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1. Závěry a doporučení 

Evaluační otázka úkolu č. 7: 

► 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.   

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. 

 Nastavení fungování Fondu mikroprojektů 

Označení Doporučení 

1 ► Zjednodušit pravidla fungování Fondu mikroprojektů 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. 
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 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. 

8 

► 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 CRR 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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2. Přístup k evaluaci 

Pro účely zpracování úkolu č. 7 jsme provedli analýzy fungování Správců Fondu mikroprojektů (dále 
také „FMP“ nebo Správci“). Ve Vstupní zprávě Projektu ze dne 1. 10. 2019 byly detailně popsány 
metody a zdroje informací, které byly využity i v této fázi. 

Hlavní zdroje informací pro zpracování úkolu č. 7 Projektu zahrnují:  

• Programová dokumentace 

• Řídicí dokumentace Fondu mikroprojektů, tj.: 

• Strategie Fondu mikroprojektů 
• Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 
• Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů 
• Příručka pro konečné uživatele Fondu mikroprojektů 
• Webové stránky euroregionu.  

• Data z monitorovacího systému MS2014+ 

• Informace získané z polo-strukturovaných rozhovorů s českými a polskými zástupci Správců 
Fondu mikroprojektů.  

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

které slouží jako podklady pro tuto zprávu. 

Pracovní podklady zahrnují: 

• Matice fungování Správců Fondu mikroprojektů dle definovaných kritérií 

• Kritéria zahrnují 
• Organizační struktura Správce Fondu mikroprojektů, personální a odborné kapacity 
• Způsob propagace programu – webové stránky, další aktivity 
• Organizace školení/seminářů pro žadatele/příjemce (budování absorpční kapacity) 
• Počet vyhlašovaných výzev, podaných žádostí, schválených žádostí 
• Proces vyhlašování výzev 
• Proces kontroly a hodnocení žádostí, nastavení kritérií přijatelnosti a hodnotících kritérií 
• Administrace a kontrola projektů 
• Doba trvání jednotlivých procesů, plnění lhůt. 

• Jednotlivá kritéria pro jednotlivé Správce byla vyhodnocena dle výše uvedené dokumentace a 
informací od Správců Fondu, viz další bod. 

• Zápisy rozhovorů se Správci Fondu mikroprojektů 

• Rozhovory byly provedeny se zástupci všech Správců Fondů, 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 fungování Správců, procesy Fondu a jejich další 

aktivity. Zároveň jsme se během rozhovorů věnovali i strategickým dokumentům Správců, viz 

úkol č. 6. 

• 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.  

  



 

5  

Orientace v textu kapitol 

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

konkrétní příklady v šedých boxech. Boxy jsou označeny následujícími piktogramy pro identifikaci 

zdroje:  

Příklad z případových studií 

Příklad z rozhovoru se zástupci Správců Fondu mikroprojektů 

Příklad dobré praxe 

Upozornění  
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3. Výsledek evaluace – komparace Správců Fondu 
mikroprojektů 

Správci Fondu mikroprojektů mají na starosti komplexní a v mnoha případech komplikované procesy 

a pravidla Fondu mikroprojektů (dále také „FMP“). Pro komparaci Správců je tak nutné vzít v potaz 

i celkové nastavení Fondu mikroprojektů. Dále v textu se proto věnujeme obecnému nastavení Fondu 

mikroprojektů, se zaměřením na oblasti s největší zátěží pro žadatele, příjemce i administrátory. Dále 

uvádíme detailní procesy a fungování jednotlivých Správců Fondu mikroprojektů, včetně identifikované 

dobré praxe. 

V textu popisujeme fungování Správců Fondu mikroprojektů – termín je používán pro oba, českého 

(vedoucí partner) a polského (partner) správce, tj. euroregion.
1
 Odchylky ve fungování na české 

a polské straně uvádíme v textu.  

Zjednodušený graf velikosti a rozdělení Fondu je uveden v Závěrečné zprávě k úkolu č. 6. 

 Nastavení fungování Fondu mikroprojektů 

Mikroprojekty jsou součástí programu Interreg ČR-PL a většina pravidel a procesů je, přes významně 

menší rozpočty a délku trvání mikroprojektů, nastavena stejně či podobně jako standardní projekty. 

Složité nastavení procesů a pravidel Fondu mikroprojektů se projevuje především v administrativní 

a časové náročnosti (pro Správce FMP i příjemce), a ve finanční náročnosti mikroprojektů (pro 

příjemce).  

