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Manažerské shrnutí 

Tato závěrečná zpráva je zpracována jako součást realizace veřejné zakázky „Procesní evaluace 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“. Zpracovatelem Projektu je Ernst & Young, s.r.o. na 

základě smlouvy ze dne 28. června 2019, uzavřené mezi EY a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

(Řídící orgán programu). 

Hlavním cílem Evaluace je zhodnotit efektivitu procesů programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko a získat tak podněty pro jejich další zlepšování a rozvoj. 

Závěrečná zpráva pokrývá jeden z osmi dílčích úkolů, které na sebe navazují, ale zároveň se v určitých 
aspektech mohou prolínat. Tato zpráva se věnuje šestému úkolu, tj. Evaluace strategičnosti práce 
Správců Fondů mikroprojektů programu. Následující tabulka shrnuje všechny dílčí úkoly Projektu, 
přičemž úkol pro tuto zprávu je označen žlutě: 

Č. úkolu Popis úkolu 

1 Evaluace administrace žádosti v MS2014+ 

2 Evaluace administrace projektu v MS2014+ 

3 Evaluace chybovosti v projektech 

4 Evaluace systému kontroly 

5 Evaluace programové dokumentace 

6 
Evaluace strategičnosti práce Správců Fondů mikroprojektů 
programu 

7 Komparace fungování Správců Fondů mikroprojektů programu 

8 Rešerše dobré praxe programů Interreg 

Cílem tohoto úkolu je zodpovědět na evaluační otázku: 

► Jak pracují Správci Fondů mikroprojektů při administraci svého Fondu se svou aktuálně 

platnou strategií? 

Správci Fondu mikroprojektů mají všichni, dle požadavku Evropské komise, vlastní strategii 

euroregionu. Všechny strategie obsahují strategické cíle a ve většině případů jsou dostupné 

online. Strategie Správcům neslouží k tomu, aby zacílily směřování Fondu dle potřeb 

jednotlivých euroregionů, vzhledem k tomu, že je Fond zaměřen na oblasti identické s hlavním 

programem Interreg ČR-PL. Dle Správců je toto zacílení již dostatečné, vzhledem k daným 

oblastem a nutné přeshraniční spolupráci projektů a mikroprojektů. Strategie nejsou ve většině 

případů živým dokumentem, který by Správcům definoval zaměření podpory Fondu a dle nějž 

by byly vybírány projekty. 

Strategické dokumenty se napříč euroregiony liší svým rozsahem (od 9 do 219 stran), podobou 

a nastavením vyhodnocení. Žádný z dokumentů nemá stanoveny indikátory nebo jiné 

ukazatele pro vyhodnocení plnění strategie. Rozdílnost dokumentů vyplývá z neexistence 

daných požadavků na podobu dokumentu a zároveň nutnosti dokumenty připravit již v průběhu 

programového období, na požadavek Evropské komise (2016). 

Pro získání odpovědí na evaluační otázku bylo čerpáno z různých zdrojů, např. programové 

dokumentace, analýzy dat z MS2014+, informací a zkušeností Správců Fondu mikroprojektů, a 

především ze samotných strategických dokumentů Správců. Informace jsme pak shrnuli do přehledu 

strategické dokumentace a fungování Správců Fondu. Na základě analýz a zjištění k jednotlivým 

krokům jsme formulovali doporučení pro jednotlivé kroky. 
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Závěrečná zpráva obsahuje následující části: 

1. Hlavní zjištění a doporučení 

2. Přístup k evaluaci 

3. Výsledky evaluace – evaluace strategičnosti práce Správců Fondů mikroprojektů programu  

a. Podoba strategických dokumentů 

b. Práce se strategickými dokumenty 

Hlavní doporučení zahrnují: 

 Podoba strategických dokumentů Správců FMP 

Označení Doporučení 

1 

► Diskutovat s Evropskou komisí, Řídicím orgánem a zástupci Správců Fondu 

mikroprojektů o přetrvání povinnosti existence strategických dokumentů pro 

Správce a reálném využití strategií pro práci Správců. Při diskuzích vzít v potaz: 

• Velikost alokace Fondu mikroprojektů (FMP) a alokaci pro Správce, vč. 

množství zaměstnanců Správců a jejich další agendy. 

