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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“ (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 poslednímu, osmému úkolu, tj. Rešerše dobré praxe 
programů Interreg. 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: 

► Jaká je dobrá praxe mezi programy Interreg z hlediska procesů a nastavení implementační 

struktury programu pro česko-polský přeshraniční program? 

Oblasti a procesy programu Interreg ČR-PL s identifikovaným prostorem pro zlepšení mohou 

čerpat inspiraci v nastavení jiných programů Interreg. Oblasti s potenciálem zlepšení zahrnují 

podobu programové dokumentace, jazyk fungování programu, rozsah a složitost žádosti o 

podporu, zapojení malých subjektů do mikroprojektů nebo podpora příjemců během 

implementace projektů. 

► Programová dokumentace může být stručná a graficky zpracovaná tak, aby bylo pro 
žadatele a příjemce snadné se v ní orientovat a najít potřebné informace.   

► Programy mohou fungovat v jednom, anglickém jazyce, což snižuje administrativní 
náročnost překladů dokumentů pro administrátory programu i žadatele a příjemce.  

► Žádosti o podporu mohou klást důraz na jednoduchost převážně pro žadatele, kterým 
lze přehlednou žádost v rámci příručky poskytnout i off-line.  

► Malé subjekty mohou být specificky podporovány, aby se zapojily do programu i tak, 
že se přizpůsobí financování jejich potřebám.  

► Příjemci během implementace mohou být podporováni k větší přeshraniční spolupráci 
a zároveň jim administrátoři během společných jednání mohou nabídnout podporu. 

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

programová dokumentace operačních programů a rozhovory se zástupci programů.  
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Zpráva obsahuje následující části: 

1. Hlavní zjištění 

2. Přístup k evaluaci 

3. Výsledky evaluace – dobrá praxe 

a. Interreg Central Europe 

b. Interreg Estonsko-Lotyšsko 

c. Interreg Polsko-Slovensko 

d. Interreg Maďarsko-Chorvatsko. 

Konkrétní doporučení pro tuto zprávu nejsou explicitně sepsána, vzhledem k tomu, že samotný popis 

dobré praxe je možné brát jako doporučení.  
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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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