Na základě analýzy jsme identifikovali následující významné aspekty fungování mikroprojektů, 

ovlivňující jejich administrativní náročnost: 

• Monitorovací systém MS2014+ 

• Podoba žádostí o podporu 

• Financování mikroprojektů. 

Mikroprojekty jsou z hlediska rozpočtu významně menší oproti standardním projektům programu 

Interreg ČR-PL. Průměrná velikost (v EUR) standardních projektů a mikroprojektů, včetně počtu 

projektů, je uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 1 Srovnání alokace projektů a mikroprojektů
2
 

 Průměrný rozpočet 

projektů 

Průměrný příspěvek 

EU 

Počet projektů 

Mikroprojekty 26 000 EUR 21 000 EUR 1 081 

Standardní projekty 997 000 EUR 840 000 EUR 194  

 

Oproti standardním projektům programu je pro Fond mikroprojektů specifické, že Správci mají na 

starost celý projektový cyklus mikroprojektů, tzn. od podání žádostí přes administraci a kontrolu 

projektů, po jejich ukončení.
3
 U standardních projektů jsou tyto aktivity rozděleny mezi Společný 

sekretariát (JS) a Centrum pro regionální rozvoj (CRR, zajišťují kontroly projektů).  

Vzhledem k administrativní náročnosti fungování mikroprojektů je doba celé administrace dlouhá, tzn. 

od podání žádosti, hodnocení, výběru mikroprojektu k podpisu smlouvy, podání zpráv o realizaci 

a žádostí o platbu, až po refundaci. To ovlivňuje potenciální žadatele i příjemce, které to, dle názoru 

                                            
1
 Dle Příručky pro správce Fondu mikroprojektů, Vymezení pojmů.  

2
 Částky na základě dat poskytnutých MMR. Částky jsou zaokrouhleny. 

3
 Kromě kontroly 5% vzorku mikroprojektů, kterou má na starost CRR. 
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Správců, příjemců i dle Evaluace Fondu mikroprojektů,
4
 odradí, aby o podporu vůbec žádali, případně 

nežádali znovu.  

Nastavení fungování Fondu mikroprojektů je zakotveno v Příručce pro Správce Fondu mikroprojektů 

(závazně), která navazuje na základní pravidla daná Programovým dokumentem. Jednotliví Správci 

Fondu mikroprojektů pak vytváří vlastní příručky pro žadatele/příjemce (směrnice). Ty jsou z velké části 

kopií pravidel a procesů z příručky pro žadatele/příjemce standardních projektů. Pro žadatele/příjemce 

jsou ale dokumenty a pravidla složité a hůře pochopitelné. 

Je třeba vzít v potaz i to, jak samotní Správci Fond vnímají. Na základě vyjádření několika Správců by 

měl FMP sloužit jako tzv. škola pro velké projekty. Podle některých Správců to znamená, že je 

náročnost dokumentace, pravidel a procesů mikroprojektů žádoucí, protože je cílem Fondu připravit 

mikropříjemce na standardní projekty. Dle Řídicího orgánu je taková funkce Fondu pouze částečná 

a není hlavní podstatou fungování FMP. 

 Doporučení 

► Zjednodušit pravidla fungování Fondu mikroprojektů pomocí detailnějších doporučení 

navrhovaných níže. 

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

 

 Monitorovací systém 

Mikroprojekty v rámci celého projektového cyklu využívají, stejně jako standardní projekty, monitorovací 

systém MS2014+. Ten je pro mnohé žadatele, příjemce i administrátory zásadní problémovou oblastí 

v rámci celého programu. Konkrétní příklady nastavení administrace žádostí a projektů v MS2014+ 

jsme popsali v Závěrečné zprávě č. 1 a 2. U mikroprojektů je nutné zohlednit fakt, že se žadatelé 

i příjemci potýkají s podobnou administrativní náročností, jako příjemci několikanásobně větších, 

standardních projektů. 

Využití MS2014+ pro mikroprojekty je v období 2014–2020 nové. Bylo zavedeno na základě požadavku 

Platebního a certifikačního orgánu (PCO) Ministerstva financí (MF) kvůli využívání dat ohledně čerpání 

finančních prostředků z evropských Fondů a dalších statistik na základě dat z MS2014+. Na základě 

aktuálně dostupných informací tato data z MS2014+ ale nejsou MF dále využívána. 

MS2014+ jako komplikace pro žadatele o mikroprojekty a častý důvod pro nepodání dalších projektů 

byla často zmiňována v rámci rozhovorů se správci Fondu. 

Doporučení 

► 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. 

 

 Podoba žádostí o podporu 

Žádosti o podporu jsou žadateli podávány přes MS2014+. Podoba a náročnost vyplnění žádosti není 

přizpůsobena velikosti mikroprojektů. Zároveň je jejich kontrola a hodnocení náročná i pro 

administrátory. 

