, kulturní nebo sportovní

akce.
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Závěrečná zjištění - odpovědi na 
evaluační otázky

d. Pokud ano, je přínos dlouhodobě udržitelný?

Dodavatel analyzuje, do jaké míry je identifikovaný přínos programu pro daný specifický cíl udržitelný a případně navrhne opatření pro

jeho udržení, či další rozvoj.

e. Pokud ano, je přínos adekvátní vynaloženým prostředkům?

Dodavatel analyzuje, zda je identifikovaný přínos adekvátní vynaloženým prostředkům.

f. Pokud ano, jaký přínos má činnost Fondu mikroprojektů?

Dodavatel analyzuje, jaká část přínosu programu pro daný specifický cíl přímo souvisí s činností Fondu mikroprojektů, spravovaného

šesti euroregiony prostřednictvím zastřešujících projektů.

g. Pokud ne, proč?

Dodavatel analyzuje, z jakých důvodů se nepodařilo realizovaným intervencím naplnit cíl: „Zvýšení intenzity spolupráce institucí a

komunit v příhraničním regionu“. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

h. Pokud ne, jak upravit intervenční logiku a/nebo fungování prioritní osy 4 programu?

Dodavatel na základě zjištěných příčin neúspěchu navrhne programu opatření vedoucí k účinnějšímu zvýšení intenzity spolupráce

institucí a komunit v příhraničním regionu. Pro tento typ zkoumání je vhodné využít metod teorií vedených dopadových evaluací.

Prioritní osa 4

Závěrečná zjištění

Udržitelnost se liší podle typu jednotlivých projektových aktivit. U většiny projektových aktivit v rámci PO 4 je

udržitelnost přínosů krátkodobého charakteru. Výjimkou jsou projektové aktivity (společenské, kulturní, sportovní ale i

specificky zaměřené akce, např. v oblasti podpory podnikání nebo cestovního ruchu apod.), které jsou v dané lokalita

nebo regionu tradiční, a jejichž realizace se např. každoročně opakuje. Tyto aktivity stimulují přeshraniční spolupráci

institucí a komunit kontinuálně.

Závěrečná zjištění

Podporované aktivity naplňují z hlediska funkčnosti intervenční logiky kritérium účinnosti. Vynaložení prostředků tak lze

hodnotit jako hospodárné.

Závěrečná zjištění

Přínos činnosti Fondu mikroprojektů je v tomto případě zcela zásadní pro realizaci specifického cíle PO 4 a

představuje jádro programu. Zaměření podpořených mikroprojektů je z pohledu dosahování přínosů relevantní (nejvíce

jsou zastoupeny aktivity s vyšším příspěvkem k naplňování cíle PO (společenské a kulturní akce, pracovní skupiny a

společná setkání zainteresovaných institucí a komunit).

Závěrečná zjištění

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by podporované aktivity nepřispívali k plnění cíle prioritní osy.

Závěrečná zjištění

V rámci evaluace nebylo zjištěno, že by podporované aktivity nepřispívali k plnění cíle prioritní osy. Intervenční logiku

lze považovat za funkční.
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DOPORUČENÍ K PRIORITNÍ OSE 4

Hlavní přínosy:

• Zlepšení úrovně vnímání vzájemného soužití.

• Rozšíření volnočasových aktivit v podpořených oblastech.

• Vyšší úroveň spolupráce institucí v porovnání s kontrolní skupinou.

• Přímé efekty pro účastníky projektových aktivit (nová partnerství, výměna zkušeností, sdílení informací,

rozvoj znalostí a kompetencí aj.).

Rizika:

• Změny vedoucích osob u jednotlivých spolupracujících subjektů.

• Dynamický rozvoj v některých oblastech hospodářství ohrožuje soulad aktivit s potřebami cílových

skupin vzhledem k omezeným možnostem provádění změn v již realizovaných projektech.

Doporučení:

• Zvážit zvýšení propagace programu ohledně možností přeshraniční spolupráce a dostupné podpory v

oblastech s nižší úrovní spolupráce institucí.

Prioritní osa 4

Doporučení
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Evaluační design Prioritní osa 1

Cílem intervencí v rámci prioritní osy 1 je zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných

událostí a krizových situací prostřednictvím:

• Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování

následků rizik

• Investičních opatření směřujících ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně

zasahovat po obou stranách hranice

• Společné odborné přípravy pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení

zaměřené na posílení přeshraniční akceschopnosti

Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Metodologie

Cílem evaluace je zjistit, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle: „Zvýšení

přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací“.

Evaluace je primárně založena na metodě případových studií. Metodický přístup včetně sledovaných

ukazatelů a hodnotících kritérií byl blíže popsán v rámci Vstupní zprávy. Design šetření je primárně zaměřen

na ověření předpokladů a podmínek umožňující vyšší míru přeshraniční akceschopnosti (systémové

podmínky, materiální a technické podmínky, organizační a personální podmínky) a porovnání vývoje v těchto

oblastech se stavem před realizací projektových aktivit (na základě výsledků z šetření ohledně indikátoru

výsledku „Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a krizových situací“).
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Zjištění Prioritní osa 1

Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Popis projektu

Projekt Bezpečné pohraničí je určen pro všechny záchranářské služby a subjekty působící v pohraničí.

Tematicky se projekt zaměřuje na posílení několika vybraných oblastí, které jsou předpokladem pro zvýšení

přeshraniční akceschopnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS), zejména

hasičských záchranných sborů (HZS).

Cílem tohoto projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací

prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti.

Klíčovými aktivity projektu jsou společná cvičení HZS, odborná a jazyková školení, expertní panely,

workshopy, konference a nákup technického vybavení jednotek požární ochrany (JPO). Projekt je

realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019.

Příjemci podpory:

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“
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Zjištění Prioritní osa 1

Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“

Přínosy projektu

Zástupci partnerů projektu považují za zásadní aktivity projektu odborná školení, společná cvičení a aktivity

vedoucí ke zlepšení komunikace (stáže pracovníků operačních středisek). Tyto aktivity ve zmíněném pořadí

zároveň považují za nejpřínosnější.

Níže je uvedeno hodnocení jednotlivých podmínek zásadních pro přeshraniční akceschopnost požárních

jednotek včetně srovnání se stavem před realizací projektových aktivit.

A) Systémové podmínky pro společný zásah

Systémové podmínky pro společné akce tvoří komplex úprav a uspořádání, jedná se zejména o právní

úpravu, technické standardy a metodiky a komunikační a informační systémy. Významné zlepšení je na

základě provedeného šetření identifikováno v oblasti komunikačních a informačních systémů. K žádnému

posunu naopak nedošlo v oblasti právních úprav a organizačních a technických standardů a metodik.

Hodnocení systémových podmínek pro společný zásah

n = 8

Pozn.: Způsob hodnocení vychází z konstrukce indikátoru výsledku „Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných

událostí a krizových situací“ (5 = velmi vysoká úroveň zabezpečení dané oblasti ve vztahu k realizaci společných zásahů; 1 = velmi

nízká úroveň zabezpečení dané oblasti ve vztahu k realizaci společných zásahů).

Právní úprava

Jedním z cílů projektu je ukončení procesu uzavírání regionálních Dohod o spolupráci mezi jednotlivými

kraji a vojvodstvími. Tohoto cíle bylo v rámci realizace projektu úspěšně dosaženo. Pokryta je tak celá délka

česko-polské hranice.

Příspěvek projektu:

Realizace projektu přispěla k podepsání Dohod o spolupráci Dolnoslezského vojvodství s Libereckým a

Pardubickým krajem. Probíhající spolupráce rovněž vyvolala dílčí úpravy u některých regionálních dohod. I

nadále zde průběžně dochází k identifikaci oblastí vhodných k úpravám legislativy či smluvních aktů.

Úroveň řešeného detailu v oblasti legislativních či smluvních úprav se může lišit jak v jednotlivých krajích,

tak i ve vybraných lokalitách. V některých lokalitách je činnost HZS v případě přeshraničních zásahů dále

upřesněna prostřednictvím specifických dohod (např. spolupráce HZS Moravskoslezského kraje s HZS ze

Slezského vojvodství při událostech na polské straně příhraničního úseku dálnice A1). Příkladem pokročilé

úrovně přeshraniční spolupráce je rovněž zařazení vybraných polských JPO do krajských požárních

poplachových plánů. I přes dílčí posun v některých záležitostech spatřují zástupci jednotlivých partnerů v

této oblasti i nadále významný prostor pro zlepšení současného stavu.
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Zjištění Prioritní osa 1

Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“

Organizační a technické standardy a metodiky

Příspěvek projektu:

Příspěvek projektu v této oblasti lze na základě zjištění z šetření očekávat v souvislosti s postupem

realizace klíčové aktivity (KA) 5. V rámci této KA by měly být na konci projektu vypracovány společné

metodiky pro realizaci přeshraničních zásahů.

Komunikační a informační systémy

Příspěvek projektu:

V případě komunikačních a informačních systémů lze identifikovat jednoznačný příspěvek projektu ve

vztahu k úrovni a zajištění komunikačního spojení při řešení událostí. Doplnění vybavení podpořilo obě

úrovně komunikace, jak na úrovni řešení mimořádných událostí (prostřednictvím videokonferenčního

vybavení), tak i na místě jednotlivých událostí (vybavení zasahujících JPO spojovými prostředky).

Videokonferenční systém umožňuje lepší společnou komunikaci mezi jednotlivými partnery a mj. tak

usnadňuje projektové řízení. V rámci projektu byl rovněž spuštěn společný informační portál projektu, který

poskytuje adekvátní prostor zejména pro sdílení informací mezi jednotlivými partnery.

B) Materiální a technické podmínky pro společných zásah

Materiální a technické podmínky představují zejména technickou vybavenost JPO ve zkoumaném území.

Technická vybavenost má významný vliv na celkovou akceschopnost JPO a úspěšné zvládnutí

mimořádných situací. Na základě zjištění z šetření nicméně nedošlo v této oblasti k žádné významné

změně.

Hodnocení materiálních a technických podmínek pro společný zásah

n = 8

Úroveň kompatibility technického vybavení

Příspěvek projektu:

Většina zástupců partnerů projektu hodnotí úroveň vzájemné kompatibility jako středně vysokou. V

současnosti je už většina technického vybavení kompatibilní již od výrobce. Pořízená technika nemá

významný vliv na sledovaný aspekt (hodnocení kompatibility technického vybavení) z důvodu jejího objemu

ve vztahu k celkovému objemu technického vybavení JPO ve sledovaném území.
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Zjištění Prioritní osa 1

Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“

Úroveň a rozsah potřebné techniky a vybavení z pohledu možnosti společného zásahu

Příspěvek projektu:

Projekt v tomto směru přispěl ke zlepšení úrovně a rozsahu technického vybavení, avšak pouze v omezené

míře vzhledem k celkovému objemu nově pořízené techniky.

C) Organizační a personální podmínky pro společných zásah

Organizační a personální podmínky představují organizační a personální připravenost ke společnému

zásahu. Ve všech třech oblastech personální a organizační připravenosti na společný zásah došlo na

základě zjištění ke zlepšení.

Hodnocení organizačních a personálních podmínek pro společný zásah

n = 7

Úroveň znalosti legislativních předpisů a norem pro realizaci společného zásahu

Příspěvek projektu:

Tématům týkajících se legislativních předpisů a norem jsou věnována vybraná setkání (např. expertní

panely, konference), odborná školení a společná cvičení. Zástupci partnerů v tomto ohledu zdůrazňují

důležitost kontinuity školení a společných cvičení i vzhledem k nutnosti osobních zkušeností jednotlivých

příslušníků HZS a fluktuaci členů sboru.

Úroveň jazykové připravenosti

Příspěvek projektu:

V rámci projektu probíhá jazykové vzdělávání (jazykové kurzy) jednotlivých příslušníků HZS. Byl vytvořen

například i tematický česko-polský slovník. Úroveň porozumění se však zároveň zvyšuje během společných

školení a výměnných stáží. I přes posun v hodnocení jazykové připravenosti (z hodnoty blízké kategorii 2 =

„nízká“ blíže ke kategorii 3 = „dostatečná“) většina zástupců zapojených HZS v jazykové připravenosti

vnímá rezervy a spatřují zde velký prostor pro další práci.

Úroveň znalosti postupů upravujících organizaci společného zásahu

Příspěvek projektu:

Obdobně jako v předchozích oblastech, v rámci projektu probíhá rovněž odborná školení zaměřená na

znalost postupů při realizaci společných zásahů. Zástupci partnerů dle svých slov zaznamenali v této oblasti

viditelné zlepšení znalosti postupů.
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Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“

Souhrnné hodnocení jednotlivých aspektů ovlivňujících přeshraniční akceschopnost (stav 1/2017 a 12/2018)

n = 8

Počet uzavřených regionálních dohod o spolupráci

Během realizace projektu byly uzavřeny zbývající regionální dohody o spolupráci mezi hasičskými sbory

jednotlivých krajů České republiky a polských vojvodství. V červnu 2017 byla podepsána dohoda o

spolupráci mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím. V listopadu 2017 poté byla podepsána

dohoda o spolupráci mezi Pardubickým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím. Proces uzavírání dohod o

spolupráci tak byl úspěšně ukončen.

Současný stav regionálních dohod o spolupráci v rámci programového území

Kraj Vojvodství
Regionální dohoda o 

spolupráci
Uzavření smlouvy

Liberecký kraj Dolnoslezské vojvodství ano červen 2017

Královehradecký kraj Dolnoslezské vojvodství ano únor 2012

Pardubický kraj Dolnoslezské vojvodství ano listopad 2017

Olomoucký kraj Dolnoslezské vojvodství ano červen 2008

Olomoucký kraj Opolské vojvodství ano listopad 2014

Moravskoslezský kraj Opolské vojvodství ano únor 2008

Moravskoslezský kraj Slezské vojvodství ano červen 2008
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Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“

Počet přeshraničních zásahů

Počet přeshraničních zásahů v programovém území se v období realizace projektu (2016 - 2018) v

porovnání se stejně dlouhým obdobím před realizací projektu (2013 - 2015) významně zvýšil. Naopak u

ostatních sousedních zemí kromě Německa počty přeshraničních zásahů klesly.

