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1. Hlavní zjištění a doporučení 

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). 

Konkrétní doporučení k jednotlivým částem zprávy jsou uvedena níže, dle struktury zprávy. Dále v textu 
jsou tato doporučení uvedena v kontextu zjištění k jednotlivým oblastem. 

 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 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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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 6 jsme provedli analýzu strategických dokumentů Správců Fondu 
mikroprojektů a práce s nimi. Ve Vstupní zprávě Projektu ze dne 1. 10. 2019 byly detailně popsané 
metody a zdroje informací, které byly v této fázi využity. 

Hlavní zdroje informací pro zpracování 6. úkolu Projektu zahrnují: 

• Strategické dokumenty Správců Fondu mikroprojektů (6) 

• Data z monitorovacího systému MS2014+ 

• Informace z polo-strukturovaných rozhovorů se zástupci Správců Fondu mikroprojektů (12) 

• Proběhlé evaluace mikroprojektů – Evaluace Fondu mikroprojektů.
1
 

Na základě desk-research, analýzy projektů a rozhovorů jsme zpracovali pracovní výstupy, které slouží 

jako podklady pro tuto zprávu.  

Pracovní podklady zahrnují: 

• Přehled strategických dokumentů 

• U všech strategií euroregionů jsme dokumenty analyzovali dle předem daných kritérií. 

• Kritéria byla stanovena na základě principů tvorby veřejných strategií a zahrnují: 

1. Jak se dokument jmenuje? 

2. Kdo je zhotovitelem? 

3. Jaký je rozsah dokumentu? 

4. Je dokument snadno dostupný? 

5. Jaká je struktura dokumentu? 

(členění kapitol) 

6. Je terminologie a jazyk dokumentu 

srozumitelný? 

7. Jaká je vize/mise/globální cíl 

euroregionu? 

8. Jaké jsou strategické oblasti 

euroregionu? 

9. Jaké jsou cíle euroregionu? 

10. Jaká jsou opatření euroregionu? 

11. Jaká jsou východiska strategie? 

12. Je ve strategii popsán postup její 

tvorby/metodologie? 

13. Jací aktéři byli zapojeni do tvorby 

strategie? 

14. Jaká je hierarchie cílů strategie? 

15. Jak bylo rozhodnuto o jejich výběru? 

16. Jsou všechny cíle strategie 

dostatečně popsány a zdůvodněny? 

17. Jsou ke všem cílům strategie 

stanoveny indikátory? 

18. Je nastavena řídící struktura 

implementace strategie? 

19. Jsou stanovena pravidla a procesy 

řízení implementace strategie? 

20. Jsou u jednotlivých cílů a opatření 

stanoveny odpovědnosti za jejich 

plnění? 

21. Je sestaven časový harmonogram 

implementace strategie? 

22. Jaký je monitoring plnění strategie?  

23. Je nastaven systém hodnocení 

plnění strategie? Pokud ano, jaký? 

Informace byly pro všechny euroregiony jednotně zaznamenány a jsou přílohou této zprávy.  

• Případové studie realizované na vzorku mikroprojektů 

• U 12 mikroprojektů byly porovnány informace dostupné z MS2014+ 

• Popis souladu projektu se strategickými dokumenty, uvedený v žádosti o podporu 

                                            
1
 Autor: M. Nekolová. 
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• Bodové hodnocení souladu projektu se strategií 

• Indikátory projektů a jejich cílové a dosažené hodnoty. 

• Detaily případových studií jsou uvedeny níže v textu, aby byla tvrzení podpořena i konkrétními 

příklady. Příklady jsou uvedeny v šedivých boxech. 

• Zápisy rozhovorů se Správci Fondu mikroprojektů 

• Rozhovory byly provedeny se zástupci všech Správců Fondu mikroprojektů, tj. 12 rozhovorů 

s českými i polskými zástupci (rozhovory byly vedeny česky a polsky). 