• Žádost o podporu mikroprojektu je dlouhá průměrně 60 stran. 

• Například u Fondu mikroprojektů programu Interreg Polsko-Německo je délka žádosti cca 6-7 stran.  

                                            
4
 Autor: M. Nekolová 
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Rozsah žádosti je z velké míry dán jejím generováním v systému MS2014+ a neznamená tedy 

automaticky nutnost vyplnit daný počet stránek žadatelem. Dle odpovědí respondentů však složitost 

a délka žádosti komplikují její kontrolu a hodnocení a mohou potenciální žadatele odrazovat. 

Detailní poznatky k žádosti o podporu jsme uvedli v Závěrečné zprávě k úkolu č. 1 a jsou tak relevantní 

i pro mikroprojekty, vzhledem ke zmiňované malé odlišnosti oproti standardním projektům. 

Oproti standardním projektům se některé z typů mikroprojektů (typ samostatných a partnerských 

projektů, B a C) nemusí překládat do obou jazyků. Administrativní náročnost je v tomto ohledu nižší 

(projekty společné, typ A, je ale nutné překládat). 

Doporučení 

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

mikroprojektů. 

 Financování mikroprojektů 

Mikroprojekty jsou financovány až po ukončení naplánovaných aktivit a schválení Závěrečné zprávy.  

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12, případně 18 měsíců. Po realizaci aktivit podá příjemce 

v MS2014+ Soupisku dokladů a Závěrečnou zprávu za 

mikroprojekt/dílčí část mikroprojektu (do 30 dní). Po 

schválení výdajů následně i Souhrnnou Závěrečnou 

zprávu a Žádost o platbu.  

I u projektů typu C, tzn. samostatné projekty, musí být 
podána dílčí Závěrečná zpráva za mikroprojekt. Po jejím 
schválení příjemce zpracuje Souhrnnou Závěrečnou 
zprávu za mikroprojekt (bez toho, aby v Souhrnné zprávě popisoval další aktivity, protože projekt 
realizuje sám). 

Oproti standardním projektům pak příjemci ještě čekají, až Správce FMP zašle vlastní, souhrnnou 

žádost o platbu Řídicímu orgánu. Po jejím schválení a zaslání prostředků Správci je Správce zašle 

i příjemcům. 

Dle zástupců FMP pak v mnoha případech trvá minimálně půl roku, spíše déle, než příjemce obdrží 

finanční prostředky. V některých případech to pak může způsobovat problémy v rámci finančních toků 

organizace příjemce. 

Tento způsob financování následně vede k tomu, že se o podporu z Fondu mikroprojektů hlásí pouze 

určitý typ příjemců. Jsou to především subjekty veřejné správy. Ty nejsou tolik závislé na externích 

finančních zdrojích a mohou si dovolit realizovat projekt a 

čekat delší dobu na převedení finančních prostředků.  

Na základě analýzy žadatelů mikroprojektů
5
 představují 

pouze obce, města, okresy nebo kraje 53 % subjektů, 

které podaly žádost o podporu (43 % české subjekty, 

60 % polské subjekty). Do dat nejsou započítány další 

subjekty veřejné správy. I tento základní přehled tak 

ukazuje, že žadatelé z měst a obcí převažují nad 

jinými subjekty. 

Větší zapojení dalších aktérů mimo veřejnou správu (neziskové organizace, spolky, charity, atd.) 

aktivních v rámci euroregionů by mohlo zvýšit potenciál mikroprojektů ovlivnit dění přes hranici a rozšířit 

tak rozsah podporovaných aktivit. 

 

 

                                            
5
 Data z MS2014+ z 11/2019.  

Dle vyjádření zástupců FMP 

se naprostá většina soupisek 

(99 %) a zpráv o realizaci 

vrací zpět 

k dopracování/úpravě, často i vícekrát.  

Dle vyjádření zástupců FMP 

je pro neziskové, lokální 

organizace často finančně 

nemožné realizovat projekty 

s financováním ex-post, vzhledem 

k dlouhému času na administraci žádosti 

o platbu.   
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Doporučení 

► 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. 

► Upravit pravidla pro mikroprojekty tak, aby příjemci nedublovali práci při odevzdávání různých 

typů zpráv a dokumentů, např. u Závěrečné zprávy za mikroprojekt a Souhrnné Závěrečná 

zprávy u samostatných projektů, tj. typu C.  
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 Aspekty a kritéria fungování Správců 

Správci Fondu mikroprojektů se mezi sebou liší především v množství a velikosti spravovaných 

projektů. 

