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1. Úvod
Projekt „Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ“ byl uskutečněn na základě
Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na
rok 2011. Realizace této analýzy vyvstala z potřeby Řídícího orgánu (ŘO) Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) stanovit další postup
v realizaci Komunikačního plánu ROP SČ za období 2007 – 2010 (KoP) pro druhou polovinu
programového období. Rovněž tato analýza reaguje na povinnost stanovenou v nařízení EK
č. 1828/2006. čl. 4, odst. 2, kde je uvedeno „Výroční zpráva o provádění za rok 2010
a závěrečná zpráva o provádění obsahuje kapitolu hodnotící výsledky informačních
a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost operačních programů a povědomí o nich
a o úlohu Společenství, …“
Cílem této evaluace bylo vyhodnotit realizaci a splnění cílů Komunikačního plánu ROP SČ
za období 2007 – 2010 a v důsledku toho vyhodnotit posun v míře povědomí široké veřejnosti
o strukturálních fondech EU resp. ROP SČ v regionu soudržnosti Střední Čechy. Na základě
zjištěných skutečností poté navrhnout další postup a zacílení realizace KoP.
Aktivity směřovaly do následujících oblastí:
- provedení dotazníkového šetření,
- identifikace skupin občanů (a regionů - okresů), u kterých se míra povědomí výrazně
liší,
- vyhodnocení splnění naplánovaných aktivit KoP,
- vyhodnocení stanovených cílů KoP,
- návrh konkretizace vhodných aktivit KoP,
- návrh případných opatření pro zvýšení míry povědomí veřejnosti o ROP SČ (fondech
EU).
Evaluace má především podat odpověď na následující evaluační otázky:
1. Jsou dostatečným způsobem naplňovány cíle stanovené v KoP? Do jaké míry byly
realizovány naplánované aktivity?
2. Došlo ke zvýšení míry povědomí o fondech EU resp. ROP SČ v regionu soudržnosti
Střední Čechy?
Realizace této evaluace probíhala od února do dubna 2011 a byla uskutečněna
kombinovanou formou, tzn. interně/externím způsobem. Evaluace byla provedena pracovníky
oddělení Monitoring a evaluace a oddělení Technická pomoc a publicita Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR) za odborné asistence externí evaluátorské
společnosti Akses, spol. s r. o., která rovněž zajistila realizaci dotazníkového šetření.
Podíl na jednotlivých činnostech byl následující:
- Tvorba dotazníku – byl použit podobný jako pro obdobné šetření v roce 2007,
pracovníci ÚRR za konzultace s externím evaluátorem.
- Organizace a realizace dotazníkového šetření – externí evaluátor.
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Přepis dat z dotazníků – externí evaluátor.
Vyhodnocení a analýza dat z dotazníkového šetření – pracovníci ÚRR za odborné
podpory ze strany externího evaluátora (1 pracovní workshop/setkání).
Návrh závěrů a doporučení - pracovníci ÚRR za odborné podpory ze strany externího
evaluátora (1 pracovní workshop/setkání).
Zpracování závěrečné Zprávy – pracovníci ÚRR.