• Rozhovory byly osobní, polo-strukturované a byly vedeny dle předem připraveného a MMR 

schváleného scénáře. Otázky byly zaměřeny na vznik strategických dokumentů a práci s ním. 

Zároveň jsme se během rozhovorů věnovali i dalším rolím Správců, viz úkol č. 7. 

• Rozhovory jsme přizpůsobovali specifikům jednotlivých euroregionů a zároveň reflektovali 
získané informace z již provedených analýz a rozhovorů. 

• Konkrétní informace z rozhovorů jsou uvedeny v rámci příkladů v textu, v šedých boxech.  

Překládaná zpráva obsahuje sumarizované informace ze všech vstupů a analýz. Další informace jsou 
uvedeny i v dalších zprávách Projektu, vzhledem k tomu, že jsou některé kroky provázány.  

Orientace v textu kapitol 

Ve žlutém boxu u každé podkapitoly jsou uvedena doporučení. U jednotlivých kroků jsou uvedeny 

konkrétní příklady v šedivých boxech, označeny následujícími piktogramy pro identifikaci zdroje:  

Příklad z případových studií 

Příklad z programové dokumentace (desk-research)  

Příklad z rozhovoru se zástupci Správce Fondu mikroprojektů 
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3. Výsledky evaluace – strategická práce Správců Fondu 
mikroprojektů 

Fond mikroprojektů (dále také „FMP“ nebo „Fond“) je určen k podpoře malých projektů s přeshraničním 

dopadem. Fond tvoří 20% část programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (dle alokace). Jednotlivé 

euroregiony (6), tj. Správci Fondu mikroprojektů (dále také „FMP“ nebo „Správci“) rozdělují finanční 

prostředky malým projektům, a to od 2,000 EUR. Každý ze Správců má alokován rozdílný rozpočet, viz 

Graf 1 níže.  

Nisa Glacensis Praděd Silesia 
Těšínské 
Slezsko 

Beskydy 

 7 120 215 €   11 922 432 €   9 665 991 €   7 226 001 €   5 712 750 €   3 596 955 €  

 

Každý z euroregionů, Správce Fondu mikroprojektů, zahrnuje Vedoucího partnera z České republiky 

a partnera z Polska. Alokaci pro Fond mají rozdělenou mezi sebe poměrně.  

Každý ze Správců Fondu mikroprojektů má vlastní strategii rozvoje regionu. Strategické dokumenty 

jsou níže specifikovány dle jejich obsahu a způsobu, jak s nimi Správci nakládají.  

Podoba strategických dokumentů se napříč euroregiony významně liší. Z hlediska obsahu je pro 

strategie společné jejich obecné zaměření. Zároveň pro všechny euroregiony platí, že jejich strategie 

jsou spíše statickým dokumentem nereflektujícím vývoj v čase a jsou zpracovávány s ohledem na 

naplnění formálního požadavku.   

Doporučení 

► 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: 

Standardní projekty
80%

Nisa
3%

Glacensis
5%

Praděd
4%

Silesia
3%

Slezsko
3%

Beskydy
2%

Mikroprojekty
20%

45 mil. € 

Interreg V-A ČR-PL - alokace

Standardní projekty Nisa Glacensis Praděd Silesia Slezsko Beskydy

Graf 1 Alokace programu Interreg V-A ČR-PL 
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• Velikost alokace Fondu mikroprojektů 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.  

► 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 jako hlavní subjekt tvořící strategický dokument a jeho tematické zaměření. 
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 Podoba strategických dokumentů Správců FMP 

Podoba strategických dokumentů euroregionů se významně liší a každý ze Správců FMP pojal jeho 
tvorbu jinak, včetně různých zdrojů financování přípravy dokumentu (např. některé strategie byly 
financovány jako mikroprojekt).  