Oblasti, ve kterých fungují všichni Správci FMP podobně, zahrnují vypisování výzev, nastavení procesů 

a podpůrné aktivity Správců v rámci Fondu: 

• Výzvy jsou Správci FMP vypisovány velmi obecně, tzn. bez významného zaměření.  

• Procesy hodnocení žádostí a administrace projektů jsou z většiny přebrané z nastavení 
standardních projektů.  

• Většina Správců vykonává v rámci fungování FMP podobné podpůrné aktivity pro žadatele 
a příjemce, tzn. konzultace, školení a semináře.  

Konkrétní popis aspektů fungování je uveden dále. Pro jednotlivé Správce FMP jsou v Příloze 

sestaveny i tzv. karty, kde je shrnuto jejich fungování vč. nastavení strategií. 

 Organizační struktura Správců Fondu mikroprojektů 

Správci Fondu se liší počtem zaměstnanců, jejich funkčním zapojením i počtem administrovaných 
projektů.  

Počet zaměstnanců Správců Fondu se významně liší, konkrétně mezi 4 až 13 FTE za Správce Fondu 

(tj. celý euroregion). U jednotlivých partnerů a vedoucích partnerů Správců jsou úvazky v rozmezí od 

1,2 FTE do 6 FTE. 

Zaměstnanci Fondů zpravidla fungují jako finanční nebo projektoví manažeři. V některých případech 
se zaměstnanci Správců věnují celému projektovému cyklu mikroprojektů. Nastavení funkcí 
zaměstnanců se liší i mezi vedoucími partnery a jejich partnery. Administrátoři s univerzálními funkcemi 
jsou přínosem při výkyvech množství práce – zejména při uzavření výzev nebo ke konci roku, kdy 
většina projektů podává Zprávy o realizaci a soupisky. Zaškolení zaměstnanců je ale náročnější než při 
specializovaných funkcích, vzhledem k obsáhlosti všech pravidel projektového cyklu programu.  

Počet administrovaných projektů se napříč Správci významně liší. K listopadu 2019 byly počty 
následující:  

• počet podaných žádostí o podporu z FMP se pohyboval v rozmezí 101 (Beskydy) až 462 
(Glacensis). 

• počet realizovaných projektů se pohyboval mezi 62 (Beskydy) do 229 (Glacensis). 

Obdobně rozdílné jsou i celkové velikosti žádostí a schválených projektů napříč euroregiony. Největším 

Správcem dle počtu a velikosti projektů je Glacensis, nejmenším Beskydy. 

Konkrétní srovnání Správců je uvedeno v tabulkách níže. 

Tabulka 2 Srovnání počtu projektů Správců FMP 

 Všechny projekty (žádosti) Úspěšné projekty 

Euroregion Beskydy 101 62 

Euroregion Glacensis 462 229 

Euroregion Nisa 331 199 

Euroregion Praděd 331 219 

Euroregion Silesia 303 216 

Euroregion Těšínské Slezsko 242 156 

Celkem 1 770 1 081 
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Zdroj: Data z MS2014+, 11.11.2019 

Tabulka 3 Srovnání velikosti projektů Správců FMP dle příspěvku EU v EUR 

  
Všechny projekty celkem v 

EUR (žádosti) 
Úspěšné projekty celkem v EUR 

Euroregion Beskydy 1 939 908 1 374 714 

Euroregion Glacensis 8 704 368 5 538 369 

Euroregion Nisa 4 656 130 3 365 039 

Euroregion Praděd 6 133 380 4 486 459 

Euroregion Silesia 5 278 571 4 040 367 

Euroregion Těšínské Slezsko 5 319 964 4 111 891 

Celkem 32 032 323 22 916 843 

Zdroj: Data z MS2014+, 11.11.2019 

Mezi partnery a vedoucími partnery se poměry počtů a velikosti projektů také liší. Vedoucí partneři, 
tj. čeští Správci Fondu mikroprojektů, mají na starosti většinou kolem třetiny všech žádostí 
a projektů (24–55 % žádostí a 23–52 % realizovaných projektů). 

České a polské projekty se svou velikostí projektů (v EUR) významně neliší. 