Výstupem evaluace je tato Zpráva, která obsahuje dvě samostatné části. Úvod celé kapitoly
obsahuje odůvodnění a zaměření realizace evaluace. První část je zaměřena na vyhodnocení
dotazníkového šetření týkajícího se zjištění míry povědomí občanů Středočeského kraje o
fondech EU. V druhé části obsahuje vyhodnocení dosavadní realizace KoP. Každá tato část
v úvodu obsahuje shrnutí základních zjištění, závěrů a doporučení. Dále je popsán
harmonogram řešení, použité metody a postupy. Nejrozsáhlejší součástí každé části jsou
detailní rozbory zkoumaných problematik. Na konci každé části je učiněn krátký závěr.
Učiněná zjištění a navržená doporučení budou sloužit především jako jeden z podkladů pro
aktualizaci a nastavení aktivit KoP a jeho zacílení na „problémové“ cílové skupiny v rámci
regionu Střední Čechy. Mimo to závěry z dotazníkového šetření o míře informovanosti
občanů Středočeského kraje o fondech EU se stanou součástí Výroční zprávy o provádění
ROP SČ za rok 2010.
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2. Výzkum informovanosti veřejnosti o ROP SČ
2.1. Základní poznatky z výzkumu
Třem čtvrtinám občanů Středočeského kraje pojmy „strukturální fondy EU“ a „dotace z EU“
něco říkají, nicméně jedná se většinou pouze o povrchní znalost.
Oproti roku 2007 se však úroveň povědomí zvýšila o 9 procentních bodů.
Ve strukturálních fondech se orientuje celkem dobře 5 % občanů, jen málo 40 %, neorientuje
se v nich vůbec více než polovina občanů.
K Nárůstu povědomí oproti roku 2007 došlo v kategorii „jen částečně, málo“, což potvrzuje
předchozí tvrzení, že občané Středočeského kraje mají povrchní znalost o fondech EU.
O ROP SČ ví pouze čtvrtina respondentů. Nicméně oproti roku 2007 i zde došlo k značnému
navýšení tohoto procenta (o 10 procentních bodů).
Ukazují se však větší rozdíly v informovanosti podle různých skupin občanů.
O strukturálních fondech EU v různé rovině a formě jsou nejvíce informováni podnikatelé
(živnostníci), odborní pracovníci, řídící pracovníci na vyšších manažerských postech, lidé
s vyšším vzděláním a z hlediska věku střední generace.
Nejméně jsou o nich informováni věkově starší a na druhé straně velmi mladí lidé, důchodci a
nezaměstnaní, pracovníci bez podřízených a lidé s nižším stupněm vzdělání.
S projektem podpořeným z fondů EU se setkalo 38 % respondentů, s projektem podpořeným
z ROP SČ polovina z nich. Že jsou tyto projekty alespoň z části užitečné si myslí 90 % z nich.
Prostředky EU mohou Středočeskému kraji pomoci nejvíce v oblasti dopravy, značný přínos
občané vidí i pro rozvoji venkova a měst (revitalizace území). Nejméně mohou prostředky
z EU pomoci v především oblasti cestovního ruchu.
Na prvním místě preferencí se umístila televize jako medium, které je upřednostňováno
většinou obyvatelstva, bez ohledu na věk, vzdělání a profesi. Z tohoto zdroje čerpá 67 %
všech dotázaných. Na druhém místě se za televizí umístily noviny a časopisy. Přednášky a
školení nejsou příliš využívány.
Zájem o získávání informací o EU fondech vyjádřili většinou lidé středního věku, nejvíce
v kategorii 30 - 39 let. Z hlediska vzdělání se jednalo o respondenty se středoškolským a
vyšším vzděláním, z hlediska zaměstnání podnikatelé, živnostníci, odborní a administrativní
pracovníci.
Jako nejspolehlivější medium se při úsilí oslovit co nejširší vrstvy jeví televize, noviny,
časopisy a letáky. Na internet se zaměřují zvláště lidé mladšího věku a lidé se středoškolským
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a vyšším vzděláním a z pohledu zaměstnání především odborní a administrativní pracovníci,
ale také podnikatelé (živnostníci). Z rozhlasu informace čerpá především starší generace,
z hlediska zaměstnání důchodci, rolníci a dělníci.
O dotacích by měly být informovány všechny vrstvy obyvatelstva, protože mohou podpořit
jejich čerpání.

2.2. Metodika a organizace výzkumu
Výzkum byl proveden metodou dotazování reprezentativního souboru občanů Středočeského
kraje podle standardizovaného dotazníku, a to prostřednictvím tazatelské sítě Klubu
společenských věd o.s. rozmístěné ve všech okresech Středočeského kraje.
Řízené rozhovory s reprezentativním souborem 302 občanů trvale bydlících ve Středočeském
kraji uskutečnilo 21 proškolených tazatelů, spolupracovníků Klubu společenských věd o.s. ve
dnech 8. - 25. 2. 2011. A to ve všech 12 okresech Středočeského kraje a v různých
velikostních skupinách měst a obcí. Při výběru respondentů dotazníkového šetření bylo
respektováno odpovídající sociodemografické zastoupení cílových skupin občanů podle
aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
Standardizovaný dotazník obsahoval 20 meritorních otázek (z toho 2 složené) a
8 identifikačních (věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, podíl na řízení, velikost místa bydliště,
okres). Byl sestaven podle sociologických zásad tvorby dotazovacích nástrojů s důrazem na
přesnost a srozumitelnost formulace otázek. Výzkumné šetření navázalo obsahově na
obdobný výzkum z října 2007, přičemž byla většina otázek opakována – 10 zcela přesně,
3 částečně. To umožnilo posoudit z chronologického hlediska změny v názorech občanů.
Ke zpracování byla využita data ze všech 302 výzkumných rozhovorů. Získané údaje byly
kontrolovány, kódovány (7 meritorních otázek bylo zakódováno podle kódového klíče) a
zaznamenány na PC v programu Excel ke zpracování prostřednictvím dalších výpočetních
postupů.
Garantem provedení a kvality výzkumného šetření je Klub společenských věd o.s. jako jeho
49 výzkum (č. 49-11). Organizační, administrativní a technické práce (příprava a realizace
šetření v terénu), kontrolu dotazníků a záznam dat provedl výzkumný tým Klubu
společenských věd o. s.

2.2.1.

