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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. 

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 sedmému úkolu, tj. Komparace fungování 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 Fondu mikroprojektů 
programu 

7 Komparace fungování Správců Fondů mikroprojektů programu 

8 Rešerše dobré praxe programů Interreg 

Cílem tohoto úkolu je zodpovědět na evaluační otázku: 

► Jaká je v porovnání dobrá a špatná praxe ve způsobu managementu, procesů a fungování 

u jednotlivých Správců Fondů mikroprojektů programu? 

Správci Fondu mikroprojektů dokážou administrovat Fond bez větších problémů či překážek, 

i přes komplikované a administrativně náročné procesy. Složitost pravidel je nastavena 

neúměrně malému objemu finančních prostředků, které jsou v rámci mikroprojektů 

poskytovány. 

Komplikovaná pravidla, zejména při podávání žádostí a konečnému vyúčtování projektu, jsou 

pro žadatele v mnoha případech odrazující. Významnou překážkou je i systém financování 

projektů ex-post, které je v mnoha případech ještě zdlouhavé. Většina žadatelů jsou tak 

subjekty veřejné správy, které mají s administrací dotací zkušenosti a zároveň nejsou na 

finančních prostředcích z Fondu závislé. 

Rozdíly mezi fungováním Správců souvisí s jejich velikostí (počet administrovaných projektů, 

počet zaměstnanců), polohou i dalšími aktivitami, které má euroregion na starost. U některých 

Správců je spolupráce napříč hranicemi (CZ – PL) velmi intenzivní a netýká se pouze 

administrace Fondu, ale dalších aktivit v regionu. Někteří ze Správců jsou také velmi aktivní 

v rámci podpory žadatelů při hledání partnerů a psaní žádosti.   

Pro získání odpovědí na evaluační otázku bylo čerpáno z různých zdrojů, např. programová a řídicí 

dokumentace Správců Fondu mikroprojektů, a především informace a zkušenosti samotných Správců 

Fondu mikroprojektů. Doplňující byly informace od mikropříjemců a data z MS2014+. Na základě analýz 

a zjištění k jednotlivým oblastem jsme formulovali doporučení pro jednotlivé kroky. 
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Zpráva obsahuje následující části: 

1. Závěry a doporučení 

2. Přístup k evaluaci 

3. Výsledek evaluace – komparace Správců Fondu mikroprojektů 

a. Nastavení fungování Fondů mikroprojektů 

b. Aspekty a kritéria fungování Správců. 

Hlavní doporučení zahrnují: 

 Nastavení fungování Fondu mikroprojektů 

Označení Doporučení 

1 ► Zjednodušit pravidla fungování Fondu mikroprojektů (FMP) pomocí detailnějších 

doporučení navrhovaných níže. 

2 ► Se Správci FMP diskutovat hlavní cíle a funkce Fondu mikroprojektů. 

3 
► Diskutovat s MF a Správci FMP využití MS2014+ pro mikroprojekty, zjistit jeho 

přínosy a případně mikroprojekty vyjmout z monitorovacího systému a využívat 

jednoduché nástroje pro žádosti a reporting. 

4 ► Zjednodušit žádost o podporu pro mikroprojekty, aby odpovídala menšímu 

rozsahu mikroprojektů. 

5 

► Rozhodnout na úrovni Řídicího orgánu, jací příjemci by měli v rámci Fondu 

mikroprojektů čerpat podporu – jestli primárně subjekty veřejné správy, jako je to 

doposud, nebo i další, způsobilí žadatelé, pro které není Fond kvůli nastavenému 

financování možné využívat. V případě, že by měl Fond podporovat více 

organizací mimo veřejnou správu, změnit způsob a rychlost financování 

mikroprojektů. 

6 
► Upravit pravidla pro mikroprojekty tak, aby příjemci nemuseli dublovat práci při 

odevzdávání různých typů zpráv a dokumentů, např. u Závěrečné zprávy za 

mikroprojekt a Souhrnné Závěrečné zprávy u samostatných projektů, tj. typu C. 

 Aspekty a kritéria fungování Správců 

Označení Doporučení 

7 

► Sdílet napříč Správci Fondu, jaké kroky jsou při propagaci Fondu efektivní, jaká 

je dobrá praxe a čemu se naopak vyhnout. Identifikovaná dobrá praxe zahrnuje: 

• Aktivní přítomnost Správce v regionu. 

• Pomoc žadatelům s hledáním potenciálních partnerů, informování i o dalších 

euroregionech (jiné termíny výzev). 

• Kvalitní webové stránky euroregionu nebo jiná přítomnost na webu, např. 

sociální sítě, nabízející i informace o dění v regionu nad rámec Fondu 

mikroprojektů a propagující mikroprojekty. 

► Osobní konzultace nad návrhy mikroprojektů se žadateli. 
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► Zjednodušit proces hodnocení mikroprojektů. 

• Zredukovat počet kritérií věcného hodnocení, aby reflektoval velikost 

mikroprojektů (oproti standardním projektům, jejichž hodnotící kritéria jsou 

téměř identická), případně upravit celou strukturu věcného hodnocení (kritéria 

kvality, přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu) do pouze jedné 

sady kritérií, aby bylo hodnocení jednodušší a transparentnější.  

• Sjednotit systém hodnocení a využívání expertů, Správců a českých a 

polských zástupců. 

• Sjednotit výklad věcného hodnocení pro hodnotitele, např. pomocí návodných 

otázek, společných školení, aby byl jednotný v rámci euroregionů i napříč. 

9 ► Zjednodušit proces podávání zpráv a Soupisek dokladů viz doporučení u úkolu 

č. 4. 

10 ► Využívat zjednodušené vykazování nákladů, viz doporučení u úkolu č. 4.   

11 ► Diskutovat s Centrem pro regionální rozvoj nejvhodnější nástroje ke školení 

příjemců ohledně vykazování nákladů a podávání zpráv. 

12 ► Transparentně informovat o procesu kontrol, tj. zveřejňovat informace o 

zaměření kontrol – kontrolní listy. 

13 ► Zvýšit důraz na monitorovací návštěvy oproti formálním kontrolám mikroprojektů. 
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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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