Někteří ze Správců mají podobný počet administrátorů (např. Glacensis - 13) a počet administrovaných 
mikroprojektů (např. Glacensis – 229), jako má Společný sekretariát (12 zaměstnanců, 194 projektů), 
řešící standardní projekty. Hlavní rozdíly jsou ve velikosti projektů, kdy projekty administrované 
Společným sekretariátem (JS) jsou významně větší (v EUR). Zároveň má JS na starost pouze 
administraci žádostí a změny v projektech (a částečně i kontrolu přeshraniční spolupráce). Správci 
Fondu pak vykonávají i kontroly. Kdybychom k počtu zaměstnanců JS (12) připočetli ještě počet 
kontrolorů, kteří kontroly vykonávají (CRR v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě a kontroloři vojvodství 
v Katovicích, Opolí a Vratislavi), byl by počet administrátorů, zajišťující implementaci velkých programů 
významně větší. 

Na základě prostého porovnání počtu úvazků oproti počtu projektů tedy není možné konstatovat, že by 
administrativa Fondu mikroprojektů byla výrazně odlišná, co se týče efektivnosti než administrace 
standardních projektů. 

 Propagace programu Správci Fondu mikroprojektů 

Hlavní propagace Fondu probíhá online, tj. na webu, případně sociálních sítích. Pro potenciální 
žadatele pořádají všichni Správci konzultace a většina Správců semináře. Někteří Správci propagují 
aktivity Fondu i v rámci regionálních periodik. 

Webové stránky Správců FMP 

Podoba a obsah webových stránek Správců se liší. Někteří ze Správců, tj. euroregiony, mají moderní 

a pěkně graficky zpracovaný web, obsahující všechny potřebné a aktuální informace a dokumenty.  

Jeden z euroregionů má na webu přehledný a obsáhlý kalendář zajímavých akcí regionu 

a aktuality z regionu, např.  informace o workshopech na různá témata.  

 

Některé z euroregionů využívají i sociální sítě, kam dávají aktuality, informace o akcích a 

fotky. Stránky mají také větší množství sledujících. 
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Naopak, některé weby působí spíše zastaralým dojmem a orientace na webu je neintuitivní. Některé 

euroregiony mají účty na sociálních sítích bez velkého množství sledujících (např. 17 sledujících). 

V tomto případě jsou pak propagační aktivity bez širšího dopadu a kapacity nejsou využity efektivně.  

Organizace školení/seminářů pro žadatele (budování absorpční kapacity) 

Zkušenosti Správců s pořádáním školení a seminářů pro 

potenciální příjemce jsou rozdílné. 

• Někteří ze Správců organizují semináře pravidelně, 
např. jednou za čtvrt roku. 

• Někteří Správci dělají semináře tzv. na objednávku, 
tj. žadatelé musí vyslovit zájem.  

• Někteří ze Správců kvůli své omezené kapacitě od školení museli upustit. 

• Někteří Správci školení nedělají, protože mají v regionu dle vyjádření Správců málo žadatelů. 

• Někteří Správci tvrdí, že uchazeče školení od podání mikroprojektu spíše odradí, a to vzhledem ke 
složitosti prezentovaných pravidel – na školení se často dozví konkrétní detaily o financování, a o 
tom, jaké aktivity nelze financovat a realizovat v rámci FMP. 

Osobní konzultace jsou dle některých Správců vhodnějším nástrojem k diskusi nad projekty, vzhledem 

k flexibilitě diskutovaných témat a možnosti přesně žadatelům poradit s konkrétním projektem.  

Někteří ze Správců podmiňují konzultace předchozím seznámením se s pravidly projektu, což není ze 

strany žadatelů vždy dodržováno. Jedním z důvodů může být i složitost a nesrozumitelnost 

dokumentace. 

V některých případech Správci konzultují projekty vícekrát, neboť se snaží zajistit kvalitu 

žádosti. Někteří Správci s žadateli nejen projekty konzultují, ale pomáhají s hledáním 

partnerů a pak moderují první schůzky mezi partnery. Poskytují tak žadatelům komplexní 

podporu při přípravě projektů, čímž zvyšují pravděpodobnost, že projekt bude kvalitní.  

V tomto případě je tak nutné zvážit, zda je složitost podání žádosti mikroprojektu a kvůli tomu potřebná 

důsledná podpora žadatelů ekonomicky výhodná a efektivní, a to vzhledem k velikosti mikroprojektů 

a samostatnosti žadatelů. 

Konzultace většinou probíhají u Správců, případně Správci cestují za žadateli/příjemci. 

Přítomnost Správců v regionech a dostupnost pro žadatele a příjemce je významnou 

přidanou hodnotou pro fungování Fondu mikroprojektů. Důležitá je i jejich lokální znalost 

a přehled o fungování místních organizací pro případnou podporu při hledání partnerů pro 

projekty.  