Průběh dotazování

Tazatelé se řídili platnými Zásadami pro práci tazatelů. Rozhovory uskutečňovaly na různých
místech okresů Středočeského kraje většinou s jim neznámými osobami.
Podle vyjádření tazatelů nebyly žádné problémy s vyhledáváním respondentů. Téměř všichni
však sdělili, že při rozhovorech projevovala určitá část občanů (zejména na venkově) menší
ochotu a zájem na téma odpovídat z důvodu neinformovanosti a neznalosti problematiky.
Někdy se projevovala i arogance, a menší počet oslovených občanů (cca 10 %) rozhovor na
toto téma odmítal – většinou se zdůvodněním, že o problematice nic neví.
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Všichni tazatelé uvedli, že informovanost o zkoumané problematice je nízká, pokud
respondenti něco věděli, pak velice mlhavě a obecně.

2.2.2.

Struktura souborů dotázaných

Struktura souboru dotázaných odpovídá v základních demografických parametrech struktuře
občanů Středočeského kraje od 15 let – 1 057 890 občanů (k 31. 12. 2009).

SOUBOR
Počet respondentů

Populace
302

podle pohlaví

muži
ženy

47 %
53 %

podle věku

od 15 do 19 let
20 až 29 let
30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
60 let a více

8%
16 %
17 %
19 %
18 %
22 %

podle nejvyššího
dokončeného
vzdělání

základní bez vyučení
základní s vyučením
střední bez maturity
střední s maturitou
vysokoškolské

11%
19 %
13 %
42 %
15 %

podle
zaměstnání

dělníci a rolníci
administr., techničtí a jiní zaměstnanci
podnikatelé, živnostníci
důchodci
nezaměstnaní
ostatní ekonomicky neaktivní 1/

17 %
40 %
9%
18 %
7%
9%

Počet ekonomicky aktivních = 60 %, ekonomicky neaktivních = 40 %.
Z ekonomicky aktivních občanů pracuje více než polovina v soukromých podnicích, 30 % ve
státních organizacích nebo v samosprávě a necelých 20 % v jiných organizacích.
Podstatná část (86 %) ekonomicky aktivních občanů nemá žádné podřízené, jednoho až pět
podřízených má 10 % a 4 % z nich řídí více než pět zaměstnanců.
podle velikosti
místa bydliště

do 2 tisíc obyvatel
2 až 5 tisíc obyvatel
5 až 40 tisíc obyvatel
nad 40 tisíc obyvatel

/ Mezi ostatní ekonomicky aktivní občany patří studenti a ženy v domácnosti.

1

7

24 %
19 %
44 %
13 %

podle
okresů

Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník

10 %
6%
7%
8%
5%
8%

Mladá Boleslav
Nymburk
Praha – východ
Praha – západ
Příbram
Rakovník

12 %
8%
10 %
8%
6%
12 %

Rozdíl mezi počtem žen a mužů ve výzkumu a v datech ČSÚ je 1 procentní bod, mezi
věkovými skupinami 2,4 procentního bodu (v zastoupení mladé generace nejsou vůbec žádné
rozdíly), a mezi velikostními skupinami obcí 7,5 procentního bodu. Menší zastoupení
obyvatel malých obcí do 2 tisíc obyvatel bylo způsobeno znatelně větším odmítáním
rozhovorů v těchto místech. Rozhovor byl proveden s každým 3306 občanem Středočeského
kraje. Statistická chyba se u tohoto souboru pohybuje v průměru + - 3,7 %.
Výzkumné údaje mají ze statistického hlediska střední informační hodnotu. Výsledky
lze využívat jako poznatky o základních trendech rozložení názorů na dané otázky.
Poznámky:
Doporučení k dalšímu zpracování dat:
Všechna data je možné zpracovávat v základním třídění druhého stupně podle základních
sociodemografických znaků: věk, pohlaví, vzdělání a velikost místa bydliště. Třídění
podle současného zaměstnání bude mít pouze orientační hodnotu, třídění podle okresů
nemůže mít potřebnou věrohodnost vzhledem k malému počtu dotázaných v jednotlivých
dvanácti okresech (v průměru 25 respondentů).
K vyjádřením respondentů mimo téma dotazníku:
Při rozhovorech se čtvrtina (25,2 %) dotázaných vyjadřovala i k jiným problémům, mimo
položené otázky. Tazatelé tato vyjádření zaznamenali na konci dotazníků a při
vyhodnocení a kontrole byla témata vyjádření shrnuta do 29 bodů (viz kódový klíč).
Nejčastěji byla témata zaměřena k využívání a efektivitě evropských fondů a
k informovanosti.