Počet přeshraničních zásahů v letech 2008 – 2018 (zdroj: Generální ředitelství HZS ČR)

Pozn.: Jedná se o celkový součet zásahů JPO HZS ČR u událostí v dané zemi a zároveň JPO dané země v Česku. Údaj za rok 2018

obsahuje přeshraniční zásahy za první tři čtvrtletí roku.

Probíhající intervence - kontrolní skupina:

Ostatní přeshraniční Programy spolupráce nepodporují v současném programovém období 2014 - 2020

intervence podobného zaměření jakým je zkoumaný projekt Bezpečné pohraničí (PO 1 - Společné řízení

rizik). Výjimkou je Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020. Zde bylo v

letech 2015 a 2016 podpořeno 7 projektů v oblasti předcházení rizik, v rámci kterých byly zapojeny HZS. V

tomto případě tak lze předpokládat možný vliv realizace těchto projektů na četnost přeshraničních zásahů v

tomto regionu.

Počet přeshraničních zásahů v letech 2008 - 2018 v programovém území (zdroj: GŘ HZS ČR)

V programovém území převažují případy přeshraniční pomoci zásahy JPO HZS ČR u událostí v Polsku.

Během posledních dvou let je však podíl zásahů jednotlivých HZS na druhé straně hranice vyrovnanější.
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Případová studie: Projekt „Bezpečné pohraničí“

V některých oblastech programového území je efektivní vzhledem k fyzicko-geografickým podmínkám

území, dopravní dostupnosti a umístění jednotlivých stanic jednotek požární ochrany HZS efektivní

zasahovat společně (za pomoci jednotek HZS z druhé strany hranice). Takovým územím je například

Javornický výběžek (okr. Jeseník) nebo již výše zmíněná příhraniční část dálnice A1. Níže je ilustrován na

základě dat jeden z případů posledních požárů minulého roku většího rozsahu v Olomouckém kraji.

Požár balíků slámy v Javorníku

Popis události:

V úterý 16. října 2018 byl v 20:03 hodin oznámen na operační středisko HZS Olomouckého kraje požár

balíků slámy v Javorníku.

Na místo události vyslalo operační středisko profesionální hasiče z Jeseníku a dobrovolné hasiče z

Javorníku. Po dalším upřesnění, že se jedná o větší rozsah požáru, byly k místu události vyslány další

posilové jednotky, a to dobrovolní hasiči z Bílého Potoka a Uhelné a polští profesionální hasiči z Paczkówa.

Plameny zachvátily balíky slámy a odpad, které ležely těsně vedle plechové haly. Požár drobně prohořel i

trubkou do vnitřních prostor haly, silný dým ji však celou zakouřil. Hasiči slámu a odpad rozhrabali a dohasili

skrytá ohniska, zakouřenou halu odvětrali. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Výše škody byla předběžně vyčíslena na 50.000 Kč, příčinou vzniku požáru byla technická závada.

Během zásahu mohli využít zasahující hasiči v praxi zkušenosti ze společného taktického cvičení, které

společně absolvovali (konkrétně jednotky SDH Javorník, PSP Paczków a HZS Jeseník) v blízké lokalitě (v

Javorníku na zámku Jánský Vrch) jen několik dnů před samotným požárem (dne 11 .10. 2018).

Vybrané údaje o popsané události:

Z údajů o popisu události lze zaznamenat, že dojezdový čas polské jednotky profesionálních hasičů z

Paczkówa je podobný dojezdovým časům místních jednotek dobrovolných hasičů. Profesionální jednotka

HZS ze stanice Jeseník má dojezdový čas do této a blízkých lokalit Javornického výběžku významně delší.

Mimo dojezdový čas je však zásadní v podobných případech zejména dostatečná kapacita požárních sil (i

tento aspekt je jedním z benefitů plynoucích z přeshraničních zásahů).

Zasahující 

jednotky PO
Datum události Ohlášení Výjezd jednotky Příjezd k zásahu

Dojezdový 

čas

Uchráněná 

hodnota

Javorník 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:06 16.10.2018 20:11 16.10.2018 20:14 0:05:00

4 000 000 

Kč

Stanice Jeseník 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:06 16.10.2018 20:07 16.10.2018 20:32 0:25:00

Paczków (PL) 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:12 16.10.2018 20:24 16.10.2018 20:30 0:06:00

Bílý Potok 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:12 16.10.2018 20:22 16.10.2018 20:29 0:07:00

Uhelná 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:36 16.10.2018 20:44 16.10.2018 20:48 0:07:00



30

Evaluační design
Prioritní osa 2

Případové studie infrastrukturních projektů – představení projektů

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit návštěvnost společného příhraničního regionu Frýdlantska a jižní části

Dolního Slezska. Tento cíl byl podpořen prostřednictvím zkvalitnění dopravní (silniční) infrastruktury a

zvýšením dostupnosti přírodního a kulturního dědictví příhraničního regionu turistům. Dalším cílem

projektu bylo zkrácení dojezdové doby k turistickým cílům v příhraniční oblasti, zvýšení kvality

informačního a navigačního systému, zvýšení atraktivity oblasti pro investice v oblasti cestovního ruchu a

zvýšení povědomí o místních kulturních, historických a přírodních památkách.

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Projekt „Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa-Zdroj“

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití

potenciálu přírodních a kulturních hodnot. Výsledkem projektu je interaktivní naučná stezka,

která spojila českou a polskou část měst Náchod a Kudowa-Zdroj v jejich centrech. Dalšími cíli

projektu byla realizace infrastrukturních opatření pro přeshraniční zpřístupnění a společná

informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.

Projekt tak především reagoval na potřebu oživení přeshraničního cestovního ruchu.

Projekt „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení počtu návštěvníků využívajících Vambeřickou naučnou stezku s

jejími přírodními a historickými nebo náboženskými atraktivitami, zakončenou ve Vambeřicích. Tento

cíl měl být dosažen díky odstranění bariér týkajících se zařízení infrastruktury pro cestovní ruch.

Vybudováno bylo parkoviště, informační centra a související infrastruktura. Projekt tak především

reagoval na důsledky neúměrného zatížení území cestovním ruchem v období sezóny a nedostatečné

kapacity obcí v tomto území řešit nárůst návštěvnosti.

Hlavní cíl projektu řeší podporu růstu návštěvnosti a lepší využití potenciálu společného přírodního a

kulturního bohatství u česko-polské hranice na území Jizerských hor a západní části Krkonoš. Současným

problémem je nevyužitý potenciál cestovního ruchu mimo zimní sezónu. Problémem je také nízký podíl

návštěvníků z druhé strany hranice a výrazně vyšší návštěvnost polské strany území.

Projekt „Rozhledny, vyhlídky a turistické trasy v příhraničních horách“

Tento projekt je nepodpořeným projektem a byl proto zvolen jako kontrolní jednotka v rámci této skupiny projektů.

Kontrolní jednotka

Projekt k finálnímu datu dokončení sběru dat nebyl dokončen. V provozu byla většina plánovaných staveb na

české a polské straně, na polské straně se v některých úsecích čeká na výběr dodavatele stavby.

Projekt k finálnímu datu byl dokončen na konci sezony 2018 (září).

Projekt k finálnímu datu dokončení sběru dat byl dokončen před hlavní sezonou (květen) v roce 2018.

Název projektu Zvýšení hodnoty potenciálu cestovního ruchu Počet návštěvníků, spotřeba 

a zaměstnanost

Projekt „Od zámku Frýdlant k 

zámku Czocha“

Pozitivní dopad prokázán (viz výzkum)  – zvýšení 

atraktivity území a dostupnosti´, což má přímý dopad na 

hodnotu potenciálu cestovního ruchu území 

Kvalitativní výzkum zvýšení 

návštěvnosti neprokázal –

administrativní zdroje nejsou k dispozici 

Projekt „Naučná stezka 

Evropským městem Náchod –

Kudowa-Zdroj“

Pozitivní dopad prokázán (viz výzkum)  – zvýšení 

atraktivity území a dostupnosti´, což má přímý dopad na 

hodnotu potenciálu cestovního ruchu území 

Kvalitativní výzkum zvýšení 

návštěvnosti neprokázal –

administrativní zdroje nejsou k dispozici 

Projekt „Naučnou stezkou k 

přírodním a historickým 

památkám“

Pozitivní dopad prokázán (viz výzkum)  – zvýšení 

atraktivity území a dostupnosti´, což má přímý dopad na 

hodnotu potenciálu cestovního ruchu území 

Kvalitativní výzkum zvýšení 

návštěvnosti neprokázal –

administrativní zdroje nejsou k dispozici  

Zhodnocení vybraných projektů z hlediska stanovených kritérií
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Prioritní osa 2

Případová studie marketingového projektu

Projekt „Festival zážitků“

Projekt byl zaměřen na společnou tematicky propojenou marketingovou kampaň na pomezí

Královehradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství jako celistvého území, které skýtá nevšední zážitky

v dosud často opomíjených objektech kulturního dědictví na obou stranách hranice. Jedná se o území se

společnou historií a dědictvím, které však dosud nebylo jako celek propagováno, ani v něm nebyla

realizována společná nabídka cestovního ruchu.

V rámci projektu Festival zážitků bylo možné během léta navštívit mnoho atraktivit v celém příhraničním

regionu. Příjemcem odhadovaná návštěvnost na české i polské straně byla asi 6000 návštěvníků, z toho

skoro 3 960 návštěvníků přijelo do regionu výhradně za Festivalem zážitků.

Na českém území se jednalo například o muzeum Boženy

Němcové, kde bylo možné navštívit tradiční výuku v Barunčině

škole, Muzeum bratří Čapků, ve kterém si návštěvnici mohli po

vzoru R.U.R. sestavit vlastního robota, nebo naopak navštívit

zámek v Novém městě nad Metují a vydat se po stopách Dušana

Jurkoviče.

Na polském území se návštěvníci mohli zajet podívat

do Kladského podzemí, kde na ně čekala interaktivní

prohlídka celého podzemí, na radniční věž do Świdnici, která

se během léta změnila na veselou a zábavnou zónu pro celé

rodiny nebo například do muzea hraček, kde si děti mohly

vyrobit vlastní hračku.

Projekt k finálnímu datu dokončení sběru dat nebyl dokončen a nachází se ve 2/3 své realizace.
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Statistické údaje infrastrukturních projektů

Zjištění – vývoj vybraných ukazatelů  

V území dopadu evaluovaných projektů byly v agregované podobě porovnány vybrané statistické údaje z

administrativních zdrojů na úrovni okresů a krajů vůči celé České republice. Z dat je možné dovodit rozdíly

ve vývoji turismu mezi těmito územními jednotkami, tedy vývoje v ČR ve vztahu k území dopadu intervencí

programu. Analýza dat má především kontextový význam a podtrhuje závěry a doporučení v evaluaci.
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Meziroční změna v počtu ubytovacích zařízeních 

Okres Frýdlant a Náchod

Liberecký a Královehradecký kraj

Česká republika Zdroj: ČSÚ

Na území okresů Náchod a Frýdlant došlo v roce

2013 a v roce 2015 k meziročnímu poklesu počtu

ubytovacích zařízeních, který byl ve větší míře

zaznamenán na Náchodsku. V roce 2013 došlo také

k poklesu počtu zařízení na úrovni Libereckého a

Královehradeckého kraje, kdy došlo k poklesu

meziročně z 2 133 na 2 105. V roce 2015 sice došlo

k meziročnímu nárůstu, avšak v roce 2017 počet

ubytovacích zařízení na úrovni krajů opět poklesl.

Aktuálně k roku 2017 lze na tomto území najít 1901

ubytovacích zařízení. Podobný vývoj vykazuje také

celkový počet ubytovacích zařízení v České

republice, v roce 2013 jich na celém území bylo

9 970, k roku 2017 je to pouze 9 007.

U meziroční změny v počtu hostů došlo v roce 2013

v rámci České republiky k mírnému nárůstu, kdežto

na úrovni sledovaných okresů a krajů k poklesu.

Naopak v roce 2015 došlo k nárůstu počtu hostů

na úrovni okresů a krajů až o 20% předchozího roku,

na úrovni ČR o 10%. Také v dalších letech

docházelo kontinuálně ke zvýšení počtu hostů

na všech sledovaných úrovních. V okrese Frýdlant a

Náchod bylo k roku 2017 zaznamenáno 101 488

hostů, na úrovni Libereckého a Královehradeckého

kraje poté 2 194 983 hostů.
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Okres Frýdlant a Náchod

Liberecký a Královehradecký kraj

Česká republika Zdroj: ČSÚ

V roce 2013 nevykazovala meziroční změna v počtu

přenocování skoro žádné odchylky. Naopak v roce

2015 došlo k velkému meziročnímu nárůstu v počtu

přenocování na Frýdlantsku a Náchodsku, o 19 %.

Také na úrovni krajů (17 %) a celé České republiky

(10%) došlo k výraznému nárůstu oproti roku 2014.

Tento trend pokračoval také v následujících letech

na všech úrovních, kde docházelo k meziročnímu

nárůstu v průměru o 10 %. Tento trend lze nejlépe

znázornit na úrovni celé České republiky, kdy v roce

2013 došlo na celém území k cca 43 mil. přespání,

v roce 2017 to bylo o 10 mil. víc.
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Zjištění – vývoj vybraných ukazatelů  

V území dopadu evaluovaných projektů byly v agregované podobě porovnány vybrané statistické údaje z

administrativních zdrojů na úrovni okresů a krajů vůči Polsku. Z dat je možné dovodit rozdíly ve vývoji

turismu mezi těmito územními jednotkami, tedy vývoje v Polsku ve vztahu k území dopadu intervencí

programu. Analýza dat má především kontextový význam a podtrhuje závěry a doporučení v evaluaci.

Meziroční změna v počtu ubytovacích zařízení

na území powiatu Lubański a Klodzski byla během

let 2013 a 2015 téměř nulová, kdežto v roce 2017

došlo k mírnému poklesu, především díky poklesu

počtu ubytovacích zařízení v powiatu Lubański.

Dlouhodobý pokles ubytovacích zařízení v letech

2013 – 2015 byl zaznamenán také na úrovni

województwa Dolnoslaskie. Mírný meziroční nárůst

nastal až v roce 2017. Naopak na úrovni celého

Polska dochází k dlouhodobému nárůstu v meziroční

změně ubytovacích zařízení. V roce 2013 bylo

registrováno na polském území 9 483 ubytovacích

zařízení, kdežto v roce 2017 se odhaduje počet

ubytovacích zařízení na 10 882.

