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Souhrn
„Vyhodnocení zkušeností žadatelů v ROP SČ“

Evaluační projekt „Vyhodnocení zkušeností žadatelů s procesem podávání a administrace Žádostí
o poskytnutí dotace v ROP SČ“ byl zadán v souladu s Evaluačním plánem ROP SČ. Hlavním cílem
projektu bylo provést vyhodnocení zkušeností žadatelů o poskytnutí dotace z ROP SČ s procesem
přípravy a podávání Žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“), dále vyhodnocení procesu
administrace těchto Žádostí a návrh doporučení pro odstranění případných nedostatků. K naplnění
hlavního cíle a k zodpovězení evaluačních otázek bylo nutné provést následující aktivity:
vyhodnocení náročnosti přípravy Žádosti z pohledu žadatelů
- složitost zpracování Žádosti a její náročnost na časové, finanční a lidské kapacity,
- srozumitelnost a relevantnost jednotlivých částí Žádosti,
- dostupnost a srozumitelnost podpůrných dokumentů;
zhodnocení informační podpory k jednotlivým výzvám;
zhodnocení kvality komunikace mezi pracovníky Úřadu Regionální rady (ÚRR) a žadateli;
vyhodnocení administrace Žádostí
- nastavení postupů a lhůt,
- dodržování stanovených postupů a lhůt;
formulace doporučení na odstranění zjištěných nedostatků.
Projekt realizovala společnost Progrant, s.r.o. v období od srpna do října 2008. Nosnou částí analýz
bylo provedení dvou dotazníkových šetření a polostandardizovaného rozhovoru.
Výsledky dotazníkových šetření
Zpracování projektu tvořily dvě hlavní analýzy. První analýza byla v první řadě zaměřena na posouzení
náročnosti přípravy Žádosti z pohledu žadatelů včetně náročnosti zpracování příloh a elektronické
žádosti Benefit7. V druhé řadě šlo o zhodnocení kvality poskytovaných informací pracovníky ÚRR
a o posouzení komplexnosti a srozumitelnosti metodických dokumentů. Tato analýza byla realizována
dotazníkovým šetřením. Z 272 obeslaných adres se vrátily 104 dotazníky (návratnost 38 %), které se
však vztahovaly k 141 projektům, což z tohoto pohledu představuje návratnost 52 %.
Z dotazníků vyplynulo, že:
Žadatelé se ve většině případů rozhodli do zpracování a podání projektu zapojit konzultanta.
Jako nejnáročnější na
zpracování jsou žadateli
považovány
Další
informace k žádosti (DIŽ).
Naopak
zpracování
žádosti v aplikaci Benefit7
nepovažují respondenti
za příliš náročné.

Nejsložitější část projektu na zpracování

23%

Další informace k žádosti
(DIŽ)
Zajištění formálních příloh

8%
69%
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Tvorba rozpočtu
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Většina žadatelů neměla problémy s určením veřejné podpory a výběrem indikátorů.
Mezi uváděné technické problémy se aplikací Benefit7 patří automatické odhlašování
z aplikace, kopírování textů z jiných aplikací nebo ztráta dat. Z hlediska funkčnosti
respondentům nejvíce vadily odstávky systému.
Většina respondentů je
přesvědčena, že žádná
část aplikace Benefit7
není zbytečná a že
14%
Prioritní
téma
všechny části přílohy
7%
43%
Partner projektu
žádosti byly pro projekt
Rovné příležitosti
Udržitelný rozvoj
relevantní.
Ostatními
Horizontální témata
29%
7%
žadateli jsou u aplikace
Benefit7 za nejvíce
zbytečné považovány
části týkající se partnerství a rovných příležitostí (horizontálních témat), u DIŽ vliv projektu na
horizontální témata a předběžný výpočet max. dotace.
Zbytečné části elektronické žádosti

Za nejsložitější části aplikace
Benefit7 na zpracování je
žadateli
považováno
vypracování rozpočtu, u DIŽ
je to analýza trhu a cash flow.