2.3. Výsledky výzkumu
2.3.1.

Informovanost o strukturálních fondech

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že občané Středočeského kraje mají o
problematice strukturálních fondů EU stále nízké znalosti, nicméně oproti roku 2007
došlo k výraznému zvýšení. Sice téměř 75 % občanů odpovědělo, že pojmy „strukturální
fondy Evropské unie“ nebo „dotace z Evropské unie“ jim něco říkají, nicméně samotná
orientace v problémech fondů EU je mnohem horší.
Skutečnost, že Česká republika využívá fondy EU již od svého vstupu do EU, ví více než
polovina občanů (54 %).
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Graf č. 1: Povědomí veřejnosti o strukturálních fondech (v %)
Říkají Vám něco pojmy „strukturální fondy Evropské
unie“ nebo „dotace z Evropské unie“?
70
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50
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30
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20
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neříkají mi nic

Celkem dobře se v oblasti fondů EU jen 5 %, vůbec se v nich neorientuje více než
polovina občanů (55 %). To rovněž nepřímo potvrzovali i tazatelé v informacích o průběhu
rozhovorů. Lépe jsou informováni a v problematice se orientují především podnikatelé
(živnostníci), odborní pracovníci a řídící pracovníci na vyšších manažerských postech. Toto
odpovídá míře informovanosti i v dělení dle vzdělání, neboť mnohem lépe jsou na tom lidé
s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Z hlediska věkového dělení vyšší znalost
prokazuje především střední generace (od 30 do 49 let).
Naopak vysokou neznalost prokazují důchodci a nezaměstnaní (ekonomicky neaktivní) a
pracovníci, kteří nemají žádné pořízené. Podobně jsou na tom i občané s nižším stupněm
vzděláním. Z hlediska věku nejnižší znalost vykazují na jedné straně starší lidé, ale na straně
druhé i velmi mladí lidé (15 až 19 let).
Základní diferenciaci dle různých kategorií ukazuje následující tabulka.
V oblasti
fondů EU se
orientují
(v %):
celkem dobře
částečně, málo
jen o nich slyšel
neorientuje se*

Celý
soubor
5
40
29
26*

Dle věku (v letech)
do 29
7**
26
33
34

Dle vzdělání

50 a
více

30-49
4
52
29
15

3
36
29
32

9

zákl.
0
9
38
53

vyučení
bez mat.

střední
s mat.

3
29
24
44

4
52
33
11

vysoko
školské
18
52
23
7

V oblasti
fondů EU se
orientují
(v %):
celkem dobře
částečně, málo
jen o nich slyšel
neorientuje se*
V oblasti
fondů EU se
orientují
(v %):
celkem dobře
částečně, málo
jen o nich slyšel
neorientuje se*

Dle zaměstnání
Celý
soubor

5
40
29
26*

Celý
soubor
5
40
29
26*

dělník,
rolník

admin.,
provozní,
odborný
prac.

podnik.,
živnost.

2
31
29
38

8
55
27
10

11
59
11
19

důchodce

Ek.
neaktivní

nezam.

2
28
26
44

0
18
50
32

0
16
42
42

Dle řídící pozice (počtu
podřízených)

Dle organizace
Státní správa,
samospráva

Soukromý
podnik

Ostatní
org.

bez
podříz.

do 5
podříz.

nad 5
podříz.

7
58
24
11

3
43
31
23

21
46
22
11

2
37
31
30

16
52
23
9

30
60
0
10

* Jedná se o respondenty, kteří v první otázce uvedli, že oblast fondů EU jim nic neříká.

** Jedná se pouze občany ve věkovém rozmezí 20 až 29 let. Mladí lidé ve věkovém rozmezí 15 až 19 mají
znalost o strukturálních fondech EU jen částečnou.
Pozn.: Dělení dle jednotlivých kategorií bylo provedeno jen u dotazníků, kde byla příslušná kategorie uvedena.

