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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 prvnímu úkolu, tj. Evaluace administrace žádosti 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 a této zprávy je zodpovědět na evaluační otázku: 

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

 Proces administrace žádosti obsahuje potřebné kroky k tomu, aby byly žádosti podány a 

hodnoceny. Celý proces ale trvá dlouho a je administrativně náročný pro všechny zúčastněné 

subjekty.  V některých případech lze na straně žadatele a administrátora identifikovat dílčí 

úkony, které by v případě jejich eliminace/zjednodušení zefektivnily/zrychlily proces 

administrace žádosti pro jednu či obě strany. Kroky se týkají jak procesů monitorovacího 

systému MS2014+, tak i věcných kroků nastavených pravidly programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko.  

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

dokumentace, analýza dat z MS2014+, informace a zkušenosti žadatelů 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. 

Závěrečná zpráva obsahuje následující části: 

1. Přístup k evaluaci  

2. Výsledky evaluace - proces administrace projektové žádosti 

a. Proces podání žádosti – pohled žadatele 

b. Proces administrace žádosti – pohled administrátora.  
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Hlavní doporučení zahrnují:  

 Proces podání žádosti – pohled žadatele 

Označení Doporučení 

1 

► Zredukovat množství formulářových polí v žádosti, popisujících projekt tak, aby 

se méně překrývaly. Zároveň k polím jasně definovat okruhy, které mají pokrývat 

(např. stručné vysvětlení každého z polí). 

• Velmi podobný obsah mají první čtyři pole (problém, který projekt řeší, 

příčiny problému, cíle projektu a očekávané změny), mohly by tedy být 

sjednoceny do jednoho popisu a žadatel by tak vyplňoval pouze tři pole  

• Celý popis projektu by mohl být zredukován do jednoho textu. V Průvodci 

či MS by pak muselo být zdůrazněno, co všechno by se v daném textu 

mělo objevit (tj. problém, příčiny, cíle, očekávané změny, realizované 

aktivity a cílové skupiny) 

2 
► V případě zachování otázek pak redukovat počet znaků k jednotlivým otázkám 

tak, aby neměl žadatel pocit, že musí popsat problém ze široka a obsáhnout opět 

to samé, co v dalších otázkách. 

3 ► Spojit záložky o umístění do jedné, přehledné záložky, kde žadatel specifikuje 

veškeré umístění projektu pro všechny relevantní subjekty.  

4 ► Upřesnit žadatelům v dokumentaci důvody pro výběr umístění projektu a 

doporučit, jaká úroveň je nejvhodnější. 

5 
► Principy Přeshraniční spolupráce uvádět napříč žádostí, tj. vyplňovat pouze 

Klíčové aktivity s důrazem na výše zmíněné principy a zrušit pole Přeshraniční 

spolupráce. 

6 
► Zvýšit limit znaků v popisu Klíčových aktivit, aby byl vytvořen prostor pro uvedení 

kritérií Přeshraniční spolupráce, když bude pro danou aktivitu spolupráce 

relevantní. 

7 

► Zjednodušit popis vyplňování Klíčových aktivit v Průvodci přípravou projektové 

žádosti, např.:  

• V části „Propagační a informační aktivity“ uvést příklady „prvků povinné 

publicity“ a popsat, jak se liší od „aktivit projektu souvisejících s propagací 

a publicitou“.  

• Zaměřit se na konkrétní aktivity a snížit rozsah popisu přeshraničního 

kontextu, vzhledem k tomu, že je již uváděn v Přeshraniční spolupráci. 

8 

► Zjednodušit názvy/definice indikátorů napříč programovou dokumentací.  

• Např. indikátory „Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se 

zvýšenou atraktivitou“ a „Počet elementů infrastruktury 

zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“ jsou na 

první pohled komplikované a je nutné si k nim dohledat další vysvětlení.  
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9 
► Sjednotit terminologii k indikátorům (ukazatelům) napříč programovou 

dokumentací, jasně vysvětlit, k čemu indikátory a jejich sledování slouží a je pro 

žadatele/příjemce přínosné. 

10 ► Monitorovací systém by měl nabízet pouze indikátory relevantní pro daný typ 

projektu/výzvu/prioritní osu (například u environmentálních indikátorů). 

11 ► Kritéria Přeshraniční spolupráce a Přeshraničního dopadu hodnotit napříč celou 

žádostí. 

12 
► Zjednodušit popis kritérií Přeshraniční spolupráce a Přeshraničního dopadnu 

snížením počtu znaků, nebo zvážit nutnost existence samostatných popisů 

těchto kritérií. 

13 ► Doplnit systém tak, aby byla všechna pole dvojjazyčná (dvě buňky, jedna ČJ, 

druhá PJ). 

14 
► Zvážit, zda jsou potřeba veškeré informace v obou jazykových verzích, například 

jen u těch částí, které jsou hodnoceny ve věcném hodnocení experty (kvalita a 

přeshraniční dopad).  

