
 

  

  

Procesní evaluace 
programu Interreg V-A 
Česká republika – 
Polsko 

Shrnutí pro pro úkol č. 5 – 
Evaluace programové 
dokumentace  

 

Dodavatel: 

Ernst & Young, s.r.o. 

 

 



 

 

 

1   

 

Manažerské shrnutí  

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

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále také „Projekt“ nebo „Evaluace“). Zpracovatelem 

Projektu je Ernst & Young, s.r.o. (dále také „EY“) na základě smlouvy ze dne 28. června 2019, uzavřené 

mezi EY a Ministerstvem pro místní rozvoj (dále také „MMR“ nebo „Zadavatel“). 

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 pátému úkolu, tj. Evaluace programové dokumentace. 
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: 

► Je programová dokumentace pro žadatele přehledná a informačně přínosná? 

Programová dokumentace je informačně obsáhlá, žadatelům a příjemcům tak poskytuje 

dostatek potřebných informací k podání žádosti o dotaci a úspěšné realizaci projektu.  

Orientace napříč dokumentací však může být náročná, a to především pro nezkušené 

žadatele a příjemce, vzhledem k tomu, kolik je dokumentů k jednotlivým projektovým fázím 

a jak jsou dokumenty rozsáhlé. Všechny dokumenty nejsou dostupné na stejném místě a 

často jsou texty složitě formulované, vč. nekonzistentního používání odborných termínů a 

pojmů.  

Dokumentace se se skládá ze sedmi relativně dlouhých dokumentů a například pro podání 

žádosti by měl žadatel přečíst přes 250 stran textu (4 dokumenty, bez příloh). Dokumenty se 

v některých případech i částečně tematicky překrývají, případě je jedno téma rozepsáno do 

více dokumentů.   

K zodpovězení evaluační otázky jsme využili především programovou dokumentaci a informace od 

žadatelů a příjemců získané skrz dotazníkové šetření. Jednotlivé dokumenty jsme pak podrobili 

multikriteriální analýze. Na základě této analýzy a výsledků z dotazníkového šetření jsme formulovali 

doporučení. 

Závěrečná zpráva obsahuje následující části: 

1. Hlavní zjištění a doporučení 
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2. Přístup k evaluaci 

3. Výsledky evaluace – Evaluace programové dokumentace  

a. Souhrnná analýza programové dokumentace  

b. Analýza jednotlivých dokumentů  

Hlavní doporučení zahrnují:  

 Souhrnná analýza programové dokumentace 

Označení Doporučení 

1 

► Propojit dokumenty Příručka pro žadatele a Průvodce přípravou projektové 

žádosti do jednoho dokumentu a propojit dokumenty Příručka pro příjemce 

a Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce. 

2 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet 

dokumentů, tak sjednotit systém ukládání programové dokumentace na 

webových stránkách tak, aby byly všechny dokumenty uloženy na stejném místě 

v relevantní záložce, tj. obě příručky budou uvedeny hned na začátku záložky 

„Jsem žadatel“ a „Jsem příjemce“. Nebo všechny dokumenty v jedné záložce 

„Dokumentace“. 

3 ► Uvádět úplnou revizi aktualizací v každém dokumentu. 

4 ► Eliminovat duplicity napříč dokumentací. 

5 ► Sjednotit tematické oblasti do jednoho dokumentu. 

6 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet 

dokumentů, tak: Sjednotit názvy dokumentů s věcným obsahem a ty určené pro 

práci s monitorovacím systémem, tj. na Průvodce a Příručky 

7 
► Sjednotit terminologii napříč dokumentací, nebo na začátku každého dokumentu 

upozornit na problematické pojmy. 

8 
► Konzistentně používat jeden termín pro konkrétní dokument/subjekt/aktivitu 

apod. napříč dokumentací. 

9 ► Odkazovat se na aktuální zdroje a existující přílohy. 

10 ► Zrevidovat texty dokumentů, aby byl text jednodušší na pochopení. 

11 
► Sjednotit logiku stavby textu/řazení kapitol především u Příruček pro žadatele a 

příjemce. 

12 
► Sjednotit vzhled/formu dokumentů, tj. aby všechny byly psány stejným písmem 

a velikostí, a rovněž rozložení textu na stránce bylo jednotné.  

13 ► Používat stejný formát odrážek, úrovní kapitol, podbarvení napříč dokumentací. 

 



 

 

 

3   

 

 Analýza jednotlivých dokumentů 

Označení Doporučení 

14 

Průvodce přípravou projektového záměru  

► Uvést evidenci revizí v dokumentu, ze které bude evidentní, kde konkrétně 

nastala aktualizace dokumentu.   

15 

 Příručka pro žadatele včetně příloh 

► Upravit formální stránku dokumentu, např. vysvětlit, co znamená podbarvení 

textu, sjednotit formální podobu tabulek termíny apod. 

16 
► Upravit obsahovou stránku dokumentu, např. zjednodušit text, upozornit na 

problematické termíny apod. 

17 

► Zrevidovat množství textu zaměřeného na velmi specifické informace (veřejná 

podpora) a začínat dokument od nejdůležitějších obecnějších pravidel a končit 

detailními specifickými informacemi, které nemusí číst všichni žadatelé 

18 

Průvodce přípravou projektové žádosti prioritních os 2 - 4 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace na stávající počet 

dokumentů, upravit Průvodce tak, aby sloužil pouze jako návod na podání 

žádosti o dotaci v monitorovacím sytému. Informace o obsahu žádosti uvádět 

pouze v Příručce pro žadatele nebo sloučit dokument s Příručkou pro žadatele  

19 
► V úvodní části dokumentu uvést rejstřík pojmů a řádně vydefinovat pojmy, jež by 

žadatele mohly mást.  

20 
► Zrevidovat texty, aby byly psány jazykem a stylem srozumitelným pro běžného 

žadatele. 

21 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele včetně příloh 

► Na začátek dokumentu přidat rejstřík pojmů a seznam zkratek. 

22 ► Vysvětlit, co znamená podbarvení textu, pokud je použito. 

23 

Metodika kontroly a hodnocení žádosti  

► Zvážit zrušení Metodiky a její obsah rozdělit do Kontrolních listů (pro 

administrátory) a do Příručky pro žadatele. 

24 

► Zůstane-li zachováno současné rozdělení dokumentace: 

• Zvětšit písmo, případně upravit strukturu textu, aby byl vizuálně přehlednější.  

• Zrevidovat obsah Metodiky a některé části přesunout do relevantnějších 

dokumentů, jako např. „Odstranění vad a nedostatků projektové žádosti“, do 

Příručky pro žadatele. 
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25 

Příručka pro příjemce včetně příloh  

► Upravit obsahovou stránku dokumentu, např. zjednodušit text, upozornit na 

problematické termíny apod. 

26 
► Upravit formální podobu dokumentu, např. zvětšit velikost písma a snížit 

množství textu na stránku. 

27 

Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce  

► Změnit jméno dokumentu na „Průvodce...“, nebo spojit s Příručkou pro příjemce. 

28 
► Používat dokument pouze jako návod, tj. všechny informace o věcném obsahu 

uvádět v Příručce. 

29 ► Vysvětlit, co znamená podbarvení textu.  

30 ► Zrevidovat text, aby se neobjevovaly duplicitní a nejednoznačné informace.   

31 

Doplňující zdroje 

► Zhodnotit úspěšnost video návodů podávání žádosti o dotaci a předkládání 

zpráv o realizaci. 

32 ► Pokračovat v úspěšných školeních a seminářích. 
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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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