Z hlediska územního dělení vyšší informovanost vykazují občané z okresů Mělník, Kolín,
Praha – východ a Praha – západ, naopak nejnižší v okresech Kutná Hora a Rakovník.
Z pohledu velikosti obcí nebyl zjištěn žádný rozdíl v míře informovanosti občanů o fondech
EU.
To že znalost fondů EU je jen povrchní, potvrdily i odpovědi na další otázku „Vzpomenete si
na nějaký název programu financovaného z fondů EU?“ Kladně na tuto otázku
odpovědělo jen necelých 30 % dotázaných, avšak když měli tito uvést název nějakého
programu, jen asi 1/3 z nich uvedla odpovídající název (ne všechny však byly programy
financované z EU). Pozitivní zjištění je, že nejčastěji respondenti uváděli název ROP SČ, na
druhém místě se umístil program Zelená úsporám (to je ale národní program), dále pak
PHARE, SROP, Comenius či Erasmus. Z oblastí, do kterých putují nějaké dotace, nejvíce
občanům utkvěla oblast životního prostředí, poté oblast různé městské či obecní infrastruktury
a oblast dopravy.
Respondenti si pamatují název některého z programů především díky informacím ze
sdělovacích prostředků – tzn. z televize a tisku. Druhou nejpočetnější skupinou jsou ti, kteří si
na název programu vzpomenou díky tomu, že se setkali s nějakým zrealizovaným projektem
ve svém okolí. V pořadí třetí skupinou jsou občané, kteří si pamatují název programu díky
tomu, že dokonce využili výsledky nějakého projektu podpořeného ze jmenovaného
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programu. Dále se lidé s názvem programu setkali ve svém zaměstnání nebo si ho pamatují
díky svému zájmu o program.
Ve svém okolí se s nějakým projektem podpořeným z fondů/programů EU setkalo
necelých 40 % respondentů, a že je alespoň z části užitečný, si myslí asi 90 % z nich. Nejvíce
občanů uvedlo, že projekt je prospěšný pro revitalizaci, vylepšení a oživení města či obce,
opravu ulic nebo rozvoj infrastruktury v obci. Další velký přínos občané vidí pro zlepšování
životního prostředí (budování čistíren odpadních vod, zateplování budov) a pro zdraví
obyvatel. Určitý přínos spatřují i v oblasti dopravy (zrychlování dopravy, rekonstrukce
komunikací) a v sociální oblasti (komunitní centra, azylové domy).

2.3.2.

Informovanost o ROP SČ

Bude-li se klást důraz pouze na povědomí občanů o ROP SČ, tak lze říci, že i zde od roku
2007 došlo ke značnému posunu. 25,5 % dotázaných uvedlo, že vědí, že Středočeský kraj
má svůj vlastní program rozvoje spolufinancovaný z EU.
Víte o tom, že od roku 2007 má váš kraj svůj vlastní program rozvoje spolufinancovaný
z EU, tzv. Regionální operační program NUTS2 Střední Čechy (ROP SČ)?

Rok 2010

Rok 2007
16%

26%
74%

ano, vím

ano, vím
84%

ne, nevím

ne,
nevím

Konkrétní znalost ROP SČ se však zdá být vyšší než obecná znalost ostatních programů EU.
Na otázku „Víte, jaké oblasti jsou z prostředků z ROP SČ podporovány“ bylo
zaznamenáno více než 150 odpovědí (u této otázky mohli respondenti jmenovat i více
oblastí), z kterých dvě třetiny buď přesně, nebo alespoň přibližně uváděly oblasti
podporované z ROP SČ. Nejčastěji byla opět jmenována oblast dopravy, poté oblast
cestovního ruchu a oblast zdravotnictví. Mezi dalšími oblastmi byly jmenovány např. oblast
školství, rozvoj a zlepšování vybavenosti měst či rekonstrukce budov.
Poznámka: Celkově druhá nejvíce jmenovaná oblast bylo budování čističek odpadních vod.
To opět značí, že investice do této oblasti jsou občany Středočeského kraje vnímána velice
silně.
Rozdíly v informovanosti o ROP SČ jsou opět v podstatě stejné jako v celkové
informovanosti o strukturálních fondech. O ROP SČ vědí především odborní,
administrativní či provozní pracovníci, řídící pracovníci na vyšších manažerských postech a
podnikatelé (živnostníci). Toto opět koresponduje s mírou informovanosti i v dělení dle
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vzdělání, neboť mnohem lépe jsou na tom lidé s vysokoškolským a středoškolským
vzděláním. Z hlediska věkového dělení vyšší znalost prokazují opět především střední, ale zde
i starší generace (od 30 do 59 let).
Naopak o ROP SČ nemají vysoké povědomí důchodci a nezaměstnaní (ekonomicky
neaktivní) a pracovníci, kteří nemají žádné pořízené, stejně tak jako občané s nižším stupněm
vzděláním. Z hlediska věku nejnižší znalost vykazují na jedné straně staří lidé, ale na straně
druhé i velmi mladí lidé (15 až 29 let).
Z hlediska územního dělení vyšší informovanost o ROP SČ vykazují občané z okresů Mladá
Boleslav, Mělník, Příbram a na rozdíl od obecné informovanosti i Kutná Hora, naopak
nejnižší v okresech Benešov a opat Rakovník. Z pohledu velikosti obcí nebyl zjištěn žádný
rozdíl v míře informovanosti občanů o fondech EU.
Na dotaz, odkud se o ROP SČ lidé dozvěděli, nejvíce odpovědělo, že z televize. Další
významné zdroje byly noviny a internet. Občasným zdrojem informací byl uveden i Úřad
Středočeského kraje. Dále respondenti uváděli, odkud se o ROP SČ dozvěděli, např.
zaměstnání, školu, přátelé, rodinu či obecní zpravodaj.
Ve svém okolí se s nějakým projektem podpořeným z ROP SČ setkalo necelých 20 %
respondentů, a že je alespoň z části užitečný, si z nich myslí rovněž asi 90 %. Nejvíce občanů
uvedlo, že i projekty podpořené z ROP SČ jsou prospěšné pro revitalizaci měst a obcí,
rekonstrukci městské infrastruktury (např. školka, divadlo), pro zvyšování kvality života
obyvatel. Další velký přínos občané vidí pro zlepšování životního prostředí (budování čistíren
odpadních vod) a pro využití volného času mládeže. Na těchto případech je dobře vidět, že
občané nerozlišují, z jakého programu byl projekt podpořen, neboť ochrana životního
prostředí či mládeže nejsou prioritami ROP SČ. Dále byly také jmenovány např. oblast
dopravy (zrychlování dopravy, rekonstrukce komunikací, výstavba obchvatu), sociální oblast
(azylový dům, domov důchodců), či oblast zdravotnictví.