15 ► Revidovat označení polí v žádosti v MS2014+ tak, aby jejich barva odpovídala 

požadavkům při hodnocení, tj. povinnosti a nepovinnosti dané pole vyplnit 

16 
► Přehodnotit existenci nepovinných polí v žádosti, případně důrazně v systému 

označit, pro koho a v jakém případě je nepovinné pole vhodné vyplnit, aby 

žadatele, pro které není relevantní, nezatěžovalo. 

17 
► Provázat funkce v systému v závislosti na již uvedené/vybrané informace, tzn. 

omezené možnosti výběru (v závislosti na výzvě, typu žadatele apod.) a netřeba 

následně vybírat, pokud je pouze jediná možnost na výběr. 

18 ► Upravit funkci kontroly žádosti tak, aby byly kontrolovány i věcné chyby (ne 

obsah), např. že vyplněné termíny odpovídají trvání projektu.  

19 ► Kontrola by mohla poukázat na chyby a případně i doporučit některé z úseků 

zkontrolovat, zda jsou informace vyplněny správně, např. u krátkého textu.  

20 
► Omezit dokládání oskenovaných příloh, které mohou být podepsány elektronicky, 

zvážit možnost použití jediného podpisu na celou žádost (kromě partnerských 

smluv) v rámci elektronického podepsání a finalizace žádosti.  

21 ► Omezit dokládání příloh, které jsou dohledatelné v jiných, veřejných registrech. 

22 ► Zajistit stabilní a bezproblémové fungování elektronického podpisu 

v monitorovacím systému.  
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 Proces administrace žádosti – pohled administrátora 

Označení  Doporučení  

23 

► Digitalizovat proces hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti – 

jednotlivé otázky kontrolního listu by měly být zodpovídány v monitorovacím 

systému. Monitorovací systém by měl mít rychlou reakční dobu a nastavení 

takové, aby bylo vyplňování pro administrátory přívětivé.  

24 ► V systému mít jen takové záložky a pole, které jsou po kontrolu/hodnocení 

relevantní, aby zbytečně nezatěžovaly uživatele. 

25 

► V případě, že budou nadále využívány kontrolní listy: 

• Podepisovat kontrolní listy elektronickým podpisem.   

• Terminologie kontrolních listů a otázek v systému by měla být jednotná. 

•  Monitorovací systém by měl znát a kontrolovat, zda jsou pro daný 

proces/krok povinné přílohy (kontrolní listy) nahrány a uživatele v případě 

negativní kontroly upozornit k doplnění. 

26 
► Popisovat nedostatky projektových žádostí, které jsou předmětem doplnění, do 

monitorovacího systému tak, aby byly informace snadno dohledatelné, 

transparentní a využitelné pro zpracování dat. 

27 

► Digitalizovat generování žádosti o doplnění projektové žádosti tak, aby 

administrátor pouze doplnit konkrétní údaje k projektu. Digitalizovat by v tomto 

bodě bylo vhodné na základě elektronických kontrolních listů, které by 

administrátoři vyplňovali při kontrole přijatelnosti přímo v monitorovacím 

systému, viz výše, kap. 3.2.1.1. 

28 
► Vyplňovat druhý KL (po výzvě k doplnění) jen za ty oblasti, které jsou 

kontrolovány. KL by měl být automaticky generován na základě oblastí, které byly 

doplňovány. 

29 ► Výzva k doplnění může být zaslána pouze depeší, bez toho, aby byla ručně 

podepisována. 

30 ► Elektronizace kontrolních listů, podobně jako u kontroly přijatelnosti, viz výše, 

kap. 3.2.1.1., v případě zachování kontrolních listů je podepisovat elektronicky. 

31 

► Zvážení překryvu hodnocených oblastí, eliminace dublujících se otázek. 

• Např. otázky „Jaká je přidaná hodnota společné realizace projektu“ a 

„Jaká je míra příspěvku projektu k propojování příhraniční“ by mohly být 

shrnuty do jedné, aby byla oblast pro žadatele snadněji uchopitelná.   

32 

► Zjednodušení systému hodnocení  

• Např. dostatečné vysvětlení přidělení jednotlivých bodů žadatelům, aby 

byly informace snadno dohledatelné, transparentní a využitelné pro 

zpracování dat. 

• Např. zrušit váhy otázek, přiřazovat rovnou konečné body.  
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33 
► Zpracování konkrétnější a návodnější Metodiky hodnocení (např. uvádění 

konkrétních příkladů hodnocení), aby byl lépe sjednocen pohled hodnotitelů na 

konkrétní oblasti a body. 

34 

► Svolání (fyzické) Společného panelu expertů jen k hodnocení projektů, ve 

kterých mají hodnotitelé významný rozpor (díky konkrétnější Metodice by mělo 

být hodnocení jednotlivců sjednocenější). Projektům s hodnocením bez 

významného rozporu přidělit průměrné hodnocení jednotlivých hodnotitelů.  

35 ► Automatizace tvorby ranking listu projektů doporučených k financování pro 

Monitorovací výbor. 

36 ► Automatické generování právního aktu v monitorovacím systému.  

37 ► Elektronizace podpisu právního aktu (Rozhodnutí/Smlouva). 
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