Počet hostů na celém území Polska roste ve všech

sledovaných letech. Tento trend se také objevuje jak

na úrovni powiatu Lubański a Klodzski, tak na úrovni

województwa Dolnoslaskie. Na úrovni powiatu došlo

v roce 2013 meziročně k nárůstu počtu hostů o 4 %,

v roce 2017 to bylo dokonce o 10 %. Województwo

Dolnoslaskie navštívilo v roce 2013 o 1 % více hostů

než v předchozím roce, avšak v roce 2017 to bylo

více jak 9 % oproti předchozímu roku. Celkově

navštívilo v roce 2013 województwo 2,2 mil. hostů,

v roce 2017 to bylo cca 3,4 mil. hostů.

Na všech sledovaných úrovních dlouhodobě dochází

k meziročnímu nárůstu v počtu přenocování. Tento

ukazatel roste meziročně nejvýrazněji na úrovni

powiatu Lubański a Klodzski. V roce 2013 zde došlo

k meziročnímu nárůstu v počtu přenocování o 13 %,

v roce 2017 o 14 %. Na úrovni województwa byla

meziroční změna mnohem výraznější, v roce 2013

totiž došlo pouze k 4% nárůstu, kdežto v roce 2017

k 10% nárůstu. Tento trend se opakoval také

na úrovni Polska, kdy v roce 2013 došlo na celém

území k cca 34 mil. přespání, kdežto v roce 2017

došlo až k 48 mil. přespání.
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Statistické údaje infrastrukturních projektů
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Infrastrukturní projekty – terénní šetření (CATI) 

Prioritní osa 2

.

Zjištění - dotazníkové šetření

Agregované výsledky  

Výsledky představují agregaci terénního šetření po realizaci všech tří projektů na obou stranách hranice.

Hodnotil se potenciál cestovního ruchu, dopravní dostupnost a infrastrukturu v příhraničním regionu

a následně také dopad na návštěvnost po realizaci daných projektů. Pro porovnatelnost bylo dotazování

prováděno na stejných respondentech jako před samotnou realizací projektu. Celkem se šetření účastnilo

22 respondentů (14 respondentů bylo z ČR a 8 respondentů bylo z Polska).

Tyto výsledky jsou také porovnány s výsledky terénního šetření, které proběhlo před realizací projektů.

Tato pozitivní změna byla způsobena díky projektu „Od zámku Frýdlant

k zámku Czocha“, který měl za cíl zrekonstruovat a zmodernizovat

silniční spojení příhraničních regionů. Respondenti tohoto projektu

odpovídali na dopravní dostupnost po realizaci projektu o 17% lépe než

před realizací.
Respondenti hodnotili 

dopravní dostupnost 

po realizaci o 34% lépe.

Zvýšení návštěvnosti očekávalo 53% 

respondentů, zato 7% respondentů 

předpokládalo, že realizace nebude mít 

na návštěvnost vliv.

Ve skutečnosti pouze 41% respondentů 

zvýšení návštěvnosti potvrdilo, ale až 27% 

uvedlo, že realizace projektů neměla 

na návštěvnost žádný vliv. 

Zvýšení tržeb předpokládalo 

61% respondentů, 

ve skutečnosti toto očekávání 

potvrdilo o 34 procentních 

bodů méně respondentů. 
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Procentní rozdíl ve vnímaní Před realizací Po realizaci N = 22 (14 CZ a 8 PL)
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Infrastrukturní projekty – terénní šetření (CATI) 

Prioritní osa 2

Zjištění - dotazníkové šetření

Po realizaci projektů byly pozitivněji hodnoceny parkoviště, stezky pro pěší turistiku nebo informační centra.

Naopak ubytovací či stravovací zařízení byla hodnocena negativně především na Frýdlantsku. V návaznosti

na zvýšenou návštěvnost postrádají místní respondenti dostatečné množství těchto zařízení v dostupné

cenové kategorii. Hodnocení silničních sítí se lišilo dle oblastí.

V příhraničí okolo Frýdlantu a gminy Lesny odpovídali dotazovaní kladně, díky projektu „Od zámku Frýdlant

k zámku Czocha“, a naopak záporně na Náchodsku a v okolí Kudowy-Zdroj. Respondentům vadí převážně

kamionová doprava, která vede přes obě zmíněná města a odrazuje tak turisty v těchto městech

od dlouhodobých pobytů.

Po realizaci projektů 

hodnotili respondenti kvalitu 

silničních sítí o 27 % lépe 

než před realizací.

Srovnání hodnocení infrastrukturních zařízení před a po realizaci projektů na obou stranách hranic.

Zvýšení kvality parkovišť 

po realizaci projektu pocítilo o 10 % 

respondentů více.

Kvalitu cyklostezek 

po realizaci projektů 

hodnotilo pozitivněji 

o 6 % respondentů 

více.
Tato změna byla způsobena 

převážně díky projektu „Naučná 

stezka Evropským městem 

Náchod – Kudowa-Zdroj“. 
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Procentní rozdíl ve vnímaní Před realizací Po realizaci N = 22 (14 CZ a 8 PL)
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Prioritní osa 2

Případová studie: Projekt „Festival zážitků“ – analýza administrativních dat 

Zjištění – vývoj vybraných ukazatelů  

V programovém území byly srovnány statistické údaje o meziroční změně v počtu ubytovacích zařízení,

počtu hostů a počtu přenocování na úrovni okresů a krajů vůči celé České republice. Tyto statistické údaje

byly srovnávány pro zjištění dopadu Festivalu zážitků na návštěvnost regionu.
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Na úrovni Kladského pomezí došlo během let 2013 a

2017 k meziročnímu nárůstu v počtu ubytovacích

zařízeních, kdežto na úrovni celé České republiky

došlo v těchto letech k výrazným poklesům v

meziročním počtu ubytovacích zařízeních. Pouze v

roce 2015 došlo naopak na území České republiky k

nárůstu z 9 013 na 9 163 ubytovacích zařízení. Na

úrovni Královehradeckého kraje došlo v roce 2013 k

meziročnímu poklesu v počtu ubytovacích zařízení,

avšak v dalších sledovaných letech počet

ubytovacích zařízení meziročně rostl.

V roce 2013 nedošlo k velkým meziročním změnám

v počtu hostů, avšak v letech 2015 a 2017

zaznamenal tento ukazatel meziroční nárůst na

všech sledovaných úrovních. V roce 2015 narostl

meziročně počet hostů v Kladském pomezí o téměř

26 %, v roce 2017 poté o dalších 7,5%. Také v

Královehradeckém kraji došlo v roce 2015 k velkému

meziročnímu nárůstu počtu hostů, až o 20 %, na

úrovni České republiky byl poté meziroční nárůst o

10 % větší. V roce 2017 byl na obou úrovních

meziroční nárůst o 9% vyšší.
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Na úrovni Kladského pomezí došlo v roce 2013 k

meziročnímu poklesu v počtu přenocování, avšak v

letech 2015 a 2017 naopak k výraznému zvýšení. V

roce 2015 přespalo v Kladském pomezí 352 745 lidí,

v předešlém roce 257 711 lidí. O dva roky později

poté došlo k meziročnímu nárůstu o dalších 10 %.

Na úrovni Královehradeckého kraje měl tento

ukazatel ve sledovaných letech podobný vývoj.

Kdežto na úrovni České republiky docházelo k

pozitivnímu vývoji ve všech třech letech. V celé

České republice tak v roce 2017 přespalo 53 mil.

hostů, v roce 2016 to bylo o 4 mil. méně.
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Prioritní osa 2

Případová studie: Projekt „Festival zážitků“ – analýza administrativních dat 

Zjištění – vývoj vybraných ukazatelů  

V programovém území byly srovnány statistické údaje o meziroční změně v počtu ubytovacích zařízení,

počtu hostů a počtu přenocování na území okresů a krajů vůči celému Polsku. Tyto statistické údaje byly

srovnávány pro zjištění dopadu Festivalu zážitků na návštěvnost regionu.

Meziroční změna v počtu ubytovacích zařízení

na území Kladského powiatu byla během let 2013 a

2015 nulová, kdežto v roce 2017 došlo k mírnému

nárůstu v počtu ubytovacích zařízení. Dlouhodobý

pokles ubytovacích zařízení v letech 2013 – 2015 byl

zaznamenán na úrovni województwa Dolnoslaskiego.

Mírný meziroční nárůst nastal až v roce 2017.

Naopak na úrovni celého Polska dochází

k dlouhodobému nárůstu v meziroční změně

ubytovacích zařízení. V roce 2013 bylo registrováno

na polském území 9 483 ubytovacích zařízení,

kdežto v roce 2017 se odhaduje počet ubytovacích

zařízení na 10 882.

Počet hostů na celém území Polska roste ve všech

sledovaných letech. Tento trend se také objevuje jak

na úrovni Kladského powiatu, tak i na úrovni

województwa Dolnoslaskie. Na úrovni powiatu došlo

v roce 2015 meziročně k nárůstu počtu hostů o 4 %,

v roce 2017 to bylo dokonce o 10 %. Województwo

Dolnoslaskie navštívilo v roce 2013 o 1 % více hostů

než v předchozím roce, avšak v roce 2017 to bylo

více jak 9 % oproti předchozímu roku. Celkově

navštívilo v roce 2013 województwo Dolnoslaskie asi

2,2 mil. hostů a v roce 2017 cca 3,4 mil. hostů.

Na všech sledovaných úrovních dlouhodobě dochází

k meziročnímu nárůstu v počtu přenocování. Tento

ukazatel roste meziročně nejvýrazněji na úrovni

Kladského powiatu, kde v roce 2013 došlo k nárůstu

v počtu přenocování o 14 %, v roce 2017 o 15 %.

Na úrovni województwa byla meziroční změna

mnohem výraznější, v roce 2013 totiž došlo ke 4%

nárůstu, kdežto v roce 2017 k 10% nárůstu. Tento

trend se opakoval také na úrovni Polska, kdy v roce

2013 došlo na celém území k cca 34 mil. přespání,

kdežto v roce 2017 došlo až k 48 mil. přespání.
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Zjištění
Prioritní osa 2

Kontrolní jednotka - Projekt „Rozhledny, vyhlídky a turistické trasy v příhraničních horách“

Zjištění a informace k infrastrukturním projektům

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ - ověření efektivity realizace (CBA)  

Projekt „Rozhledny, vyhlídky a turistické trasy v příhraničních horách“ měl za cíl zvýšit návštěvnost

příhraniční Jizerských hor pomocí výstavby nové a rekonstrukce stávající rozhledny na české straně, a

dále výstavbu jedné rozhledny a čtyř nových turistických tras na polské straně hranic. Důvodem

nepodpoření projektu byla dle informace partnerů nedostatečná příprava projektu a nesoulad při jeho

přípravě.

Z hlediska typu intervence může tento typ projektů na návštěvnost pozitivní dopad. Rozhledny představují

vhodné turistické cíle, které v případě jejich zakomponování do vhodného projektů mohou přinést

požadované přínosy.

V předprojektové fázi byla zpracována analýza vlivu investičních projektů na potenciál ekonomického

rozvoje regionu založená na metodě Cost-benefit analýzy (CBA). V současné době těsně po dokončení

intervence nejsou k dispozici aktuální data pro provedení ověření přínosů.

Z výsledků případové studie, především kvalitativního výzkumu, vyplývá, že aktéři pozitivně hodnotili

zkvalitnění dopravní dostupnosti – zlepšení o 27%. Naopak zatím se zde neprokázal dopad na zvýšení

návštěvnosti. To může být dáno dlouhodobým charakterem typu intervence. Průměrný nárůst návštěvnosti

v lokalitě výstavby silnice (okres Frýdlant, Lubanski powiat) je však za období 2013 - 2017 ve výši 5,5%

na české straně hranice a přes 11% na polské straně hranice, při kalkulaci průměrného zvýšení

návštěvnosti v území o 2% v rámci analýzy realizovaného v důsledku intervence. Tento vývoj tak dává

předpoklady pro naplnění předpokládaných přínosů.

Níže jsou uvedeny dodatečné informace k vybraných infrastrukturním projektům:

Projekt „Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa-Zdroj“

Projekt „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“

Z provedené evaluace vyplývá, že realizace projektu měla na návštěvnost regionu minimální vliv.

Dotazovaní respondenti se sice shodli, že výstavba naučné stezky zvýšila atraktivitu regionu (nárůst o 10

%), ale nedokázala přilákat více návštěvníků. Prokázán byl tedy pozitivní dopad na hodnotu potenciálu.

Tato skutečnost je dána charakterem projektu, u kterého je možné zmapovat dopad na hodnotu potenciálu

území (nabídku destinace), ale nejednoznačný je dopad na zvýšení návštěvnosti. Význam tohoto typu

intervence tak především spočívá v doplnění nabídky destinace, což se potvrdilo i v případě tohoto projektu.

Podstatné je, aby toto doplnění bylo realizováno vhodným způsobem, tzn. skutečně reagovalo na potřebu

destinace, tak jako tomu bylo i v případě tohoto projektu. Zvýšení návštěvnosti v důsledků této intervence

musí být vždy provázáno z navazujícími aktivitami destinace, které jsou výsledkem společné destinační

spolupráce (produkt cestovního ruchu, marketingové a komunikační aktivity).

Z výsledků evaluace vyplývá, že realizace projektu neměla na zvýšení návštěvnosti a zvýšení tržeb vliv.

Dotazované subjekty zaznamenaly výstavbu nových parkovišť, avšak jelikož se jedná o velmi malý projekt

nelze jeho dopad zhodnotit v rozmezí jednoho roku.

Tento typ intervence má ve většině případů obecně ještě nižší dopad na návštěvnost, než budování

cyklostezek. Význam tohoto typu intervence také především spočívá v doplnění nabídky destinace a

zvýšení hodnoty potenciálů, což se potvrdilo i v případě tohoto projektu. Podstatné je, aby toto doplnění

bylo realizováno vhodným způsobem, tzn. skutečně reagovalo na potřebu destinace. Zvýšení návštěvnosti

v důsledků této intervence musí být vždy provázáno z navazujícími aktivitami destinace, které jsou

výsledkem společné destinační spolupráce (produkt cestovního ruchu, marketingové a komunikační

aktivity).
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Případová studie: Projekt „Festival zážitků“

Prioritní osa 2

Pro vyhodnocení projektu byly provedeny hloubkové rozhovory prostřednictvím scénáře metodou CATI.