2.3.3.

Přínos SF pro Středočeský kraj

Součástí dotazníku byla i otázka „Ve kterých oblastech, podle vašeho názoru, mohou
prostředky EU pomoci Středočeskému kraji nejvíce“? Jednoznačně za nejvíce potřebnou
respondenti označili oblast dopravy, poté značný přínos vidí v rozvoji venkova i měst
(revitalizace území). Za potřebné oblasti v rámci Středočeského kraje, kam by měly
směřovat evropské dotace, dále považují zdravotnictví, školství, sociální oblast a životní
prostředí. Nejméně mohou prostředky z EU pomoci v především oblasti cestovního
ruchu, vědy a výzkumu a v oblasti inovací a moderních technologií.
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Doprava a dopravní obslužnost
Rozvoj venkova
Rozvoj měst
Zdravotnictví
Školství
Sociální oblast
Životní prostředí
Inovace a moderní technologie
Věda a výzkum
Cestovního ruch

Velice (%)

Částečně (%)

Nemůže (%)

35
24
20
25
23
23
23
20
20
14

24
29
32
23
22
22
22
19
17
26

2
5
6
6
5
5
5
6
4
10

Tyto názory občanů zůstávají v zásadě konstantní. I v roce 2007 největší smysl evropských
dotací vnímali u rozvoje infrastruktury a obcí (v roce 2007 však byly dotazovány jen první
čtyři oblasti).

2.3.4.

Zdroje informací o fondech EU

Dotazník se dále zaměřoval na zdroje, ze kterých se občané dozvídají informace nebo na
které se zaměřují při získávání informací o fondech EU:
ZDROJ: TELEVIZE
Z průzkumu vyplynulo, že informace o fondech EU získávají z televize nejvíce lidé ve věku
30 - 39 a důchodci. Nejméně těchto informací získali mladiství. Z hlediska vzdělání z TV
čerpá informace 73 % vysokoškolsky vzdělaných občanů a stejné procento středoškolsky
vzdělaných. Nejméně se z TV o fondech dozvěděla skupina občanů se základním vzděláním
bez vyučení (53 %). Z hlediska profesního zaměření nejvíce informací o fondech EU
získávají z televizních programů administrativní pracovníci, odborní pracovníci, dělníci a
rolníci.
Z TELEVIZE
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
30-39, 60-69
Admin. a odborní pracovníci,
dělníci, rolníci
Vysokoškolsky vzdělaní

Nejméně
15-19
Nezaměstnaní, Ostatní
ekonomicky neaktivní
Zákl. vzdělání bez vyučení

ZDROJ: NOVINY A ČASOPISY
Z hlediska věku se o fondech EU dozvěděli z novin a časopisů nejvíce občané ve věku 30 –
39 let, a to ve výši 77 % dotázaných z této skupiny, nejméně to byla skupina ve věku 15 – 19
let, a to ve výši 38 % dotázaných mladistvých. Z pohledu vzdělání z tohoto zdroje získávají
informace nejvíce vysokoškolsky vzdělaní lidé (77 %), naopak nejméně lidé se základním
vzděláním bez vyučení (7 % z této skupiny). Podle druhu zaměstnání z novin a časopisů
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čerpají informace o fondech EU nejvíce respondenti z řad podnikatelů (77 %), potom z řad
odborných pracovníků. Nejméně se o fondech EU z novin a časopisů dozvědělo ze skupiny
ekonomicky neaktivních pracovníků.
Z NOVIN A ČASOPISŮ
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
30 - 39
Podnikatelé, odborní prac.
Vysokoškoláci