Konzultace se dle Správců v mnoha případech týkají složitého procesu vyplnění žádosti 

v MS2014+. I v tomto případě je role Správce FMP významná, vzhledem k tomu, že sami 

jako příjemce v MS2014+ pravidelně pracují. Znají tak fungování systému ze strany 

žadatele/příjemce, což je vzhledem ke dvěma rozhraním MS2014+ (administrátorské, pro 

příjemce) velkým benefitem, který jiní administrátoři často nemají. Správci mohou žadatelů, 

a příjemcům poskytnout relevantní rady dle vlastních zkušeností, jak v systému pracovat.  

Další aktivity Správců Fondu mikroprojektů 

Některé euroregiony vydávají informační materiály o aktivitách regionu. Materiály zahrnují například 

čtvrtletní newsletter či jiná periodika. Některé jsou zaměřeny na euroregion obecně, některé se zaměřují 

především na mikroprojekty a činnosti Správce.  

Doporučení 

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

a čemu se naopak vyhnout. Identifikovaná dobrá praxe zahrnuje: 

Vzhledem k náročnosti podání 

žádosti je dle zástupce 

Správce před-diskutování 

projektu s žadateli a další  

podpora žadatelů nutná. 
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• 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. 

 

 Vyhlašování kol výzev Fondu mikroprojektů 

Jednotlivá kola výzev byla ze začátku programového období vypisována bez jakýchkoliv omezení. 

Postupně začali Správci podmínkovat výzvy typy projektů (A, B, C), prioritními osami (např. pouze PO2 

nebo PO4) a povinnými indikátory. 

Zaměření kol výzev bylo ze strategického pohledu popsáno ve zprávě k úkolu č. 6, kde uvádíme, že 

výzvy nejsou přizpůsobovány v žádném z euroregionů jejich strategiím.  

Na základě informací od Správců FMP se většina Správců snaží výzvy vypisovat na základě jejich 
znalosti potenciálních žadatelů a potřeb regionu.  

Na základě informací o výzvách jsou výzvy 
přizpůsobovány pouze formálním požadavkům projektů 
Správců, tzn. naplnění povinných indikátorů nebo 
vyčerpání alokace pro daný typ prioritní osy.  

Kola výzev jsou všemi Správci vyhlašovány dle termínu 

zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV). Ten 

funguje, podobně jako Monitorovací výbor u standardních 

projektů, jako hlavní subjekt zodpovědný za výběr 

mikroprojektů. Průměrně 3 měsíce před termínem zasedání EŘV jsou uzavřena kola pro příjem žádostí 

o podporu. V tu dobu jsou žádosti hodnoceny z formálního hlediska, přijatelnosti a věcné kvality. 

Rozdíly mezi termíny od konce výzev a zasedání EŘV nejsou napříč Správci FMP významné.  

Euroregiony vypisují průměrně 2 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 

vypsané 8. kolo výzev.  

Vzhledem k tomu, že se pro žadatele mohou být relevantní i termíny uzavírání výzev 

jiných euroregionů – u projektů typu B, euroregion Silesia sbírá informace o termínech 

uzavírání kol a zasedání EŘV a informace shrnuje do přehledného dokumentu. Ten je 

dostupný na webu euroregionu a dává ho k dispozici všem ostatním euroregionům. 

Ostatní euroregiony tyto informace ale na svém webu nezveřejňují.  

Jak bylo již zmíněno výše, euroregion Glacensis v rámci svých výzev obdržel celkově nejvíce žádostí 
o podporu (462, 8 kol výzev). Euroregion Nisa (10 kol), Praděd (9 kol) a Silesia (8 kol) obdržely kolem 
300 žádostí, Těšínské Slezsko 242 (8 kol) a nejméně euroregion Beskydy (101, 9 kol).  

Počet vypsaných kol výzev tak nekoreluje s počtem obdržených žádostí.  

                                            
6
 K předchozímu programovému období 2007-2013. 

Někteří ze Správců se snaží 

kola příjemcům přizpůsobovat 

tak, aby v rámci jarních kol 

mohli příjemci projekty 

realizovat v létě, když to jsou např. 

stavební práce nebo realizace 

turistických aktivit.  

Pravidlo o zastoupení minimálně 10 % nových žadatelů
6
 má dle vyjádření Správců už 

většina euroregionů splněno. Dle názoru jednoho ze Správců je ale program novým 

žadatelům spíše uzavřený. Existuje úzké jádro příjemců, kteří už s projekty mají 

zkušenost a hlásí se do programu znovu. Pro nové žadatele je administrace projektů 

složitá, mají problémy s vyúčtováním a vzhledem k existenci i jiných dotačních programů, využívají 
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 Proces kontroly a hodnocení žádostí 

Kontrola splnění formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení žádosti probíhá velmi podobně 
jako u standardních projektů programu.  

