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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 s 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 druhému úkolu, tj. Evaluace administrace projektu v 
MS2014+. 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: 

► Obsahuje administrace projektu v MS2014+ pouze účelné a nezbytné úkony? 

Aktivity, které musí příjemci a administrátoři při administraci projektů vykonat, umožňují 

realizovat a uzavřít projekty. Některé z kroků jsou však duplicitní nebo neúměrně náročné 

tomu, k čemu slouží a jak se s nimi operuje dále. Neúčelné a náročné úkony je tak vhodné 

zredukovat či zjednodušit.  

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

dokumentace, analýza dat z MS2014+, informace a zkušenosti příjemců a administrátorů. Informace 

jsme pak shrnuli do procesní mapy, analýzy jednotlivých kroků a případových studií, které byly 

podkladem pro tuto zprávu. Na základě analýz a zjištění k jednotlivým krokům jsme formulovali 

doporučení pro jednotlivé kroky. 

Zpráva obsahuje následující části: 

1. Přístup k evaluaci 

2. Proces administrace projektu 

a. Žádosti o změnu 

b. Zprávy o realizaci a žádosti o platbu.  
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Hlavní doporučení zahrnují: 

 Žádosti o změnu 

Označení Doporučení 

1 ► Umožnit podávání žádostí o nepodstatnou změnu se Zprávou o realizaci. 

2 
► Upravit proces z žádosti o nepodstatnou změnu na pouhou oznamovací 

povinnost, v případech, kdy schválení není relevantní (např. změna starosty 

obce). 

3 
► Rozhodnout, který systém pro žádosti využívat (MS2014+ vs. Změnové listy) a 

ten systém rozvinout tak, aby pokrýval všechny potřeby dotčených subjektů 

(příjemců i administrátorů změn) a úkony se nedublovaly. 

4 
► Omezit v monitorovacím systému možnosti zadávat nerelevantní data a 

vyplňovat nerelevantní možnosti, například zadání účinnosti změny mimo období 

trvání projektu. 

5 

► Nastavit systém pro jednotlivé partnery tak, aby bylo snadné sledovat 

nepodstatné změny, které partneři dělají sami, bez nutného zásahu hlavního 

partnera, například propisování nejaktuálnějšího rozpočtu v systému ke všem 

partnerům projektu s oznámením o jeho aktualizaci. 

6 ► Upravit proces žádosti o nepodstatnou změnu na pouhou oznamovací povinnost, 

v případech, kdy schválení není relevantní. 

7 
► Rozhodnout, který systém pro žádosti využívat (MS2014+ vs. změnové listy) a 

ten systém upravit tak, aby pokrýval potřeby dotčených subjektů (příjemců i 

administrátorů změn) a úkony se nedublovaly. 

8 ► Umožnit vygenerování kompletního přehledu změn u projektu z monitorovacího 

systému. 

9 ► V případě udržení přehledu o změnách v excelu u JS, dodržovat jednotnou 

terminologii a kompletně vyplňovat informace o změnách u projektu. 

10 ► Elektronizace vydání změněného Právního aktu a využívání elektronického 

podpisu, viz Zpráva k úkolu č. 1. 

 Zprávy o realizaci a žádosti o platbu 

Označení Doporučení 

11 

► Neschvalovat dílčí soupisky a dílčí zprávy o realizaci před odevzdáním souhrnné 

ZoR a ŽoP, ale schválit tyto zprávy souběžně. Hlavní příjemce bude primárně 

zodpovědný za kvalitně a včas připravené zprávy a soupisky partnerů, posílí se 

tak nutnost (přeshraniční) spolupráce a kooperace mezi příjemci. 
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12 
► Redukovat obsah zpráv o realizaci, který jsou duplicitní s částmi z žádosti o 

podporu a kde je pravděpodobné, že nenastala žádná nová skutečnost od 

přípravy žádosti, např. přeshraniční spolupráce při přípravě projektu apod.  

13 ► Eliminovat pole zprávy, kde příjemce vyplňuje informace, které jsou ověřitelné 

z jiných zdrojů, především z dat v monitorovacím systému. 

14 ► Eliminovat nutnost překladu souhrnných zpráv o realizaci do jazyka kontrolora 

vedlejšího příjemce v případě, že nejsou potřeba pro žádného z kontrolorů.  

15 ► V případě, že je nutnost zachovat dvojjazyčnost zpráv, informovat příjemce o 

důvodech. 

16 ► Zredukovat množství projektů, u kterých se formálně a „od stolu“ kontroluje 

přeshraniční spolupráce a dopad. 

17 ► U vzorku projektů dělat detailnější věcnou kontrolu průběhu projektů, spolupráce 

a přeshraničního dopadu. 

18 ► Zredukovat množství nahrávaných dokladů k soupisce výdajů. 
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