Nejméně
15 - 19
Ekonomicky neaktivní
Zákl. vzdělání bez vyučení

ZDROJ: ROZHLAS
U sledování rozhlasu je zřejmý rozdíl ve věku jeho posluchačů. Nejméně získávají o EU
fondech přehled mladší lidé (15 -1 9 let: rozhlas vůbec neuvedlo). Nejvíce ti starší – nad 60
let věku: 50 % z této skupiny občanů zvolila v dotazníku právě rozhlas. Z hlediska vzdělání ti,
kteří z rozhlasu čerpají, jsou z většiny vysokoškolsky vzdělaní – 46 %. Nejméně o EU z něho
čerpají lidé se základním vzděláním bez vyučení, kol. 20 %. Z pohledu zaměstnání rozhlas
nejvíce poslouchají důchodci, rolníci a dělníci, opakem jsou nezaměstnaní a ekon. neaktivní.
Z ROZHLASU
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
nad 60 let věku
důchodci, rolníci a dělníci
vysokoškolsky vzdělaní

Nejméně
mladiství
nezaměstnaní a ekon.neaktivní
základní vzdělání bez vyučení,
střední s maturitou

ZDROJ: OD SPOLUPRACOVNÍKŮ
Tuto variantu uvedlo nejvíce lidí středního věku, 30-39 let. Z této věkové kategorie uvedlo
více než 30 % dotázaných, že informace o EU fondech získává právě od spolupracovníků.
Naopak nejméně to bylo 13 % lidí nad 60 let. Z hlediska vzdělání mají od svých
spolupracovníků informace vysokoškolsky vzdělaní (39 %), nejméně lidé se základním
vzděláním s vyučením (7 %), z hlediska vzdělání nejvíce odborní pracovníci – 41 %, provozní
pracovníci a překvapivě – nezaměstnaní, z nichž takto odpovědělo 33 %, nejméně z řad
podnikatelů (9 %).
OD
SPOLUPRACOVNÍKŮ
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
30-39 let
odborní pracovníci
vysokoškoláci

Nejméně
starší nad 60 let
podnikatelé
zákl. vzdělání bez vyučení

ZDROJ: OD PŘÁTEL, RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, ZNÁMÝCH
Z tohoto zdroje informace čerpají o EU fondech nejvíce obyvatelé ve věkových skupinách 2029 a 30-39 let (každá skupina cca 50 % podíl). Méně pak se od přátel a známých o EU
dozvídají starší 60 let – 30 %. Z hlediska vzdělání z tohoto zdroje čerpají převážně
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vysokoškoláci (49 %) a lidé se středním vzděláním bez maturity, naopak nejméně lidé se
základním vyučením (29 %), z pohledu zaměstnání nejvíce odborní pracovníci (16 %).
OD ZNÁMÝCH A
PŘÁTEL
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
skupiny 20-29 a 30-39 let
podnikatelé
vysokoškoláci

Nejméně
starší 60 let
důchodci
zákl. vzdělání bez vyučení

ZDROJ: Z INTERNETU
Z internetu čerpají informace o EU převážně lidé mladších ročníků, nejvíce 15 - 39 let věku
(celkem tyto 3 věkové skupiny zahrnují 72 % lidí sbírající informace o EU z internetu).
Z hlediska vzdělání tuto možnost uvedli převážně vysokoškoláci (33 %) a středoškoláci
(25 %). Z hlediska zaměstnání nejvíce využívají internet odborní pracovníci (28 %)
a administrativní pracovníci (19 %).
Z INTERNETU
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
15-39 let
provoz. a odborní pracovníci,
administrativní pracovníci
vysokoškoláci, středoškoláci

Nejméně
50-59 let
dělníci a rolníci
zákl. vzdělání bez vyučení

ZDROJ: Z PŘEDNÁŠEK A ŠKOLENÍ
Z tohoto zdroje obecně čerpalo nejméně respondentů. Z hlediska věku se přednášek účastní
nejvíce mladí ve věkové skupině 20-29 let (19 %) a pak lidé středního věku 30-39 let (16 %).
Z hlediska vzdělání nejvíce vysokoškoláci (27 %). Důchodci a nezaměstnaní odpověděli, že
z tohoto zdroje nečerpají, naopak z hlediska zaměstnání nejvíce tohoto zdroje využívají
odborní pracovníci (23 %).
Z PŘEDNÁŠEK A
ŠKOLENÍ
Věk
Profese
Vzdělání