Proces kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 
provádí Správce Fondu, na základě kontrolního listu. 
Kontrolní list má stejnou podobu jako u standardních 
projektů a je zveřejněn jako příloha směrnice pro 
příjemce u všech Správců Fondu. V případě formálních 
nedostatků mohou být žadatelé vyzvání k doplnění. I přes 
to, že pravidla Správcům nestanoví, kolikrát mohou 
příjemce vyzvat, Správci stanovili, stejně jako u 
standardních projektů, že vyzvat k doplnění mohou 
pouze jednou.  

V případě nedoplnění formálních nedostatků 
vedoucích k vyřazení žádosti z hodnocení 
(typ A), jeden ze Správců povoluje ve výjimečných případech i druhé doplnění (s kratší 
lhůtou, tj. 3 pracovní dny). 

Vzhledem k náročnosti předložení žádosti je intenzivnější podpora (mikro)žadatelů ze strany Správce 
potřebná. Je třeba ale vzít v potaz efektivitu a nároky na Správce. Proces podání žádostí by proto bylo 
vhodné spíše celý zjednodušit, než kvůli vyšší náročnosti zvyšovat zapojení Správce a jeho podporu 
žadatelů.  

Věcné hodnocení žádostí 

Věcné hodnocení probíhá podobně, jako u standardních projektů, tzn. je hodnocena kvalita projektu, 
přeshraniční dopad a přeshraniční spolupráce. Všichni Správci využívají externí hodnotitele (experty) 
na hodnocení kvality projektu. Experti musí splňovat kritéria definované minimálně ve směrnicích pro 
žadatele, např. zkušenosti s aktivitami podporovanými programem a znalost regionu.  

Někteří ze Správců ve své směrnici velmi detailně specifikují požadavky na hodnotitele, 
přispívají tak k větší transparentnosti hodnocení projektů.  

Každý ze Správců pro hodnocení přeshraničních aspektů využívá různé subjekty.  

• U poloviny Správců (3) je přeshraniční dopad a 
spolupráce hodnocena experty nebo zástupci 
Správce Fondu.  

• U jednoho ze Správců hodnotí, stejně jako u kvality, 
pouze experti.  

• U dvou Správců hodnotí pouze zástupci Správce 
Fondu.  

U společných projektů (typu A) hodnotí věcnou kvalitu i 
přeshraniční aspekty vždy experti/zástupci Správce z ČR i PL (1+1).  U samostatných a partnerských 
mikroprojektů (typ B a C) mají Správci různá pravidla na složení expertů/zástupců Správce dle zemí.  

• Kvalitu hodnotí většinou 2 hodnotitelé z dané země projektu (dle původu projektu, buď ČR 
nebo PL) 

• U jednoho Správce hodnotí kvalitu u projektů B+C zástupci z ČR i PL (1+1) 

• Přeshraniční spolupráci a dopad většinou naopak hodnotí zástupci ČR i PL (1+1) 

spíše ty jednodušší. Pro rozšíření okruhu nových žadatelů je tak nutné významně zjednodušit 

pravidla, nebo program zůstane spíše „elitním“ programem pro zkušené žadatele.  

Většina Správců vrací žádosti 

k doplnění pouze jednou 

vzhledem k dalším termínům, 

které musí plnit dále. 

Vícekolové doplnění by časově dle 

Správců nebylo možné, a to i vhledem 

k tomu, že dle Správců vrací na 

formálních nedostatcích 99 % žádostí.  

Na základě dat poskytnutých MMR bylo 

92 % z žádostí vráceno k doplnění.    

Dle zástupce jednoho Správce 

způsobuje zapojení více 

různých subjektů do věcného 

hodnocení (hodnocení kvality 

a přeshraniční spolupráce a dopadu), že 

projekt není hodnotiteli vnímán jako 

celek. 
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• U jednoho Správce hodnotí přeshraniční aspekty zástupci jedné země (dle původu projektu, 
buď z ČR nebo PL). 

Než budou experti hodnotit projekty, absolvují školení. Správci ve většině případů pořádají školení 

expertů zvlášť, tzn. sám Správce z ČR a PL. Experti tak můžou mít různý přístup a při hodnocení 

mohou, dle některých zástupců Správců, vznikat rozdíly v rámci přiřazování bodového ohodnocení 

projektům. A to kvůli rozdílným instrukcím k hodnocení projektů, i přes to, že hodnotí stejné projekty, 

dle stejných kritérií.  