V rámci telefonického dotazování bylo osloveno všech 10 partnerů projektu z české i polské strany. Cílem

bylo zmapovat očekávání jednotlivých partnerů před a po realizaci projektu. Očekávání, která byla zjištěna

před realizací projektu, jsou podrobně prezentována v průběžné zprávě evaluace. Tato část se soustředí

pouze na agregované výsledky a porovnání očekávání s dosaženým stavem (skutečností).

Zhodnocení očekávání partnerů projektu

• Obecně je možné konstatovat, že realizace projektu splnila očekávání všech partnerů projektu.

Respondenti se shodují, že zejména v době konání akcí došlo ke zvýšení návštěvnosti regionu, avšak

relativně vysoká očekávání v této oblasti naplněna nebyla. Někteří respondenti uváděli slabou propagaci

projektu. Dále zájem návštěvníků pouze ve dnech, kdy Festival zážitků probíhal (vstup v pondělí

zdarma). V ostatních dnech byla návštěvnost kulturních památek průměrná.

• Další výsledky jsou znázorněny v následujícím grafu, který byl vytvořen pomocí GAP analýzy.

Z výsledků je zřejmé, že projekt naplnil očekávání partnerů v oblasti vytvoření atraktivních nabídek

cestovního ruchu, zlepšení využití ubytovacích kapacit a zlepšení destinační spolupráce. Naopak

nenaplnil očekávání u zlepšení povědomí o regionu, zvýšení návštěvnosti a prodloužení pobytu.

• Na výsledky je však nezbytné nahlížet v kontextu celkové úrovně očekávání a skutečných dopadů.

Největší očekávání byla spojena se zlepšením povědomí o regionu a zvýšením návštěvnosti. Naopak

nejméně partneři očekávali, že dojde ke zlepšení využití ubytovacích zařízení.

• V oblastech, které byly předmětem výzkumu, však výsledky korelují. Nedošlo tak k významné změně

v pohledu na přínosy projektu před a po realizaci (všechny hodnoty jsou pod 100% změny v očekávání).

Zjištění - dotazníkové šetření

Výsledky hloubkových rozhovorů na základě scénáře – CATI 

Metodika GAP analýzy

• Metoda použitá pro srovnání očekávaní před realizací projektu s jeho skutečným stavem (dopadem).

• Dotazování v jednotlivých oblastech probíhalo škále rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nechci

hodnotit. Tato škála byla následně převedena na Body (2,1,-1,-2,0).

• Pro jednotlivé odpovědi byly získány četnosti, které byly vynásobeny Body. Získané Body byly pro každou oblast

sečteny a vzájemně porovnány.
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Případová studie: Projekt „Festival zážitků“

Prioritní osa 2

Území dopadu projektu

• Před zahájením projektu očekávali respondenti na polské straně širší dopady na celé přeshraniční

území, kdežto na české straně řada z nich očekávala lokální nebo minimální dopad projektu.

Překážky/rizika realizace projektu

• Respondenti na české straně očekávali před realizací projektu mnoho možných překážek/rizik (počasí,

nedostatek lidí atd.), kdežto polští respondenti nepředpokládali, že v průběhu realizace nastanou

jakékoliv překážky.

• V rámci realizace projektu, partneři na české straně nejčastěji čelili překážkám v nedostatku lidského

faktoru. Polští partneři naopak vnímali jako největší překážku změny počasí, jelikož některé inscenace

byly venkovní. Okrajově také byla ze stany polského partnera znamená jako problematická

nedostatečná propagace festivalu.

Zjištění - dotazníkové šetření

• Z výsledků hloubkových rozhovorů po účinnosti projektu je zřejmé, že na polské straně zaznamenali

návštěvnost nejen polských turistů, ale především vyšší návštěvnost českých turistů. Naopak na české

straně programového území zaznamenali respondenti návštěvnost především z české části turistické

oblasti Kladské pomezí a okolí.

Výsledky terénního šetření na základě dotazníku  – CAWI, CAPI 

Během Festivalu zážitků byl návštěvníkům k dispozici v elektronické i papírové formě dotazník, který se

zaměřoval na důvod návštěvy, jak se o festivalu dozvěděli, délku jejich pobytu a z jaké vzdálenosti přijeli.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 298 respondentů z české i polské strany hranic, kteří odpovídali

následovně.

17 % návštěvníků se 

o projektu dozvědělo 

prostřednictvím oficiální 

webové stránky 

projektu.
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Případová studie: Projekt „Festival zážitků“

Prioritní osa 2

Zjištění - dotazníkové šetření

Odhadovaná návštěvnost Festivalu 

zážitků byla cca 6000 návštěvníků, z toho 

3 960 návštěvníků přijelo do regionu 

výhradně za festivalem.

Čistý přínos celkové 

návštěvnosti Festivalu 

zážitků byl odhadnut 

na cca 0,8%.

Z celkové návštěvnosti Festivalu zážitků a počtu hostů v celém Kladském území byl odhadnut čistý přínos

návštěvnosti.
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Evaluační design Prioritní osa 3

Cílem prioritní osy 3 je zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů v programovém území prostřednictvím 

intervencí zaměřených na: 

• Přípravu a realizaci společného vzdělávání

• Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce

• Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Metodologie

Cílem evaluace je zjistit, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle „Zlepšení úrovně

zaměstnanosti absolventů“ a naplnění očekávaných výsledků intervencí.

Dosavadní realizované intervence programu v prioritní ose 3 jsou z hlediska zásahu cílových skupin poměrně

malého měřítka (významu). Vzhledem k tomu je obtížné konstruovat kontrafaktuální design a validní kontrolní

skupinu pro celé programové území, jež je předmětem zkoumání. Z tohoto důvodu je evaluační výzkum

zaměřen na vybraný dílčí aspekt intervence, zaměstnanost absolventů, resp. cílové skupiny studentů, a to

na příkladu případové studie. Základní metodologie vychází z měření očekávaných efektů u obou skupin,

intervenční a kontrolní. Mezi očekávané a v rámci evaluace sledované efekty patří zejména: zvýšení

profesních a klíčových kompetencí, odstranění bariér a zvýšení flexibility pracovní síly a zaměstnanost

absolventů.

Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace
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Zjištění Prioritní osa 3

Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení prostupnosti pracovního trhu pro české a polské absolventy

zdravotnických oborů na obou stranách hranice. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kompetencí

budoucích absolventů a na zlepšení jejich schopnosti pečovat o pacienty a klienty v příhraničním regionu.

Klíčovými aktivity z pohledu uvedených cílů jsou zahraniční stáže studentů ve zdravotnických a sociálních

zařízeních a jazykové vzdělávání. Mimo tyto aktivity byly v rámci projektu ještě realizovány společné

workshopy a zároveň proběhla rekonstrukce jedné z učeben.

Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu v sociálních a zdravotnických

zařízeních v Královéhradeckém kraji a Jelenohorském subregionu. V důsledku nepříznivého

demografického vývoje, který je oběma zemím společný, lze přitom očekávat stále rostoucí poptávku po

sociálních a zdravotních službách.

Příjemci podpory:

• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov

• Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Případová studie: Projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů 

zdravotnických oborů“
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Zjištění Prioritní osa 3

Případová studie: Projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů 

zdravotnických oborů“

Přínosy projektu (z pohledu zástupců škol zapojených do projektu)

Za hlavní přínosy projektu považují zástupci hlavního příjemce a partnera možnost studentů seznámit se

s odlišným kulturním prostředím, získat osobní zkušenosti a dovednosti. Jako stěžejní aspekt uvádějí

příležitost poznat prostředí ve zdravotnických zařízeních v zahraničí a získat zkušenost s jejich provozem.

Subjektivně u studentů pociťovali v průběhu realizace aktivit zvyšující se otevřenost studentů a jejich změny

ve vnímání cizího prostředí. Zástupce hlavního příjemce rovněž vnímá jako významný přínos projektu

zkvalitnění výuky v rámci školy, díky zrekonstruované učebně, která simuluje provoz jednotky intenzivní

péče ve zdravotnickém zařízení.

Vyhodnocení klíčové aktivity 3 - Zahraniční stáže studentů ve zdravotnických zařízeních

Níže jsou prezentovány výsledky šetření mezi studenty, kteří se v rámci svého studia zúčastnili zahraniční

stáže ve zdravotnických zařízeních na druhé straně hranice.

Mezi sledované aspekty patří zejména:

• motivace žáku k účasti na stáži

• zvýšení profesních a klíčových kompetencí

• zvýšení ochoty pracovat v zahraničí

Jedná se o aspekty související s očekávaným výsledkem intervencí v rámci specifického cíle „Zlepšení

úrovně zaměstnanosti absolventů“, kterým je podle programové dokumentace: „zlepšení schopnosti osob z

podporovaného území nalézt vhodné zaměstnání po obou stranách hranice takové, které odpovídá jejich

kvalifikaci“.

Motivace studentů k účasti na stáži

Nejvýznamnější motivací, která vedla české i polské studenty k účasti na stáži byla možnost poznat

prostředí zahraničního zdravotnického zařízení, dále možnost získat větší praxi a naučit se nové věci.

Z jakého důvodu jste se přihlásil/a na stáž?
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Pozn.: Jedná se o agregované výsledky za české i polské studenty.
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Zjištění Prioritní osa 3

Případová studie: Projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů 

zdravotnických oborů“

Přínosy stáže

Největším přínosem bylo pro studenty již zmiňované poznání prostředí zdravotnického zařízení v zahraničí,

získání větší praxe a nových znalostí. U většiny studentů také došlo díky osobní zkušenosti ze stáže ke

zmírnění obavy ze zahraničního prostředí, což bylo jedním z dílčích cílů této projektové aktivity. Naopak

stáž studentům mnoho nepřinesla v oblasti pracovních kontaktů, to však nebylo ani primárně zamýšleným

efektem stáží.

V čem konkrétně pro Vás byla stáž přínosná?

Profesní a klíčové kompetence

Vliv na změnu kompetencí studentů díky absolvování zahraniční stáže byl spíše minimální. Většina

studentů nevnímá, že by u nich díky stáži došlo ke zlepšení teoretických znalostí nebo praktických

dovedností.

Došlo podle Vás díky stáži ke zlepšení Vašich znalostí a dovedností?
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Zjištění Prioritní osa 3

Případová studie: Projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů 

zdravotnických oborů“

Přínos stáže ve vztahu k budoucímu pracovnímu uplatnění

Z hlediska hodnocení přínosu absolvování stáže ve vztahu k budoucímu pracovnímu uplatnění je v

odpovědích značný rozdíl mezi českých a polskými studenty. V případě českých studentů považuje účast

na stáži za užitečnou pro jejich budoucí pracovní uplatnění zhruba polovina studentů. Naopak polští studenti

v tomto ohledu hodnotí svoji účast na stáži výrazně pozitivněji.

Považujete účast na stáži za užitečnou pro Vaše budoucí pracovní uplatnění?

Ochota pracovat v zahraničí

U většiny studentů nedošlo po absolvování stáže k výrazné změně postoje vůči práci v zahraničí. Obdobně

jako v případě hodnocení přínosu stáže ve vztahu k budoucímu uplatnění je i v tomto případě rovněž

znatelný rozdíl v pohledu českých a polských studentů, přičemž u polských studentů lze zaznamenat

odpovědi bližší pozitivní zkušenosti. U českých studentů je tomu naopak.

Změnil se nějak po zkušenostech ze stáže Váš postoj k práci v zahraničí?
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Zjištění Prioritní osa 3

Případová studie: Projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů 

zdravotnických oborů“

Postoj ohledně práce v Polsku / Česku

Zájem českých studentů, kteří se zúčastnili stáže o případné pracovní uplatnění v Polsku, je velmi nízký.

Naopak u polských studentů by většina studentů po zkušenosti ze stáže zvažovala možnost pracovat v

Česku, pokud by k tomu dostala pracovní nabídku. Horší hodnocení u českých studentů si vysvětlujeme

nižší atraktivitou polského zdravotnictví pro české studenty.

Jaký je Váš postoj ohledně možnosti pracovat v Polsku / Česku?

Identifikované překážky

Žádné zásadní překážky při realizaci projektových aktivit nebyly jak zástupci příjemců, tak samotnými

studenty zaznamenány. Částečně se projevila jazyková bariéra a různá věková kategorie studentů/žáků

obou škol. Polští studenti se potkávali s mladšími českými studenty, což představovalo riziko při integraci a

způsobilo mírně odlišný přístup (úměrně svému věku) při zpracování metodických publikací (v rámci KA 4).

Polští studenti poté vnímali dílčí deficit při překonávání jazykové bariéry, neboť podle nich nebyl k dispozici

dostatečný počet tlumočníků.

n = 34 

5%

21%

74%

o práci v Polsku/Česku jsem dříve uvažoval/a a nadále uvažuji

o práci v Polsku/Česku jsem dříve uvažoval/a, po účasti na stáži již však možnost pracovat v Polsku/Česku
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Zjištění Prioritní osa 3

Případová studie: Projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů 

zdravotnických oborů“

Kontextové ukazatele

Zaměstnanost absolventů

Naprostá většina absolventů školy (VOŠZ a SZŠ Trutnov) získává úspěšně zaměstnání (viz níže uvedená

statistika nezaměstnanosti absolventů) nebo pokračuje ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. To

potvrzují i oslovení zástupci školy. Vzhledem k nedostatku personálu v sociálních a zdravotnických

zařízeních v regionu nepředpokládají zástupci školy problémy s pracovním uplatněním svých absolventů ani

v blízké budoucnosti.

Nezaměstnanost absolventů VOŠZ a SZŠ Trutnov v letech 2007 - 2017 (zdroj: MPSV)

Pozn.: Jedná se o počet nezaměstnaných absolventů, kteří ukončili školu v posledních 12ti měsících.

Název oboru 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Diplom. všeobecná sestra 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Zdravotnické lyceum 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 1

Zdravotnický asistent 0 1 3 5 1 1 3 0 1 2 0

Celkem 0 1 3 8 4 1 4 2 2 3 1

Zaměstnanost absolventů škol zapojených do projektu

Poslední šetření v rámci výzkumu se zabývalo zaměstnaností absolventů obou škol zapojených do projektu.