Zbytečné části DIŽ

Žadatelé jsou spokojeni
s vyhledáváním i včasnou
dostupností
jednotlivých
materiálů a ve většině
dokumentům rozumí.

Logický rámec

11%

22%

11%

Analýza rizik projektu a
jejich řízení
Vliv projektu na horizontální
témata

56%

Předběžný výpočet, max.
výše dotace z ROP NUTS2

Podpora pracovníků ÚRR je většinou respondentů považována ze velmi profesionální
a užitečnou.
Druhá analýza, která hodnotila postupy při administraci žádostí, byla provedena vlastním šetřením
zpracovatele a šetřením mezi pracovníky ÚRR formou dotazníku a polostandardizovaných skupinových
rozhovorů. Respondenty byli pracovníci oddělení Administrace projektů (OAP) a oddělení Realizace
projektů a plateb (ORPP) ROP SČ. Jako největší problémy se projevila malá personální kapacita těchto
dvou oddělení, které mají administraci projektů na starosti, a s tím spojené překračování stanovených
lhůt. Dále byly identifikovány problémy s monitorovacím systémem IS MONIT7+.
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Návrhy na změny
Obě analýzy byly podkladem pro návrhy na zlepšení systému. Na jejich základě byly identifikovány tyto
návrhy:


Délka výzev: Vytvořit harmonogram výzev, který bude neměnný v průběhu roku. Rozložit výzvy
do více termínů a více bloků.



Veřejná podpora (VP): Vydávat na základě konzultací a stručných popisů projektů předběžná
stanoviska ÚRR k projektům VP tak, aby VP nemusel posuzovat žadatel.



Benefit7: Zrušit stávající rozpočet v aplikaci Benefit7 a zpracovat standardizovaný rozpočet
v aplikaci MS Excel jako vzor. Zprovoznit funkci automatického uložení ve chvíli, kdy se žádost
sama po určité době odhlásí. Optimalizovat kopírování z jiných aplikací. Doplnit příliš
všeobecnou a technickou nápovědu o věcnou a metodickou část. Všechna horizontální témata
sloučit do jedné záložky.



DIŽ: Více diferencovat požadavky na jednotlivé kapitoly a jejich obsah dle zaměření opatření.
Přesunout některá témata z aplikace Benefit7 do DIŽ (harmonogram, projektový tým – lidské
zdroje). Veřejnou podporu řešit v aplikaci Benefit7.



Přílohy žádosti: Zvážit elektronizaci příloh – katastr nemovitostí, obchodní rejstřík. Zmírnit
požadavky na doklady dle stavebního zákona. Povinně by byla dokládána dokumentace
k územnímu rozhodnutí a bodově by byly zvýhodněny projekty s dokumentací zpracovanou
v úrovni pro stavební povolení.



Vyhledávání informací: U každého čísla výzvy udávat název oblasti podpory a příp. anotaci.
Zavést možnost průběžného sledování výsledků administrace a hodnocení projektů na
webových stránkách ROP SČ. Zrychlit stahování dat z webových stránek ROP SČ.



Administrace žádostí: Zajistit více externích hodnotitelů zejména v ekonomické oblasti u
technicky a ekonomicky náročnějších projektů. Prodloužit lhůtu k podpisu smlouvy minimálně o
5 dnů. Zvýšit počet pracovníků OAP a ORPP.

Zpracovatel sestavil 16 návrhů na optimalizaci ROP SČ. Návrhy jsou zpracovány tak, aby přinesly
žadatelům i hodnotitelům projektů některá zjednodušení, která by však neměla zásadní vliv na
hodnotitelnost projektů. Řada optimalizací, které by zpracovatel navrhnul, byla provedena v průběhu
realizace projektu samotným ÚRR.

Veškeré informace o průběhu projektu včetně grafů a detailních návrhů jsou součástí Závěrečné zprávy
projektu, do které je možné na vyžádání nahlédnout na ÚRR.
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