Existence strategie euroregionů jsou dle Evropské komise (na základě dopisu řídicím orgánů z dubna 
2016) podmínkou fungování Fondu mikroprojektů. Na základě této podmínky předložily všechny 
euroregiony své strategické dokumenty Řídicímu orgánu. Některé z euroregionů měly strategické 
dokumenty připravené z vlastní iniciativy, některé euroregiony musely aktualizovat staré nebo jinak 
zaměřené dokumenty.  

Mezi jednotlivými strategickými dokumenty lze pozorovat významné rozdíly, a to jak z pohledu podoby 
dokumentů, tak i jejich implementace v průběhu programového období. 

Základní charakteristika a rozdíly strategických dokumentů euroregionů je následující: 

• Dokumenty jsou většinou dostupné online, na webu Správců mikroprojektů a jsou vypracovány 
v obou jazycích programu (česky i polsky).  

• Zpracování některých z dokumentů bylo financováno z Fondu mikroprojektů, některé byly 
vypracovány v rámci běžných aktivit euroregionů.  

• Rozsah dokumentů se významně liší – od 8 až po 219 stran (české verze dokumentů). 

• Jeden z dokumentů slouží pro euroregion větší než jen česko-polský euroregion (euroregion Nisa, 
zahrnující území Česka, Polska a Německa). Zaměření ostatních dokumentů kopíruje oblast 
Správců Fondu mikroprojektů.  

• Terminologie je v dokumentech jasná, nicméně struktura a provázanost dokumentů není vždy 
jasná a čitelná.   

• Většina dokumentů má vizi/globální cíl euroregionu a obsahuje strategické nebo prioritní 
oblasti a cíle. 

• Strategické dokumenty jsou zaměřeny široce – zaměřují se především na podporu cestovního 
ruchu, kultury a sportu, vzdělávání a podnikání, ochranu přírody a rozvoj infrastruktury v regionu.  

• Dotčené euroregiony zapojily do tvorby dokumentu/cílů apod. své členské instituce či jiné 
stakeholdery různým způsobem.  

• Pouze některé z dokumentů mají jasně stanovenou řídicí strukturu a pravidla implementace 
strategie. 

• Žádný z dokumentů nemá stanoveny vlastní indikátory k vyhodnocení plnění strategie a pouze u 
jednoho z dokumentů bylo uvedeno, jak bude probíhat vyhodnocení plnění strategie. 

• Grafické zpracování dokumentů je rozdílné. Některé z dokumentů jsou zpracovány graficky, 
některé jsou spíše pracovním dokumentem, bez větší formální nebo grafické úpravy. 

Shrnutí pro každý z euroregionů jsou uvedena v kartách euroregionů. Detailní přehled obsahu 

jednotlivých strategií je uveden v Příloze. 

Někteří správci uvádějí jako pozitivní spolupráci s příslušným krajským úřadem, který má pro 
strategickou práci větší kapacity i zkušenosti. 

 

Velká část Správců FMP uvedla, že jim chybí instrukce, příklady či dobrá praxe ze strany 

ŘO týkající se tvorby a podoby strategického dokumentu. To potvrdila i rámcová analýza 

strategických dokumentů napříč euroregiony, která poukázala na rozdílnost formy, 

struktury, a tudíž i obsahu dokumentů.   
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Doporučení 

► V případě přetrvání povinnosti existence strategických dokumentů euroregionů: 

• Diskutovat se Správci možnosti podoby dokumentů.  

• Poskytnout Správcům základní principy a doporučení pro podobu strategických dokumentů, 

případně uspořádat interaktivní seminář pro diskuzi podoby dokumentů.  

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

definované programovým dokumentem. 

• Sjednotit způsob tvorby/aktualizace strategií napříč euroregiony, aby bylo financování 

z mikroprojektů využíváno konzistentně. 

• Při tvorbě strategií navázat spolupráci s příslušnými krajskými úřady. 