Dotazováni byli absolventi dvou posledních ročníků zdravotnických oborů. Z šetření vyplývá, že naprostá

většina absolventů zkoumaných škol, kteří již ukončili své studium a nepokračují v jiném studiu je v

současnosti zaměstnána. V případě účastníků projektových aktivit je to celých 100 %, v případě kontrolní

skupiny poté 94 % absolventů (n = 38). Z tohoto pohledu nelze zaznamenat a ani hodnotit žádné rozdíly

mezi absolventy, kteří se zúčastnili stáže nebo jiných projektových aktivit a ostatními absolventy, kteří se

aktivit projektu neúčastnili. Z hlediska přeshraniční pracovní mobility v zahraničí pracují dvě absolventky z

dotazovaných. Jedna česká absolventka pracuje jako au-pair v Anglii a jedna polská absolventka pracuje ve

zdravotnickém zařízení v Jánských Lázních.

Jaký je Váš současný stav?

Porovnání zaměstnanosti účastníků projektu a kontrolní skupiny
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zaměstnanec OSVČ nezaměstnaný student jiný
n = 38 
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účastníci projektu kontrolní skupina n = 21 
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Cílem prioritní osy 4 je zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

prostřednictvím intervencí zaměřených na:

• 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 neziskových organizací a

sociálních a hospodářských partnerů

Evaluační design Prioritní osa 4

Metodologie

Cílem evaluace je zjistit, zda dochází vlivem intervencí programu k plnění specifického cíle „Zvýšení intenzity

spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu“. Evaluace je primárně založena na metodě

případových studií. Metodický přístup včetně sledovaných ukazatelů a hodnotících kritérií byl blíže popsán v

rámci Vstupní zprávy.

V případě spolupráce komunit je design evaluace založen na terénním šetření, při kterém byly sledovány dvě

hlavní oblasti a to a) názory institucionálních aktérů na přínosy a b) možnosti přeshraniční spolupráce a

vnímání obyvatel vzhledem k obyvatelům z druhé strany hranice. U spolupráce institucí byl poté zkoumán

zejména charakter spolupráce vybraných institucí s partnery z druhé strany hranice.

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit
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Prioritní osa 4

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Popis projektu

Projekt řeší vzájemnou spolupráci mezi obyvateli měst Meziměstí a Mieroszów. Klíčovými aktivitami jsou

sportovní, turistické, společenské a kulturní akce. Cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit, v

rámci kterých dochází k potkávání se a navazování nových osobních kontaktů obyvatel příhraniční oblasti.

Dílčím cílem projektu je udržení a rozvoj spolupráce partnerských samospráv.

Příjemci podpory:

• Město Meziměstí

• Mieroszowskie Centrum Kultury

Případová studie: Projekt „Pod jednou střechou 2“

Případová studie: Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského 

příhraničí“

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce za účelem socio-ekonomického rozvoje česko-

polského příhraničí. V rámci projektu má dojít k vytvoření sítě spolupráce hospodářského rozvoje česko-

polského příhraničí na bázi 5 tematických přeshraničních pracovních skupin. Existence těchto pracovních

skupin by měla mít pozitivní vliv na zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v

oblasti socio-hospodářského rozvoje.

Příjemci podpory:

• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

• Izba Gospodarcza "Śląsk"

• Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

• Krkonoše - svazek měst a obcí

• Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

• SudeckaIzba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Kontrolní skupinu tvoří ostatní hospodářské komory a jejich přirození partneři z druhé strany hranice, kteří v

tomto programovém období (2014 - 2020) nerealizují žádný projekt v rámci programu česko-polské

přeshraniční spolupráce. U této skupiny subjektů byly sledované stejné ukazatele jako v případě

zkoumaného podpořeného projektu.

Zjištění
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Zjištění Prioritní osa 4

Případová studie: Projekt „Pod jednou střechou 2“

Úroveň spolupráce institucí

Určitá forma spolupráce probíhala mezi městy Meziměstí a Mieroszów již od 60. let. Obě města mají

významný předpoklad a ideální podmínky pro spolupráci vzhledem k jejich blízkosti. Vzájemná spolupráce

je hodnocena jako rozvíjející se s cílem udržet si vybudovanou kompetenci „umět se potkat a domluvit

se“. Podle zástupců městských samospráv spolupráce probíhá i mimo projekty z EU. Jsou však omezeni

časově i finančně. Žádné překážky limitující spolupráci nezaznamenali. Nejdůležitějším faktorem pro

intenzitu spolupráce je osoba starosty a jeho postoj k vzájemné spolupráci.

Nebyl zaznamenán vznik žádné organizace, nebo spolku, jehož vznik by bylo možné považovat za efekt

vzájemného setkávání. Kromě spolupráce na úrovni městských samospráv jsou rovněž registrovány

kontakty mezi školami.

Úroveň vnímání vzájemného soužití

Níže jsou prezentovány výsledky z terénního šetření realizovaného dne 9. 9. 2018 během Silničního běhu

Meziměstím. Jedná se o tradiční sportovní akci, které se účastní všechny věkové kategorie.

Terénní šetření:

Název akce: Silniční běh Meziměstím (9. 9. 2018)

Počet respondentů: 25

Pohlaví: 13x muž, 12x žena

Národnost: ČR

Věk: 1 - 18 let (1), 18 - 25 let (1), 26 - 40 let (8), 41 - 60 let (12), 60 let a více (3)

Frekvence kontaktů

Jak často přicházíte do kontaktu s Poláky (s polskými sousedy)?

Většina návštěvníků se setkává s polskými sousedy téměř denně, popřípadě 2 - 3 týdně.

Příležitost setkání

Kde a při jaké příležitosti se obvykle setkáváte s Poláky (polskými sousedy)?

Většina návštěvníků se setkává s polskými sousedy při nákupech zboží, při společenských akcí nebo při 

cestování.
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nebo služeb

při
společenských

akcích
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Zjištění Prioritní osa 4

Případová studie: Projekt „Pod jednou střechou 2“

Vnímání vzájemného soužití

Jak vnímáte Poláky (polské sousedy)?

Poláky vnímá naprostá většina návštěvníků akce pozitivně. V případě velmi pozitivního hodnocení se jedná

o více než dvojnásobně větší hodnotu, než je průměrná hodnota na úrovni programového území (na

základě konstrukce indikátoru výsledku: Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním

regionu). Ti, kteří dali najevo svůj negativní postoj k polským sousedům, zmínili jako důvod polské řidiče

nebo odpadky.

Změnil se v posledních letech nějakým způsobem Váš pohled na Poláky (polské sousedy)?

Myslíte si, že setkávání se na takovýchto akcích nějak ovlivňuje Váš náhled na Poláky (polské sousedy)?

Víte, že tato a podobné akce jsou spolufinancovány z programu rozvoje přeshraniční spolupráce v česko-

polském pohraničí?

32 % návštěvníků vnímá polské 

sousedy velmi pozitivně

12 % návštěvníků vnímá polské 

sousedy spíše negativně, velmi  

negativně žádný respondent

6

19

ano ne

14

7

ano ne
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Zjištění Prioritní osa 4

Případová studie: Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-

polského příhraničí“

Úroveň spolupráce institucí

Níže jsou prezentovány výsledky srovnání úrovně spolupráce institucí v případě partnerů zkoumaného

projektu a kontrolní skupiny, kterou tvoří ostatní příhraniční okresní hospodářské komory.

U partnerů projektu (podpořená skupina) převažuje stálá spolupráce (dlouhodobého charakteru) s

institucemi nebo zájmovými subjekty (profesní organizace apod.) z druhé strany hranice (100 % případů) a

celkově hodnotí spolupráce v posledních dvou letech pozitivněji. Pouze v případě navazování nových

partnerství, uzavíraly subjekty z kontrolní skupiny častěji nová zahraniční partnerství.

Dva respondenti z kontrolní skupiny sami nezávisle na kladených otázkách uvedli Královehradecký kraj jako

příklad regionu, kde ví o tom, že spolupráce s polskými partnery funguje, a když něco v tomto ohledu

potřebují, tak se na ně obrátí.

0

20

40

60

80

100

stálá
spolupráce

spolupráce
se rozvíjí

nová
partnerství

%

Partneři projektu

0

20

40

60

80

100

spolupráce s
polskými

institucemi

stálá
spolupráce

spolupráce
se rozvíjí

nová
partnerství

%

Kontrolní skupina
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svazy apod.)
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Dodavatel na základě zjištěných efektů posoudí jejich charakter a odhadne potenciál ve specifikovaném

dlouhodobějším časovém horizontu.

Východiska

Efekty intervencí ve větším časovém odstupu lze chápat jako pozitivní či negativní souvislosti ověřených

efektů intervencí na cílové skupiny projektu a vnější prostředí projektů (území, komunity, instituce apod.).

Zjištění

Prioritní osa 1

V případě intervencí v rámci PO 1 lze očekávat v souvislosti s ukončením realizace řady intervencí zvýšení

celkové přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, a to jak

centrálně na úrovni IZS, tak i na úrovni podpořených obcí (resp. lokalit).

Základním předpokladem pro udržení dosažené akceschopnosti bude vůle a podpora zástupců zapojených

subjektů pokračovat ve vzájemné spolupráci. To znamená zejména zajištění a podpora stálé personální

připravenosti (průběžná realizace společných setkání, školení, cvičení, aktualizace relevantních postupů,

plánů komunikace atd.). V opačném případě může dojít postupem času k opětovnému snížení úrovně

přeshraniční akceschopnosti v oblasti řízení rizik.

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 5. Jaké dopady realizovaných intervencí v programovém území lze s větším časovým odstupem 

očekávat? 

Typ intervencí Očekávané dopady realizovaných intervencí v horizontu 5 let

• Pořízení technického 

vybavení

• Udržení standardů technického vybavení podpořených jednotek požární ochrany v

období i po ukončení realizace projektu (obměna technického vybavení v závislosti na

typu vybavení probíhá zpravidla jednou za 10 - 15 let). Potenciální příspěvek ve

vztahu k vybavenosti jednotek požární ochrany na nižší úrovni v případě vyřazení

některé stávající techniky v souvislosti s realizovaným pořízením nového technického

vybavení.

• Společná cvičení • Dílčí příspěvek v oblasti personální připravenosti. Klíčoví aktéři v území vyjadřují

podporu budoucí vzájemné spolupráci, lze tak očekávat pokračování společných

cvičení, byť nejspíše v menší míře než v období realizace projektu. To může mít vliv

na personální připravenost jednotek požární ochrany.

• Odborná příprava 

(školení)

• Dílčí příspěvek v oblasti personální připravenosti. Podobně jako v případě společných 

cvičení lze očekávat pokračování společné odborné přípravy, byť rovněž v menší míře 

než v období realizace projektu (s důsledkem na personální připravenost jednotek 

požární ochrany).

• Vytvoření nebo 

úprava ICT

• Zajištění komunikačních požadavků v oblasti působnosti IZS. V případě jednotek HZS

lze očekávat efektivnější komunikaci jak mezi jednotlivými úrovněmi řízení (krajské

operační střediska, resp. jednotlivá vojvodství a jednotlivá lokální jednotky požární

ochrany), tak i na místech zásahu.

• Studie, analýzy • Potenciální příspěvek k zajištění adekvátních systémových podmínek pro činnost IZS

• Zkvalitnění strategického plánování a rozhodování aktérů
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Zjištění

Prioritní osa 2

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu mají v tomto území intervence do cestovního ruchu pozitivní

dopad. Intervence v oblasti infrastruktury přispívají ke zvyšování hodnoty potenciálu cestovního ruchu a jeho

efektivnějšímu využití. V případě, že jsou intervence dobře zvolené, jsou cestou k řešení negativních

důsledků spojených s vysokou intenzitou cestovního ruchu nebo naopak nevyužíváním stávajících

předpokladů území. Zprostředkovaně dále pomáhají řešit zásadní strukturální problémy území, jejímž

výsledkem je zvýšená míra nezaměstnanosti nebo proces vylidňování. Marketingově zaměřené intervence v

delší době podporují profesionalizaci aktérů cestovního ruchu a zvyšují celkovou úroveň destinační

spolupráce. Podmínkou je ale jejich zacílení na vhodné příjemce – organizace destinačního managementu.

Kvalitní marketingové projekty, jejichž výsledkem jsou atraktivní produkty cestovního ruchu, přispívají k

řešení negativních dopadů sezónnosti a posilují atraktivitu jednotlivých destinací na trhu cestovního ruchu.

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 5. Jaké dopady realizovaných intervencí v programovém území lze s větším časovým odstupem 

očekávat? 

Typ intervencí Očekávané dopady realizovaných intervencí v horizontu 5 let

• Cyklostezky, cyklotrasy • Zkvalitnění dostupnosti a přístupnosti území 

• Zvýšení turistické návštěvnosti a příjmů z turismu  

• Komunikace / silnice • Zkvalitnění dostupnosti a přístupnosti území 

• Sociální a společenské dopady (bezpečnost provozu, migrace obyvatel, vnímání 

regionu, komfort obyvatel atd.)

• Zlepšení investiční atraktivity 

• Environmentální dopady (snížení hluku, spotřeba PMH atd.)

• Muzea a kulturní 

vybavenost

• Zkvalitnění dostupnosti a přístupnosti území 

• Zvýšení turistické návštěvnosti a příjmů z turismu  

• Sportovně-rekreační 

vybavenost

• Zvýšení turistické návštěvnosti a příjmů z turismu  

• Zlepšené kvality života místních obyvatel 

• Přírodní atraktivity • Udržitelné využívání přírodního bohatství 

• Zvýšení turistické návštěvnosti a příjmů z turismu  

• Historické a kulturní 

památky

• Obnova historického a kulturního dědictví regionu 

• Zvýšení turistické návštěvnosti a příjmů z turismu  

• Studie, analýzy • Zkvalitnění strategického plánování a rozhodování aktérů cestovního ruchu v území

• Propagace, marketing • Zvýšení povědomí o regionu 

• Změna ve vnímaní hodnoty značky území pro místní a návštěvníky 
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Zjištění

Prioritní osa 3

V případě intervencí zaměřených na vzdělávání a kvalifikaci absolventů škol bude bezprostředně záležet na

vývoji trhu práce v programovém území. Míru uplatnění získaných znalostí a zkušeností účastníků

projektových aktivit ve vztahu k jejich uplatnitelnosti na trhu práce tak nelze v současnosti odhadnout.