• Kapacitní a kompetenční náročnost tvorby, sledování a vyhodnocování 

strategických dokumentů a kapacitu a kompetence Správců.  

• Existenci podobných strategických dokumentů v rámci euroregionů, např. 

strategie krajů a vojvodství a jejich případný překryv.  

2 

► V případě přetrvání povinnosti strategických dokumentů definovat role Řídicího 

orgánů a Správců: 

• Řídicí orgán jako subjekt poskytující metodickou podporu při tvorbě 

dokumentů a zajišťující kapacitní a kompetenční prostředky pro Správce. 

• Správci FMP jako hlavní subjekt odpovědný za tvorbu strategického 

dokumentu a jeho tematické zaměření. 

3 ► Při tvorbě strategií navázat spolupráci s příslušnými krajskými úřady. 
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 Práce se strategickými dokumenty 

V případě přetrvání povinnosti existence strategických dokumentů euroregionů navrhujeme následující: 

Označení Doporučení 

4 ► Diskutovat se Správci podobu dokumentů. Dokument by měl být stručný, 

obsažný a snadno aplikovatelný v praxi.  

5 

► Poskytnout Správcům základní principy a doporučení pro podobu strategických 

dokumentů, prezentovat příklady dobře zpracovaných strategií nebo jejich částí, 

případně uspořádat interaktivní seminář pro diskuzi podoby dokumentů. 

• Dokumenty by měly být stručné, přehledné, výstižné a čitelné a konkretizovat 

oblasti definované programovým dokumentem. 

6 ► Sjednotit způsob tvorby/aktualizace strategií napříč euroregiony, aby bylo 

financování z mikroprojektů využíváno konzistentně. 

7 
► Diskutovat s Evropskou komisí, Řídicím orgánem a zástupci Správců Fondu 

mikroprojektů o nutnosti zaměření projektů na konkrétní oblasti, specifické pro 

jednotlivé euroregiony. 

8 
► V případě potřeby mikroprojekty více přizpůsobit potřebám euroregionů, včas 

Správce Fondu mikroprojektů informovat o nových podmínkách tak, aby měli 

dostatek času specifické oblasti definovat. 

9 
► Strategické dokumenty euroregionů by měly být živým dokumentem, který bude 

pomáhat euroregionům v práci, ne přidělávat administrativní a formální úkony. 

Dokument by měl být stručný, obsažný a snadno aplikovatelný v praxi.   

10 
► Pro všechny Správce FMP jasně a jednotně definovat, jak mají být strategie 

nadále využity při stanovení výzev, hodnocení projektů a monitoringu. Motivovat 

Správce k aktivnímu využívání strategií. 

11 

► Zvýšit důraz na hodnocení souladu mikroprojektů se strategiemi – vzhledem 

k administrativní zátěži by měly být příjemci i adekvátně ohodnoceni. 

• Např. soulad se strategií nebude povinný, ale soulad extra bonifikovat, tzn. 

pouze ty projekty, které relevantně soulad se strategií popíšou, za to v rámci 

hodnocení ocenit vyšším počtem bodů.  

12 ► Pro žadatele definovat, které strategie brát při přípravě žádosti v potaz a spíše 

než zkopírovat cíl strategie, tak popsat míru příspěvku projektu k danému cíli. 

13 ► Propojit indikátory programu s indikátory strategií euroregionů. 
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Informace o EY 
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb 

v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost 

problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry 

v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál 

nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše 

zaměstnance, klienty i pro širší společnost. 

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více 

členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou 

právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením 

omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší 

organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com. 
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