 

 Práce se strategickými dokumenty 

Strategické dokumenty nepředstavují pro většinu 
Správců Fondu mikroprojektů živý dokument, se kterým 
by pravidelně pracovali. V mnoha případech bylo jeho 
zpracování pouhou formalitou vyplývající z požadavku 
Evropské komise.  

Pro Správce Fondu mikroprojektů je zásadní Programový dokument, který stanovuje, v jakých 
prioritních osách a oblastech (prioritách) mají být mikroprojekty realizovány (identický dokument, priority 

a aktivity jako pro standardní projekty).
2
 Většina euroregionů realizuje projekty v prioritní ose 2 - Rozvoj 

potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a 4 – Spolupráce institucí a 

komunit (dále také „PO2“ nebo „PO4“).
3
  

Euroregiony mohou dále specifikovat, jaké typy projektů budou podporovat, a to prostřednictvím 
vypsaných výzev. Výzvy ale dle strategií euroregionů omezovány nejsou.  

Na druhou stranu je ale posouzení souladu projektů s relevantní strategií součástí věcného 
hodnocení žádostí. Oblasti vypisování výzev, hodnocení mikroprojektů a plnění strategií jsou popsány 
detailněji v následujících podkapitolách. 

 Výzvy k překládání žádostí o dotaci na mikroprojekty 

Podávání žádostí o podporu není omezováno či upravováno dle strategických dokumentů euroregionů.  
Projekty jsou tak zaměřeny na obecná témata, bez specifického zaměření na potřeby konkrétního 
euroregionu.  

Euroregiony vypisují průměrně dvě kola výzev ročně (nejaktivnější ve vypisování výzev je euroregion 
Nisa, který má do konce roku 2019 vypsané 11. kolo výzvy, většina euroregionů má v roce 2019 8. kolo). 
Na začátku programového období nebyly výzvy euroregionů nijak omezeny, kromě obecného nastavení 
programu a Fondu mikroprojektů. V roce 2019 už všechny euroregiony své výzvy omezovaly jen pro 
specifické typy projektů. Omezení výzev se týkají: 

• Typu projektů (A, B, C) 

• Prioritních os (např. se přijímají projekty pouze v PO2 nebo PO4) 

• Povinných indikátorů (projekty žádající o podporu si musí zvolit indikátor např. „elementy 
infrastruktury“ v PO2). 

Euroregiony výzvy přizpůsobují pouze nutným podmínkám, které musí plnit v rámci správy Fondu 

mikroprojektů – naplnění indikátorů nebo alokace prioritních os. Specifikace kol výzev je tak pouze 

                                            
2
 Standardními projekty bereme projekty financované z programu Interreg ČR-PL mimo fond mikroprojektů. 

3
 V prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace – realizují projekty pouze euroregiony Silesia a Těšínské Slezsko. 

Na otázku užitečnosti a využití strategie 

pro práci euroregionu jeden 

z respondentů odpověděl, že 

„strategie neškodí“.  
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úkonem zajišťujícím splnění administrativních povinností spojených s implementací Fondu 

mikroprojektů, ne přizpůsobením specifikům regionu.   

Na základě informací od Správců Fondu mikroprojektů, důvody pro tento způsob specifikace výzev jsou 

následující: 

• Dostatečná vymezení priorit a aktivit dle prioritních os programu – cestovní ruch a spolupráce, 
příp. vzdělávání 

• Omezený okruh potenciálních příjemců, pro které by zúžení znamenalo nemožnost přihlásit svůj 
projekt. 

Euroregiony zároveň nevnímají nutnost/potřebu projekty zaměřovat na konkrétní tematické oblasti. 

Doporučení 

► V případě přetrvávající povinnosti existence strategických dokumentů euroregionů:  

• Diskutovat s Evropskou komisí, Řídicím orgánem a zástupci Správců Fondu mikroprojektů o 

nutnosti zaměření projektů na konkrétní oblasti, specifické pro jednotlivé euroregiony. 