Celkový dopad lze však vzhledem nízkému počtu podpořených projektů očekávat spíše nízký. Naopak lze

předpokládat s ohledem na současný stav trhu práce uplatnění zpracovaných opatření v oblasti vzdělávání,

po nichž lze očekávat poptávku například i ze strany soukromého sektoru nebo veřejnosti (revize

vzdělávacích programů, realizace společných vzdělávacích programů, vyšší intenzita praktické výuky či

exkurzů atd).

Prioritní osa 4

V oblasti spolupráce institucí a komunit neočekáváme nějaké zásadní dopady. Podmínky pro spolupráci

institucí i komunit jsou v současnosti vyhovující. Úkolem je tak zejména využít těchto podmínek pro rozvoj jak

stávajících partnerství, tak i podpořit vznik nových (například prostřednictvím propagace programu v

oblastech s nižší úrovní spolupráce) a podpořit tak další zvýšení intenzity spolupráce.

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 5. Jaké dopady realizovaných intervencí v programovém území lze s větším časovým odstupem 

očekávat? 

Typ intervencí Očekávané dopady realizovaných intervencí v horizontu 5 let

• Společné vzdělávací 

aktivity

• Rozvoj kompetencí účastníků vzdělávacích aktivit

• Konference, workshopy • Potenciální příspěvek v oblasti strategického plánování rozvoje specifických oblastí 

dle zaměření workshopů a konferencí

• Studijní a pracovní 

stáže

• Rozvoj kompetencí účastníků

• Vytvoření předpokladů pro snadnější vstup na trh práce

• Studijní materiály • Potenciální příspěvek v oblasti vzdělávacích aktivit ve formě podkladů pro společné 

nebo individuální vzdělávání

• Jazykové vzdělávání • Rozvoj kompetencí účastníků

• Vytvoření předpokladů pro snadnější vstup na trh práce

• Nové nebo inovované 

vzdělávací programy

• Vytvoření předpokladů pro vyšší úroveň zaměstnanosti absolventů vzdělávacích 

programů

• Vyšší míra souladu poptávky a nabídky v oblasti trhu práce

Typ intervencí Očekávané dopady realizovaných intervencí v horizontu 5 let

• Společenské, kulturní a 

vzdělávací akce

• Zvýšení úrovně vnímání vzájemného soužití

• Pracovní skupiny, 

společná setkávání

• Vyšší míra spolupráce institucí působících v programovém území

• Potenciální příspěvek v oblasti strategického plánování rozvoje specifických oblastí

dle zaměření pracovních skupin

• Konference, workshopy • Potenciální příspěvek v oblasti strategického plánování rozvoje specifických oblastí 

dle zaměření workshopů a konferencí

• Informační kampaně • Příspěvek v oblasti informovanosti o specifických tématech dle zaměření 

informačních kampaní

• Analýzy, strategie • Zkvalitnění strategického plánování a rozhodování aktérů

• Sportovní akce • Potenciální příspěvek v oblasti zlepšení kvality života místních obyvatel
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Zjištění Průřezové otázky 

Dodavatel na základě povahy zjištěných efektů zjistí, zda intervence nepřináší i neočekávané (pozitivní i

negativní) efekty v programovém území.

Východiska

Nezamýšlené efekty představují existenci pozitivního či negativního efektu na cílové skupině či vnějším

prostředí projektu (dopady mimo prvotní teorii změny), tedy zlepšení situace cílové skupiny či okolí projektu v

důsledku realizace intervence.

Zjištění

Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

EQ 6. Existují nějaké nezamýšlené (pozitivní i negativní) efekty intervencí?

Nezamýšlené pozitivní efekty intervencí Nezamýšlené negativní efekty intervencí

Využití videokonferenčního systému pro účely

projektového řízení – funkcionality systému nabízí i

využití pro projektové řízení projektu Bezpečné

pohraničí či jiných projektových aktivit partnerů

projektu

Časová náročnost společné odborné přípravy –

tento aspekt klade zvýšené nároky na organizaci 

personálu v případě JPO HZS 

Nezamýšlené pozitivní efekty intervencí Nezamýšlené negativní efekty intervencí

Hodnota potenciálu cestovního ruchu –

infrastrukturní intervence vedou ke zvýšení hodnoty

potenciálu cestovního ruchu v území

Nadlimitní využívání předpokladů cestovního

ruchu – v některých lokalitách území programu

mohou intervence vést k využívání předpokladů

cestovního ruchu nad limity území především v

sezóně

Posílení kulturní identity a vazby obyvatel na

území – jedná se o intervence především do obnovy

historického dědictví a marketingu (propagace)

Ztráta příjmů z ekonomické činnosti – v případě

intervencí, které vedou k poskytování služeb

bezplatně, mohou tyto intervence vést ke snížení

příjmů poskytovatelů služeb (např. zřízení obecního

parkoviště může v období udržitelnosti přinést

naopak navýšení nákladů na údržbu a provoz)

Omezení procesu vylidňování regionu – intervence

mají pozitivní dopad na tvorbu pracovních příležitostí

a image území, což připívá k udržení jeho obyvatel

Řešení problémů nezaměstnanosti – v lokalitách s

nízkou nezaměstnaností, jsou intervence zaměřené

na její řešení kontraproduktivní (např. Rychnovsko)

Posílení destinační spolupráce v území - správně

zacílené intervence programu zejména do marketingu

posilují destinační spolupráci a vedou k

profesionalizaci aktérů cestovního ruchu
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Zjištění Průřezové otázky 

Zjištění

Prioritní osa 3

Žádné významné nezamýšlené efekty intervencí nebyly zaznamenány.

Prioritní osa 4

EQ 6. Existují nějaké nezamýšlené (pozitivní i negativní) efekty intervencí?

Nezamýšlené pozitivní efekty intervencí Nezamýšlené negativní efekty intervencí

Vznik nových partnerství s dosahem mimo

projektové aktivity – v rámci workshopů, exkurzí a

jiných aktivitách dochází mimo působení realizačního

týmu k navazování partnerství zástupců jako

soukromého tak i veřejného sektoru

-

Zvýšení návštěvnosti území s výskytem realizace

společných aktivit – jedná se různorodé

společenské, kulturní nebo sportovní akce, které mají

často nejen lokální, ale i regionální dopad z hlediska

návštěvnosti těchto akcí

-

Úspory finančních prostředků – při realizaci

společných propagačních aktivit a využití stejných

materiálů na obou stranách hranice

-



59

Dodavatel posoudí na základě analýzy popisu synergických a komplementárních vazeb programu, dodaných

zadavatelem, a v porovnání s provedeným výzkumem efektů, zda stanovené synergické a komplementární

vazby přispívají k efektivnějšímu dosahování cílů programu.

Východiska

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 je zvýšení efektivity naplňování priorit financování Dohody o partnerství,

tematických cílů jakož i zamezení duplicit finančních intervencí.

Zjištění

Koncepce Jednotného metodického prostředí rozeznává dva vztahy intervencí, jejichž spolupůsobení

předpokládá pozitivní vliv na efekty a výsledky vynaložených vstupů. Synergie je definována jako věcná

vazba mezi projekty, jejichž působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů

každého z projektů realizovaného odděleně . Komplementarita je pak chápána jako vazba nástrojů, které

předpokládají obdobné intervence, které se vzájemně doplňují v účincích z hlediska sektorového, územního,

či vymezení příjemce. Kombinace komplementárních nástrojů vede ke komplexnějšímu zajištění potřeb/cílů v

rámci strategie, území či cílové skupiny.

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

hodnoty vyplývajících z přeshraniční spolupráce zúčastněných partnerů. Pro očekávané efekty projektů

naplňující primárně princip spolupráce partnerů a sledující přeshraniční efekt v programovém území mají

synergické a doplňkové vazby na další nástroje spíše okrajový význam. Operační program Interreg V-A ČR-

PL ani dokumenty JMP nedefinují synergické vazby k dalším rozvojovým instrumentům ESIF ani strategiím

mimo strukturu intervencí ESI fondů. Jsou nicméně programovány komplementární vazby a to především ve

vztahu k Regionálnímu integrovanému operačnímu programu (IROP) a OP Životní prostředí 2014-2020

(OPŽP). Věcně je tedy spolupůsobení intervencí očekáváno v oblastech bezpečnosti (PO 1), využití

potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví (PO 2) a vzdělávání (PO 3).

Hodnocení stanovených komplementárních vazeb

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik (SC: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných

událostí a krizových situací)

Vazby komplementárního charakteru: IROP a OPŽP

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 7. Přispívají stanovené synergické a komplementární vazby programu k efektivnějšímu 

dosahování jeho cílů?

OP 

Interreg

ČR-PL

OP Vazba
Realizované 

projekty

Realizované 

projekty 

v programovém 

území

Realizované 

projekty 

v programovém 

území

(příhraniční 

oblasti)

Identifikované 

komplementarity 

(počet projektů)

PO 1 IROP SC 1.3. 296 71 38 4

PO 1 OPŽP SC 1.4. 455 104 72 2
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Zjištění

V případě IROP existuje relevantní návaznost z hlediska věcného zaměření realizovaných intervencí

(modernizace technického vybavení IZS, vzdělávacích a výcvikových středisek a stanic IZS). Například v

rámci výzvy č. 13 zaměřené na posílení technického vybavení složek IZS bylo podpořeno 28 projektů z

programového území OP Interreg ČR-PL, z toho 14 z příhraniční oblasti. V případě spoluúčasti na realizaci

přeshraničních zásahů jsou tak posíleny výchozí podmínky pro efektivnější zapojení těchto složek IZS (zde

se jedná zejména o jednotky požární ochrany) při společném řešení krizových událostí. V případě

realizovaných intervencí v rámci OPŽP (SC 1.4.) je evidován nízký počet projektů, které by formou realizace

komplementárních řešení přispívali k dosahování cílů PO 1 programu Interreg V-A ČR-PL.

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

Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů)

Vazby komplementárního charakteru: IROP a OPŽP

V případě IROP mají realizované intervence vysoký potenciál příspěvku k dosahování cílů OP programu

Interreg V-A ČR-PL v rámci PO 2. Je zde rovněž evidován nejvyšší počet identifikovaných komplementarit na

úrovni jednotlivých intervencí OP Interreg V-A ČR-PL a IROP. Realizované intervencí OPŽP (SC 4.1.) mají

naopak nižší přímou návaznost ve vztahu k dosahování cílů programu.

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace (SC: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů)

Vazby komplementárního charakteru ve vztahu k intervencím IROP.

Realizované intervence v rámci IROP (SC 2.4.) přispívají k dosahování cílů programu. Užší vazbu k

dosahování cílů mají především intervence realizované ve výzvách zaměřených na rozvoj infrastruktury

středních a vyšších odborných škol (např. výzva č. 32 a č. 33) v rámci kterých jsou také identifikovány

vzájemné komplementarity.

Závěr

Stanovené komplementární vazby lze na základě jejich posouzení považovat za relevantní, realizované

intervence přispívají komplementárně k dosahování cílů programu.

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 7. Přispívají stanovené synergické a komplementární vazby programu k efektivnějšímu 

dosahování jeho cílů?

OP 

Interreg

ČR-PL

OP Vazba
Realizované 

projekty

Realizované 

projekty 

v programovém 

území

Realizované 

projekty 

v programovém 

území

(příhraniční 

oblasti)

Identifikované 

komplementarity 

(počet projektů)

PO 2 IROP SC 3.1. 181 49 30 8

PO 2 OPŽP SC 4.1. 79 27 21 0

OP 

Interreg

ČR-PL

OP Vazba
Realizované 

projekty

Realizované 

projekty 

v programovém 

území

Realizované 

projekty 

v programovém 

území

(příhraniční 

oblasti)

Identifikované 

komplementarity 

(počet projektů)

PO 3 IROP SC 2.4. 1231 438 255 4
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Východiska

Základní kategorizace je navržena na úrovni prioritních os.

Zjištění

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 8. Jaká je nejčastější (typická) intervence v každé z prioritních os? (z hlediska četnosti výskytu)

PO 1 PO 2 PO 3 PO 4

• Pořízení technického 

vybavení

• Společná cvičení

• Odborná příprava 

(školení)

• Vytvoření nebo úprava 

ICT

• Studie, analýzy

• Marketing

• Doplňková turistická 

infrastruktura 

• Naučná stezka 

• Obnova historického 

dědictví 

• Cyklistické komunikace 

• Silnice 

• Doplňková dopravní 

infrastruktura 

• Analýza/studie 

• Běžecké tratě

• Společné vzdělávací 

aktivity

• Konference, workshopy

• Studijní a pracovní 

stáže

• Studijní materiály

• Jazykové vzdělávání

• Nové nebo inovované 

vzdělávací programy

• Společenské, kulturní a 

vzdělávací akce

• Pracovní skupiny, 

společná setkávání

• Konference, workshopy

• Informační kampaně

• Analýzy, strategie

• Sportovní akce

Typ intervencí Četnost

výskytu

• Pořízení technického 

vybavení

8

• Společná cvičení 8

• Odborná příprava (školení) 7

• Vytvoření nebo úprava ICT 6

• Studie, analýzy 4

Typ intervencí Četnost výskytu

• Marketing 15

• Doplňková turistická 

infrastruktura 
13

• Naučná stezka 11

• Obnova historického dědictví 10

• Cyklistické komunikace 9

• Silnice 7

• Doplňková dopravní 

infrastruktura 
3

• Analýza/studie 3

• Běžecké tratě 2
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Zjištění

Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Zjištění Průřezové otázky 

EQ 8. Jaká je nejčastější (typická) intervence v každé z prioritních os? (z hlediska četnosti výskytu)

Typ intervencí Četnost výskytu

• Společné vzdělávací 

aktivity

8

• Konference, workshopy 7

• Studijní a pracovní stáže 6

• Studijní materiály 5

• Jazykové vzdělávání 4

• Nové nebo inovované 

vzdělávací programy

3

Typ intervencí Četnost výskytu

• Společenské, kulturní a 

vzdělávací akce

22

• Pracovní skupiny, společná 

setkávání

22

• Konference, workshopy 21

• Informační kampaně 13

• Analýzy, strategie 10

• Sportovní akce 8



Přílohy 
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Bezpečné pohraničí

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Cíle projektu:

Zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při

řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce

všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti

Období realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

Stav projektu: v realizaci

Vedoucí partner: KW PSP w Opolu

Partneři projektu:

KW PSP w Katowicach

KW PSP we Wrocławiu

HZS Olomouckého kraje

HZS Pardubického kraje

HZS Moravskoslezského kraje

HZS Libereckého kraje

HZS Královéhradeckého kraje

Přehled provedených terénních šetření:
Individuální rozhovory s partnery projektu:

3x IDI (6x CATI)

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Systémové podmínky pro společný zásah Partneři projektu 

Materiální a technické podmínky pro společný

zásah
Partneři projektu



Organizační a personální podmínky pro společný

zásah
Partneři projektu



Uzavřené regionální dohody o spolupráci Partneři projektu, desk research 

Počet přeshraničních zásahů GŘ HZS ČR, partneři projektu 

Výstupy projektu:

Společná cvičení HZS, odborná a jazyková školení, expertní

panely, konference, pořízení technického vybavení jednotek

požární ochrany.