Jeden ze Správců pořádá společná školení expertů – ČR i PL dohromady. Eliminuje tak 

rozdílné chápání jednotlivých kritérií a zvyšuje konzistentnost hodnocení. 

Hodnotící tabulka (kontrolní list) je přílohou směrnic všech Správců. Hodnotící 
tabulka je obsahem obdobná jako kontrolní listy u standardních projektů. Tabulka ale 
zahrnuje všechny tři typy hodnocení v jednom přehledném dokumentu (oproti standardním 
projektům, kde jsou kontrolní listy 3, v různých formátech). Pro pochopení systému 
hodnocení je pro žadatele jediný dokument přívětivější a transparentnější.  

Hodnocení kvality projektu zahrnuje i otázku na vliv projektu na horizontální politiky EU (max 3 body). 
Vzhledem k velikosti a zaměření mikroprojektů je toto kritérium spíše obecné – podobně jako otázka 
na soulad projektů se strategiemi regionu, viz úkol č. 6. 

Doporučení 

► Zjednodušit proces věcného 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.  

 

 Administrace a kontrola projektů 

Kontrola implementace a vyúčtování mikroprojektů je administrativně náročná a neúměrně detailní 
velikosti mikroprojektů. 

Většina kontrolního procesu, vč. náležitostí dokladování, je obdobná jako u standardních projektů. 
Popis a doporučení jsme uvedli u úkolu č. 4. 

Dle vyjádření Správců je administrativní ověření mikroprojektů hlavně o kontrole formálních požadavků 
než o věcné stránce projektů. Dle Správců jsou ale formální nedostatky u Zpráv o realizaci a Soupisek 
dokladů velice běžné. Správci dle jejich vyjádření vrací zprávy a soupisky na dopracování u všech 
příjemců, a to minimálně jednou, ale běžně i dvakrát až 
třikrát. 

Správci mají 60 dní na kontrolu zprávy a soupisky. 
Vzhledem ke kapacitám Správců, které jsme popsali 
výše, mají s dodržením termínů v mnoha případech 
problémy. Nedodržení lhůt nastává především 
v případech, kdy v jednom termínu končí více projektů, 
ale lhůta pro Správce pro kontrolu zpráv zůstává 60 dní. 

Někteří ze Správců pro příjemce organizují školení před 
tím, než odevzdají zprávu a soupisku. Někteří ze Správců 
sice neorganizují školení, ale konzultují s příjemci 

Dle vyjádření jednoho ze 

Správců se v některých 

krajních případech může stát, 

že příjemci vrátí zprávu k 

dopracování, aniž by připomínkovali 

celou zprávu/soupisku. Další část 

připomínek pak příjemci zašlou až v 

druhém kole doplnění zprávy. Správci 

tak šetří čas. 
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individuálně.  I přes snahu tyto akce pro příjemce co nejvíce zpestřit, aby bylo podání zpráv a soupisek 
méně problematické, ani Správci nevidí velkou přidanou hodnotu a vrací takřka všechny zprávy 
a soupisky k doplnění. 

Jeden ze Správců na svém webu zveřejnil, na výzvu Ministerstva financí, kontrolní listy 
k formální kontrole, kontrole způsobilosti výdajů a kontrole souhrnné ZoR a ŽoP. To 
zvyšuje transparentnost celého kontrolního procesu a mohlo by zvýšit úspěšnost podávání 
zpráv příjemci. Za předpokladu, že tyto kontrolní listy nebudou příliš složité a nebudou 
potenciální žadatele spíše odrazovat od realizace projektu. 

Správci Fondů jezdí dle pravidel na monitorovací návštěvy, a to na min. 30 % projektů. Většina ze 
Správců ale navštěvuje mnohem více projektů, někteří např. 50 %, někteří Správci se snaží navštívit 
všechny projekty. Část Správců ale na více monitorovacích návštěv, než je povinnost, dle jejich 
vyjádření nemají kapacitu. Návštěvy mají u mikroprojektů velkou přidanou hodnotu, vzhledem 
k možnosti diskutovat průběh projektu a reporting se Správci osobně a na místě.  

Doporučení 

► Zjednodušit proces podávání zpráv a Soupisek dokladů viz doporučení u úkolu č. 4.  

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

► Diskutovat s CRR / vojvodstvími nejvhodnější nástroje ke školení příjemců ohledně vykazování 

nákladů a podávání zpráv. 

► Transparentně informovat o procesu kontrol, tj. zveřejňovat informace o zaměření kontrol – 

kontrolní listy.  

► Zvýšit důraz na monitorovací návštěvy oproti formálním kontrolám mikroprojektů.  
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