• V případě potřeby mikroprojekty více přizpůsobit potřebám euroregionů, včas Správce 

Fondu mikroprojektů informovat o nových podmínkách tak, aby měli dostatek času specifické 

oblasti definovat. 

• 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.   

 

 Hodnocení souladu mikroprojektů se strategiemi 

Koneční příjemci mikroprojektů (žadatelé) se musí strategiemi euroregionů při přípravě projektu 
zabývat, i přesto, že strategie mají na jejich projekt a hodnocení malý vliv.  

Žadatelé v žádosti o podporu musí potvrdit soulad se 
strategií daného regionu a konkretizovat relevantní 
dokument a jeho část (konkrétní otázka v žádosti viz 
šedivý box). Kritérium je posuzováno v rámci věcného 
hodnocení a lze za něj získat max. 2 body (z celkových 
až 100 bodů).  

Strategie euroregionů mají v několika případech až 
stovky stránek. Administrativní náročnost studia dlouhých 
strategických dokumentů se ziskem 2 možných bodů ze 
sta za uvedení souladu projektu se strategií je značná.  

Některé z euroregionů ve svých příručkách uvádí, že je 
vhodné odkázat i přímo na strategii euroregionu. Snižují tak pro příjemce náročnost vyhledávání 
relevantních strategií. Je pak ale nutno zvážit, jaká je přidaná hodnota takto vyplněné informace 
v žádosti (příklady přidělovaných bodů za soulad žádostí se strategiemi jsou uvedeny níže).  

Na základě vzorku zkoumaných projektů je zřejmé, že strategiím žadatelé nevěnují příliš pozornosti. 
Ve vzorku 12 žádostí jsme pozorovali následující: 

• Osm projektů odkazuje na strategii daného euroregionu 

• jeden projekt odkazuje na strategii euroregionu, ale v žádosti uvedené konkrétní cíle strategie v 

dané strategii vůbec nejsou; 

• většina z projektů (pět) pak odkazuje na konkrétní prioritu nebo cíl strategie euroregionu. 

• Čtyři projekty odkazují na strategie krajů/vojvodství 

Otázka v žádosti, část L:  

Jsou aktivity a cíle projektu 

uvedeny v regionální strategii 

či koncepci?  

Pokud ano, uveďte 

dokument/dokumenty a jeho/jejich 

část/části včetně míry příspěvku projektu 

k jejich naplnění (soulad), max. 700 

znaků. 
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• Většina projektů souběžně odkazuje k několika strategickým dokumentům, např. kraj/vojvodství a 
euroregion. 

• Většina projektů relevantní cíl strategického dokumentu pouze uvádí, bez rozvedení míry 
příspěvku nebo odůvodnění.  

Zkoumané projektové žádosti většinou měli, na základě naší analýzy, i bez explicitního pojmenování 

strategie euroregionu, na strategii silnou vazbu. U dvou zkoumaných případů byla vazba na strategie 

slabší, viz šedý box. Silná vazba projektů souvisí s obecností a širokým záběrem strategických 

dokumentů, viz výše.  

 

Projektové žádosti jsou za soulad s aktivitami v území hodnoceny pozitivně: 

• Většina ze zkoumaných projektových žádostí (7) získala při hodnocení za svůj soulad s aktivitami 
v území plný počet dvou bodů.  

• Tři projekty získaly 1,5b.  

• U dvou projektů nebyl podrobný bodový zisk hodnocení dohledatelný. 

K významnějšímu posílení vlivu „strategičnosti“ projektů by však bylo nutné, aby existovala dostatečná 

konkurence mezi projekty a „převis“ projektů, které projdou hodnocením formálních náležitostí 

a přijatelnosti, oproti finanční kapacitě výzev. Současná situace je však taková, že většina projektů, 

které projdou těmito fázemi, následně projde věcným hodnocením a je podpořena, případně vypadne 

z hodnotícího procesu z jiných důvodů, než je věcná kvalita žádosti. 