Přínosy projektu:

Projekt přispěl k prokazatelnému zlepšení ve vybraných

oblastech přeshraniční akceschopnosti. Ke zlepšení došlo

především v oblasti komunikace, organizační a personální

připravenosti. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména

prostřednictvím doplnění komunikačních prostředků,

výměnných stáží pracovníků operačních středisek a společných

cvičení. Úroveň přeshraniční akceschopnosti při řešení

mimořádných událostí a krizových situací se zvýšila o 14 %,

vyjádřeno změnou hodnoty indikátoru „Úroveň přeshraniční

akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a krizových

situací“. Díky realizaci projektu rovněž došlo k finalizaci procesu

uzavírání regionálních dohod o vzájemné spolupráci IZS na

česko-polském pohraničí.

Seznam případových studií obsahuje přehled všech zkoumaných projektů vč. popisu jednotlivých projektů,

přehledu provedených šetření, sledovaných ukazatelů, zdrojů dat, výstupů a přínosů projektu.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Festival zážitků 

Prioritní osa:
Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 

pro podporu zaměstnanosti

Cíle projektu:

 Zvýšení návštěvnosti v česko-kladském pomezí

 Prodloužení počtu přenocování

 Zpřístupnění kulturního odkazu regionu

 Vytvoření partnerství uvnitř regionu mezi aktéry cestovního 

ruchu

 Prohloubení česko-polské spolupráce

Období realizace: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020

Stav projektu: v realizaci

Vedoucí partner: Branka o.p.s

Partneři projektu/spolupracující subjekty:

Kłodzko county hall (powiat)

Kłodzko town hall

Museum of toys

Filumenistic Museum

Zamek Gorzanów

Muzeum B. Němcové

Obec Malé Svatoňovice

Nové město nad Metují

Muzeum bratří Čapků

Zámek - Nové město nad Metují

Přehled provedených terénních šetření:

Individuální rozhovory s partnery projektu:

2x10 rozhovorů (před a po realizaci)

Dotazníkové šetření (CAWI, CAPI) – 298 respondentů 

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Marketingová kampaň (marketingové nástroje) Žadatel projektu 

B2B aktivity (aktivity destinačního managementu)
Spolupracující subjekty – řízené 

rozhovory


Počet návštěvníků, sezónnost, spotřeba a

zaměstnanost

Dotazníkové šetření (CAWI, CAPI), 

ČSÚ


Výstupy projektu:

Festival zážitků – akce, marketingová kampaň, web,

propagační tiskoviny, školení, grafický manuál, výzkum, soutěž

atd.

Přínosy projektu:

Odhadovaná návštěvnost Festivalu zážitků byla cca 6000

návštěvníků za 2/3 realizace, z toho 3 960 návštěvníků přijelo

do regionu výhradně za festivalem. Čistý přínos české

návštěvnosti byl odhadnut na cca 1 %. Čistý přínos polské

návštěvnosti byl odhadnut na cca 0,6 %. Čistý přínos celkové

návštěvnosti Festivalu zážitků byl odhadnut na cca 0,8%.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Od zámku Frýdlant k zámku Czocha

Prioritní osa:
Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 

pro podporu zaměstnanosti

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit návštěvnost společného 

příhraničního regionu Frýdlantska a jižní části Dolního Slezska. 

Období realizace: 1. 10. 2015 - 31. 12. 2018

Stav projektu: ukončen

Vedoucí partner: Krajská správa silnic Libereckého kraje

Partneři projektu
Województwo Dolnośląskie/Dolnośląska

Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Přehled provedených terénních šetření:
Individuální rozhovory s partnery projektu:

2x22 rozhovorů (před a pro realizaci intervence)

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Ukazatele dle modifikované CBA (model KPMG) Dle metodiky 

Dostupné v omezené 

podobě (nahrazeno 

kvalitativním 

výzkumem) 

Výstupy projektu:

Výstupem projektu byla rekonstrukce pěti silnic ve

Frýdlantském výběžku a tří silnic na polské straně regionu.

Součástí projektu je i osazení informačního a navigačního

systému k turistickým atraktivitám v lokalitě. Součástí projektu

bylo i vytvoření informačně navigačního systému

prostřednictvím dopravních značek a informačních tabulí s QR

kódy, které odkazují na turistické cíle v oblasti

Přínosy projektu:

Z výsledků případové studie, především kvalitativního

výzkumu, vyplývá, že aktéři pozitivně hodnotili zkvalitnění

dopravní dostupnosti – zlepšení o 27%. Naopak zatím se zde

neprokázal dopad na zvýšení návštěvnosti. To může být dáno

dlouhodobým charakterem typu intervence. Průměrný nárůst

návštěvnosti v lokalitě výstavby silnice (okres Frýdlant,

Lubanski powiat) je však za období 2013 - 2017 ve výši 5,5%

na české straně hranice a přes 11% na polské straně hranice,

při kalkulaci průměrného zvýšení návštěvnosti v území o 2% v

rámci analýzy realizovaného v důsledku intervence. Tento

vývoj tak dává předpoklady pro naplnění předpokládaných

přínosů.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj

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

podporu zaměstnanosti

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu

prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních

hodnot a zdrojů Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój. Dalšími

cíli projektu byla realizovaná infrastrukturní opatření pro přeshraniční

zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví

příhraničního regionu a společná informační, marketingová a

propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.

Období realizace: 31. 5. 2016 - 31. 12. 2018

Stav projektu: ukončen

Vedoucí partner: Město Náchod

Partneři projektu Gmina Kudowa-Zdrój

Přehled provedených terénních šetření:
Individuální rozhovory s partnery projektu:

2x22 rozhovorů (před a pro realizaci intervence)

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Zvýšení hodnoty potenciálu cestovního 

ruchu

Zvýšení hodnoty potenciálu cestovního 

ruchu


Počet návštěvníků, spotřeba a zaměstnanost
Počet návštěvníků, spotřeba 

a zaměstnanost

Dostupné v omezené 

podobě (nahrazeno 

kvalitativním výzkumem)

Výstupy projektu:
Naučná stezka, společné webové stránky projektu, propagační 

předměty, aplikace pro chytré telefony

Přínosy projektu:

Z provedené evaluace vyplývá, že realizace projektu měla na

návštěvnost regionu minimální vliv. Dotazovaní respondenti se sice

shodli, že výstavba naučné stezky zvýšila atraktivitu regionu (nárůst

o 10 %), ale nedokázala přilákat více návštěvníků. Prokázán byl tedy

pozitivní dopad na hodnotu potenciálu. Tato skutečnost je dána

charakterem projektu, u kterého je možné zmapovat dopad na

hodnotu potenciálu území (nabídku destinace), ale nejednoznačný je

dopad na zvýšení návštěvnosti. Význam tohoto typu intervence tak

především spočívá v doplnění nabídky destinace. Podstatné je, aby

toto doplnění bylo realizováno vhodným způsobem, tzn. skutečně

reagovalo na potřebu destinace. V případě tohoto projektu byla jeho

realizace vyhodnocena jako vhodné doplnění nabídky této destinace.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám

Prioritní osa:
Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů 

pro podporu zaměstnanosti

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení počtu návštěvníků

využívajících Vambeřickou naučnou stezku s jejími přírodními a

historickými nebo náboženskými atraktivitami, zakončenou ve

Vambeřicích.

Období realizace: 1. 6. 2016 - 31. 8. 2018

Stav projektu: ukončen

Vedoucí partner: Obec Suchý Důl

Partneři projektu/spolupracující subjekty:
Gmina Radków

Městys Machov

Přehled provedených terénních šetření:
Individuální rozhovory s partnery projektu:

2x22 rozhovorů (před a pro realizaci intervence)

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Zvýšení hodnoty potenciálu cestovního ruchu
Zvýšení hodnoty potenciálu 

cestovního ruchu


Počet návštěvníků, spotřeba a zaměstnanost
Počet návštěvníků, spotřeba 

a zaměstnanost

Dostupné v omezené 

podobě (nahrazeno 

kvalitativním 

výzkumem)

Výstupy projektu:
Vybudováno bylo parkoviště, informační centra a související 

infrastruktura.

Přínosy projektu:

Z výsledků evaluace vyplývá, že realizace projektu neměla na

zvýšení návštěvnosti a zvýšení tržeb vliv. Dotazované

subjekty zaznamenaly výstavbu nových parkovišť, avšak

jelikož se jedná o velmi malý projekt nelze jeho dopad

zhodnotit v rozmezí jednoho roku. Tento typ intervence má ve

většině případů obecně ještě nižší dopad na návštěvnost, než

budování cyklostezek. Význam tohoto typu intervence také

spočívá především v doplnění nabídky destinace a zvýšení

hodnoty potenciálu. Podstatné je (stejně jako v předchozí

případové studii), aby toto doplnění bylo realizováno vhodným

způsobem, tzn. skutečně reagovalo na potřebu destinace. V

případě tohoto projektu se tento cíl rovněž podařilo naplnit,

neboť realizované aktivity projektu vhodně doplnily nabídku

destinace.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení prostupnosti pracovního trhu

pro české a polské absolventy zdravotnických oborů na obou

stranách hranice. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení

kompetencí budoucích absolventů a na zlepšení jejich

schopnosti pečovat o pacienty a klienty v příhraničním regionu.

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Stav projektu: ukončen

Vedoucí partner:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Trutnov

Partneři projektu/spolupracující subjekty:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Trutnov

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Přehled provedených terénních šetření:

Individuální rozhovory s partnery projektu:

2 rozhovory

Dotazníkové šetření mezi účastníky stáže 3x

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Zvýšení zaměstnanosti absolventů Partneři projektu, účastníci stáže 

Vnímaný přínos projektových aktivit Partneři projektu, účastníci stáže 

Výstupy projektu:
Přeshraniční stáže, workshopy, jazykové kurzy, rekonstrukce 

jedné z učeben.

Přínosy projektu:

Významná změna postoje ohledně ochoty pracovat na druhé 

straně hranice (v případě polských studentů u 69 % studentů, 

kteří se zúčastnili stáže; v případě českých studentů u 21 % 

účastníků stáže).

Získání praktických zkušeností a nových znalostí.

Zmírnění obav ze zahraničního prostředí (v případě 59 % 

účastníků stáží).

Poznání zahraničního prostředí s možnost získat pracovní 

kontakty.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Pod jednou střechou 2

Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozšíření nabídky volnočasových aktivit, v

rámci kterých dochází k potkávání se a navazování nových

osobních kontaktů obyvatel příhraniční oblasti. Dílčím cílem

projektu je udržení a rozvoj spolupráce partnerských

samospráv.

Období realizace: 1. 3. 2017 - 31. 12. 2019

Stav projektu: v realizaci

Vedoucí partner: Město Meziměstí

Partneři projektu/spolupracující subjekty:
Město Meziměstí

Mieroszowskie Centrum Kultury

Přehled provedených terénních šetření:

Individuální rozhovory s partnery projektu:

2 rozhovory

Dotazníkové šetření mezi účastníky sportovní akce

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Zvýšení úrovně vnímání vzájemného soužití a 

spolupráce

Partneři projektu, účastníci sportovní 

akce


Počet nově vzniklých formalizovaných organizací Partneři projektu 

Počet projektových spoluprací mimo dotační 

projekty EU
Partneři projektu 

Výstupy projektu: Společenské, kulturní a sportovní akce.

Přínosy projektu:
Zlepšení úrovně vnímání vzájemného soužití.

Rozšíření volnočasových aktivit v podpořených oblastech.
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Seznam případových studií

Případová studie (název projektu): Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce za

účelem socio-ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí.

V rámci projektu má dojít k vytvoření sítě spolupráce

hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí na bázi 5

tematických přeshraničních pracovních skupin. Existence

těchto pracovních skupin by měla mít pozitivní vliv na zvýšení

intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v

oblasti socio-hospodářského rozvoje.

Období realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Stav projektu: ukončen

Vedoucí partner: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partneři projektu/spolupracující subjekty:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Izba Gospodarcza "Śląsk"

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Krkonoše - svazek měst a obcí

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

SudeckaIzba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Přehled provedených terénních šetření:

Individuální rozhovory s partnery projektu:

2 rozhovory

Dotazníkové šetření mezi kontrolní skupinou ostatních 

hospodářských komor

Sledované ukazatele: Zdroje dat: Dostupnost dat:

Zvýšení úrovně spolupráce institucí Partneři projektu, kontrolní skupina 

Počet nově vzniklých formalizovaných organizací Partneři projektu 

Počet projektových spoluprací mimo dotační 

projekty EU
Partneři projektu, kontrolní skupina 

Výstupy projektu: Pracovní skupiny, workshopy, konference.

Přínosy projektu:

Vyšší úroveň spolupráce institucí v porovnání s kontrolní 

skupinou.