Analýzou dat z MS2014+ bylo zjištěno: 

- Celkem evidováno 1770 žádostí 
- K financování podpořeno 1081 
- Z těch neúspěšných pak je: 

o 199 nesplnilo formální náležitosti 
o 100 nesplnilo podmínky věcného hodnocení 
o 33 nedoporučeny k financování 

Zbytek do celkového počtu žádostí pak tvoří rozpracované žádosti (122), „rozhodnocené“ žádosti (103), 

žádosti ukončeny ŘO/ZS (40) atd. Z počtů vyplývá, že na věcném hodnocení je vyřazeno pouze 100 

z celkového počtu zaregistrovaných žádostí. Pro zvýšení konkurence mezi projekty, která by umožnila 

vybírat opravdu kvalitní žádosti směřující k naplnění cílů strategie, by tak bylo vhodné zvýšit počet 

žádostí, které se dostávají do věcného hodnocení, a to buď: 

► Rozšířením počtu žadatelů a tím i žádostí, větší motivací stávajících příjemců podávat další 

projekty (viz také doporučení v úkolu č. 7) 

► Snížením počtu projektů, které neprojdou hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, 

např. snížením administrativních požadavků na žádosti, zefektivněním systému MS2014+ 

apod. (viz také doporučení v úkolu č. 7). 

Doporučení 

► 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 

Obecnost strategií byla potvrzena i některými ze Správců FMP. Dle jejich vyjádření 

si „každý projekt ve strategiích najde soulad“. 

Někteří ze Správců vzhledem k nastavení celého FMP uvedli, že pro ně není prioritou 

stanovit konkrétní a úzké oblasti, ve kterých by se měly projekty realizovat, ale důležité 

je to, aby byly podané projekty kvalitní a zaměřené na přeshraniční spolupráci. 
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strategií. V případě, že budou strategie pro Správce nadále povinné a využívané pro výběr 

projektů: 

• Zvýšit důraz na hodnocení souladu mikroprojektů se strategiemi – vzhledem 

k administrativní zátěži by měli být příjemci i adekvátně ohodnoceni a naplňování cílů 

strategií by tak hrálo větší roli ve výběru projektů. 

• 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, který může mít větší vliv na celkové hodnocení žádosti.  

• 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.  

 

 Plnění strategií euroregionů  

Žádná ze strategií nemá stanovené indikátory, dle kterých by bylo možné vyhodnotit jejich plnění. Na 
základě programových indikátorů pro mikroprojekty plnění strategií vyhodnotit nelze, vzhledem 
k přílišné obecnosti indikátorů. 

Celkem tři euroregiony v době evaluace pracovaly na aktualizaci strategie, která zahrnuje i vyhodnocení 
jejího plnění. Jediná strategie má formálně stanovenou pracovní skupinu, která by měla pravidelně 
monitorovat a podávat zprávy o naplňování definovaných cílů.  

Indikátory mikroprojektů jsou stanoveny dle indikátorů stanovených pro celý program a které jsou 
povinny plnit samotné euroregiony. Vymezeny jsou velmi obecně a pro některé příjemce, dle jejich 
vyjádření, i příliš složitě.  

  

Mikroprojekty si vybírají z následujících indikátorů: 

Prioritní osa 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 

zaměstnanosti“:  

• Počet elementů kulturního/přírodního dědictví se zvýšenou atraktivitou  

• Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví  

• Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví  

Prioritní osa 3 „Vzdělání a kvalifikace“: 

• Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu 

zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělávání a odborné 

přípravy. 

Prioritní osa 4 „Spolupráce institucí a komunit“:  

• Počet partnerů zapojených do společných aktivit 

Doporučení 

► V případě, že budou strategie pro Správce nadále povinné:  

• Propojit indikátory programu s indikátory strategií euroregionů. 



 

 

EY | Assurance | Tax |Transactions | Advisory 
 
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. 

© 2019  Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o.  

Všechna práva vyhrazena. 

ey.com 

 

 