Přímé efekty pro účastníky projektových aktivit (nová 

partnerství, výměna zkušeností, sdílení informací, rozvoj 

znalostí a kompetencí aj.).
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Hodnocení přínosnosti činnosti Fondu mikroprojektů; vyhodnocení evaluačních otázek 2f, 3f a 4f

Metodický postup hodnocení

Kontext

Fond mikroprojektů slouží jako nástroj rozvoje spolupráce na lokální úrovni. Realizovány jsou jeho

prostřednictvím zejména projekty menšího rozsahu (neinvestičního i investičního charakteru). Hlavním cílem

Fondu je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, se zaměřením na

společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Fond mikroprojektů je spravován

jednotlivými euroregiony (realizováno je celkem 6 Fondů mikroprojektů). Podporovány jsou pouze

mikroprojekty, jejichž zaměření naplňuje prioritní osy 2, 3 nebo 4.

Postup hodnocení (přehled jednotlivých kroků)

a) Kategorizace projektových aktivit mikroprojektů

Proběhla kategorizace aktivit u všech podpořených mikroprojektů. Pro kategorizaci byly využity již dříve

vytvořené seznamy kategorií intervencí (viz EQ 8), které byly pouze v jednotlivých případech upraveny na

základě rešerše podpořených mikroprojektů.

b) Vyhodnocení přínosnosti kategorizovaných projektových aktivit

Druhým krokem bylo vyhodnocení přínosnosti definovaných kategorií aktivit ve vztahu k daným specifickým

cílům PO na základě zjištění z případových studií v rámci jednotlivých PO a syntézy zjištění v průběhu

evaluace. Výsledkem je stanovení, v jaké míře jednotlivé aktivity přispívají k plnění specifických cílů PO.

Hodnocení vyjadřuje expertní pohled evaluátora na jednotlivé typy intervencí (aktivit) a jejich přínosnost ve

vztahu k naplňování cíle PO na škále 1 - 5 (1 - největší příspěvek, 5 - velmi malý příspěvek). Pro doporučení

ve smyslu striktní podpory vybraných typů aktivit je nicméně nutné vždy postupovat s ohledem na kontext

daného území (to platí zejména pro PO 2).

c) Kvantifikace zastoupení projektových aktivit v rámci Fondu mikroprojektů

V posledním kroku bylo hodnoceno, do jaké míry jsou zastoupeny v rámci Fondu mikroprojektů aktivity s

prokazatelným příspěvkem k naplňování jednotlivých specifických cílů.

Přínos činnosti Fondu mikroprojektů z hlediska naplňování specifických cílů PO

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

Pozn.: Zastoupení aktivit v rámci FM vyjadřuje podíl podpořených mikroprojektů, které obsahují daný typ projektových aktivit. Celkem

bylo kategorizováno 237 mikroprojektů.

Prioritní 

osa
Aktivita

Přínos / příspěvek 

k naplnění cíle PO

Zastoupení aktivity 

v rámci FM
Specifický cíl PO

PO 2

Marketing 2 48 %

Zvýšení návštěvnosti 

regionu 

prostřednictvím 

vyššího využití 

potenciálu přírodních 
a kulturních zdrojů

Doplňková turistická 

infrastruktura
2 32 %

Obnova historického 

dědictví
2 18 %

Naučná stezka 3 16 %

Doplňková dopravní 

infrastruktura
4 6 %

Cyklistické komunikace 2 5 %

Analýza/studie 1 3 %

Běžecké tratě 3 1 %

Silnice 5 1 %
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Hodnocení přínosnosti činnosti Fondu mikroprojektů; vyhodnocení evaluačních otázek 2f, 3f a 4f

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace

Pozn.: Celkem bylo kategorizováno 5 mikroprojektů.

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Pozn.: Celkem bylo kategorizováno 598 mikroprojektů.

Prioritní 

osa
Aktivita

Přínos / příspěvek 

k naplnění cíle PO

Zastoupení 

aktivity v rámci FM
Specifický cíl PO

PO 3

Společné vzdělávací aktivity 2 100 %

Zlepšení úrovně 

zaměstnanosti 
absolventů

Exkurze 2 60 %

Studijní materiály 4 60 %

Konference 3 40 %

Jazykové vzdělávání 2 40 %

Studijní a pracovní stáže 1 40 %

Nové nebo inovované 

vzdělávací programy

3 0 %

Prioritní 

osa
Aktivita

Přínos / příspěvek 

k naplnění cíle PO

Zastoupení 

aktivity v rámci 

FM

Specifický cíl PO

PO 4

Společenské a kulturní akce 1 39 %

Zvýšení intenzity 

spolupráce institucí 

a komunit v 

příhraničním 
regionu

Pracovní skupiny, společná 

setkávání
1 29 %

Sportovní akce 2 27 %

Vzdělávací akce 3 17 %

Konference, výstavy, 

workshopy
2 14 %

Informační kampaně, 

propagační aktivity
4 7 %

Analýzy, strategie 2 2 %
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Přehled identifikovaných komplementárních projektů

Níže je uveden seznam komplementárních projektů realizovaných v rámci operačních programů IROP a

OPŽP ve vztahu k intervencím operačního programu Interreg ČR - PL.

PO OP SC Název projektu Název výzvy Komplementární vazba

PO 1 IROP 1.3.

Pořízení nového 

dopravního automobilu 

pro evakuaci osob a 

nouzové zásobování 

obyvatel obcí pro JSDH 

Orlické Záhoří

Technika pro 

IZS (výzva č. 

19)

Modernizace technického vybavení

místní jednotky dobrovolných hasičů v

Orlickém Záhoří, která je přímo dotčená

souvisejícím projektem z přeshraničního

programu Interreg ("Modernizace

zařízení a vzájemné pomoci při

mimořádných událostech v Orlických a

Bystřických horách") v rámci kterého,

vyjma pořízení zásahové techniky,

proběhla společná cvičení na obou

stranách hranice.

PO 1 IROP 1.3.

Zvýšení 

akceschopnosti a 

připravenosti k řešení 

rizik a katastrof JPO II 

Deštné v Orlických 

horách - přístavba 

garáže

Stanice IZS 

(výzva č. 36)

Zlepšení technického zázemí místní

jednotky dobrovolných hasičů v Deštné v

Orlických horách, která je přímo dotčená

souvisejícím projektem z přeshraničního

programu Interreg ("Modernizace

zařízení a vzájemné pomoci při

mimořádných událostech v Orlických a

Bystřických horách").

PO 1 IROP 1.3.

UPO Velké Poříčí -

modernizace 

stávajícího 

vzdělávacího a 

výcvikového střediska

Vzdělávací a 

výcviková 

střediska 

(výzva č. 27)

Modernizace vzdělávacího a výcvikového

střediska s potenciálem využití v rámci

společných školení nebo cvičení

vzhledem k umístění a zaměření

střediska.

PO 1 IROP 1.3.
Multifunkční výcvikové 

středisko KŘP Msk

Vzdělávací a 

výcviková 

střediska 

(výzva č. 27)

Modernizace vzdělávacího a výcvikového

střediska s potenciálem využití v rámci

společných školení nebo cvičení

vzhledem k umístění a zaměření

střediska.

PO 1 OPŽP 1.4.

Digitální povodňový 

plán statutárního města 

Karviné a Digitální 

povodňový plán ORP 

Karviná

Varovné 

systémy,

povodňové 

plány (výzva č. 

4)

Zpracování povodňového plánu, který je

součástí komplexního řešení zvládání

povodňových stavů, z nichž některé další

aspekty jsou řešeny v rámci společného

přeshraničního projektu "Společně proti

povodni" (nákup technického vybavení,

pracovní setkání, společná cvičení).

PO 1 OPŽP 1.4.

Zpracování digitálního 

povodňového plánu a 

lokálního výstražného 

systému pro město 

Meziměstí 

Varovné 

systémy,

povodňové 

plány (výzva č. 

35)

Jedná se o související aktivity v souladu

s dalšími opatřeními realizovanými v

dané lokalitě v rámci přeshraničního

projektu "Společnými silami proti

živelným pohromám" (školení a společná

cvičení jednotek požární ochrany, nákup

požární a záchranářské techniky, nákup

protipovodňového čidla a jeho napojení

na stávající systém).
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Přehled identifikovaných komplementárních projektů

PO OP SC Název projektu Název výzvy Komplementární vazba

PO 2 IROP 3.1.
Oprava objektu č. p. 92  

Dřevěnka

Revitalizace 

vybraných 

památek 

(výzva č. 13)

Rekonstrukce nejvýznamnější kulturní

památky v obci Úpice, zároveň se jedná o

jednu ze zastávek historické naučné stezky,

modernizované v rámci mikroprojektu

"Zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního

dědictví v partnerské obci Piechowice a

Úpice", jehož cílem bylo rozšíření a

propagace historické naučné stezky a

turistického okruhu v obci.

PO 2 IROP 3.1.

Obnova pam. obj. 

úpravny uhlí, spojovacího 

mostu ze šachetní bud. 

do úpravny uhlí a 

osvětlení těžní věže hlub. 

uhel. dolu Jan Šverma

Revitalizace 

vybraných 

památek 

(výzva č. 13)

Obnova technických památek, které jsou

propagovány v rámci mikroprojektu

"Turistická propagace hornických cílů".

PO 2 IROP 3.1.

Karnola - udržitelná 

revitalizace a 

zatraktivnění národní 

kulturní památky

Revitalizace 

vybraných 

památek 

(výzva č. 13)

Projekt zaměřený na revitalizaci budovy

bývalé přádelny s dílnou vzorkovny a

vytvoření zázemí pro Městské muzeum

Krnov v lokalitě společně propagované v

rámci mikroprojektu ("Společnou propagací k

rozvoji turismu v česko-polském příhraničí")

zaměřeného na oblast marketingu

cestovního ruchu.

PO 2 IROP 3.1.
Pro život kostelů 

Broumovska

Revitalizace 

vybraných 

památek 

(výzva č. 13)

Rekonstrukce kostelů v Ruprechticích a

Verneřovicích, v lokalitách, kde je (resp. byla)

realizována řada přeshraničních projektů v

oblasti podpory cestovního ruchu (např. "Po

stopách sv. Jakuba v česko-polském

příhraničí", "Cykloregion Noworudsko-

Radkovsko-Broumovsko").

PO 2 IROP 3.1.

Revitalizace a 

zatraktivnění pevnosti 

Dobrošov

Revitalizace 

vybraných 

památek 

(výzva č. 13)

Obnova pevnosti Dobrošov. V rámci

přeshraničního programu Interreg je poté

realizován tematicky shodně zaměřený

projekt ("Tajemství vojenského podzemí"),

zaměřený na zatraktivnění a propagaci

dalších vojenských památek v regionu.

PO 2 IROP 3.1.

Revitalizace zámku ve 

Frýdku včetně obnovy 

expozice

Muzea 

(výzva č. 21)

Projekt revitalizace zámku ve Frýdku-Místku,

který je jednou z řady atraktivit

propagovaných v rámci marketingové

kampaně ("Kampaň Visitfm") prezentující

zajímavosti města a okolí.

PO 2 IROP 3.1.

Slezské zemské muzeum 

- Skleníková expozice 

Arboretum Nový Dvůr

Muzea 

(výzva č. 21)

Vybudování nové expozice v areálu Arboreta

Nový Dvůr, které je s Arboretem v Ratiboři

(Raciborz) společně propagováno v rámci

mikroprojektu "Poznáváme krásy arboret".

PO 2 IROP 3.1.

Modernizace 

Severočeského muzea v 

Liberci - 2. etapa

Muzea 

(výzva č. 21)

Předmětem projektu je renovace budovy

muzea, rozšíření výstavních prostor a jejich

modernizace. V roce 2017 proběhla v tomto

muzeu výstava starých map v rámci

mikroprojektu "Prezentace starých map

Liberecka a Jizerských hor", jako ukázka

specifického typu kulturního bohatství.
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Přehled identifikovaných komplementárních projektů

PO OP SC Název projektu Název výzvy Komplementární vazba

PO 3 IROP 2.4.

Zvýšení kvality 

vzdělávání ve Střední 

škole hotelnictví, 

gastronomie a služeb 

Šilheřovice

Infrastruktura 

středních a 

vyšších 

odborných škol 

(výzva č. 32)

Projekt investičního charakteru, jehož

cílem bylo vybudování dvou odborných

učeben (Cukrárny a Jazykové

laboratoře), zajištění konektivity školy a

zřízení bezbariérového přístupu do

budovy školy a odborných učeben. V

podobném časovém období v rámci školy

probíhal rovněž mikroprojekt s polskou

partnerskou školou ("Inovace vzdělávání

v oboru Cestovní ruch na CZ-PL

pohraničí s ohledem na požadavky trhu

práce"), v rámci kterého proběhly pod

vedením odborníků z praxe společné

vzdělávací workshopy zaměřené na

výuku odborných předmětů.

PO 3 IROP 2.4.

Podpora rozvoje 

jazykových a 

přírodovědných 

kompetencí

Infrastruktura 

středních a 

vyšších 

odborných škol 

(SVL) (výzva č. 

33)

Modernizace učeben pro jazykové a

přírodovědné vzdělávání. Po ukončení

tohoto projektu začala v rámci této školy

ve spolupráci s polským partnerem

realizace společného projektu ("Inovace

odborného vzdělávání pro trh práce"),

jehož součástí je zpracování společných

vzdělávacích programů a jejich ověření v

praktické výuce, vzdělávací kurzy a

výměnné studijní stáže studentů obou

škol.

PO 3 IROP 2.4.

Zkvalitnění praktického 

vyučování VOŠ a SPŠ 

Jičín 

Infrastruktura 

středních a 

vyšších 

odborných škol 

(SVL) (výzva č. 

33)

Modernizace a pořízení vybavení

dílenské učebny. Ve spolupráci s

partnerskou školou z Polska v dané škole

v současnosti poté probíhá tvorba

společných vzdělávacích programů,

realizace společné praktické výuky a

rozvoj spolupráce mezi zapojenými

školami a firmami z obou stran hranice

("Přeshraniční vzdělávání žáků

technických oborů").

PO 3 IROP 2.4. Digitálně vstřícná škola

Infrastruktura 

pro vzdělávání -

integrované 

projektu ITI 

(výzva č. 66)

Modernizace počítačových učeben

Obchodní akademie v Českým Těšíně. V

rámci školy zároveň probíhal mezi

partnerskými středními školami

ekonomického zaměření společný projekt

z Fondu mikroprojektů ("Aktivní absolvent

moderní střední odborné školy"), jehož

součástí byly společné tematické

workshopy a jazykové vzdělávání.
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