Nejvíce
20-29 let
odborní pracovníci
vysokoškoláci

Nejméně
30-69 let
důchodci a nezaměstnaní
základní bez vyučení

Na otázku „Měl(a) byste zájem o více informací o dotacích a fondech EU určených pro
Váš kraj?“ celá 1/3 respondentů odpověděla, že ano. Zájem o získávání informací o EU
fondech vyjádřili většinou lidé středního věku, nejvíce v kategorii 30 - 39 let. Z hlediska
vzdělání se jednalo o respondenty se středoškolským a vyšším vzděláním, z hlediska
zaměstnání podnikatelé, živnostníci, odborní a administrativní pracovníci.
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Vzdělání
Základní bez vyučení
Základní s vyučením

ano ne
19% 81%
25% 75%

Střední bez maturity
Střední s maturitou

26% 74%
35% 65%

Vysokoškolské
Celkový součet

71% 29%
35% 65%

Zaměstnání

Věk

dělník, rolník
provozní pracovník

ano ne
13% 87%
39% 61%

15-19
20-29

admin. pracovník
odborný pracovník

50% 50%
55% 45%

30-39
40-49

podnikatel, živnostník
důchodce
nezaměstnaný
ekon.neaktivní
Celkový součet

63% 37%
25%
18%
23%
35%

75%
82%
77%
65%

50-59
60-69
Celkový součet

ano ne
26% 74%
38% 63%

47% 53%
34% 66%
38% 62%
27% 73%
35% 65%

Při podrobném prozkoumání odpovědí respondentů na doplňující otázku o jaký druh
informací by měli zájem, bylo zjištěno, že nejčastěji jsou to: celkový přehled všech fondů a
jednotlivých programů, co se realizuje (pro podnikatele), o nabídkách a možnostech získání
financí, dotací z EU, o podmínkách a jejich dostupnosti, na jaké věci se vynakládají peníze,
na co se dotace využívají. Byla to více než třetina respondentů, kteří vůbec projevili zájem
získat více informací
Dále dotázaní měli odpovědět, jaké formě informací o dotacích EU dávají přednost.
Respondenti měli na výběr 7 určených typů a také možnost napsat i další, vlastní formu.
Zpracovány byly 3 nejčastější volby.
První nejčastější volba - Televize
Nejvíce respondentů odpovědělo výběrem první z nabízených variant, kterou jsou „ televizní
pořady“. Byli to lidé ve věku starším než 30 let. Nejvyšší procento spadalo do kategorie
nejstarších občanů. Z toho vyplývá, že mladí lidé do 30 let neupřednostňují k získání těchto
informací televizi. Z hlediska povolání dvě třetiny dávají přednost TV lidé z řad důchodců,
nejméně jsou to dělníci a rolníci – 17 %. Z hlediska vzdělání respondenti se střední školou
bez maturity odpověděli v počtu 57 %, že by rádi čerpali informace z TV. Naopak nejméně
jich o tento zdroj mělo zájem z řad VŠ vzdělaných lidí – 24 %.
Druhá nejčastější volba – Novinové články
Z hlediska věku jako druhou volbu pro získávání informací dali novinovým článkům přednost
obyvatelé ve středním věku kolem 30 - 49 let. Nejméně se k novinám a časopisům přikláněli
lidé mladší kol. 20 - 29 let. Novinové články označili jako druhou možnost nejčastěji
administrativní pracovníci (1/3) a nejméně rolníci a dělníci, dále pak ostatní ekonomicky
neaktivní (8 %). Lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškoláci označili jako
druhou odpověď nejvíce právě novinové články (38 %, event. 26 %), zatímco lidé s nejnižším
vzděláním (základní bez vyučení) této formě sběru informací přednost téměř nedávají (3 %).
Třetí nejčastější volba – Informační letáky
Obecně třetí nejčastější volbou dotázaných pro sběr informací byly označeny „informační
letáky“. Letáky na třetím místě zvolili nejvíce občané ve věku 50 - 59 let (30 %) a nejméně
lidé nejmladší (15-19 let), necelé jedno procento. Z hlediska zaměstnání pak třetí volbu
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informační letáky nejčastěji zvolila skupina podnikatelů a živnostníků (28 %) a nejméně
skupina nezaměstnaných (0 %). Téměř polovina (45 %) lidí se středním vzděláním
s maturitou by letákům na třetím místě dala přednost, skupina lidí s nejnižším vzděláním
letáky na třetí pozici za zajímavý zdroj nepovažovala (0,8 %).

2.4. Závěry
Závěrem lze konstatovat, že obecné povědomí o fondech a programech EU resp. ROP SČ se
od roku 2007 zvýšilo. Nicméně tato znalost je velmi povrchní a značně se liší v závislosti na
věku, vzdělání či profesi.
Informovanost, orientace - v procentech jsou uvedeny
pouze pozitivní odpovědí (něco říkají, orientuje se, ví)
75
54
45
26

informovanost orientace v informovanost informovanost
o pojmech SF a problematice o využívání SF
o ROP SČ
dotace
SF
od r. 2004

Prostředky EU mohou Středočeskému kraji pomoci nejvíce v oblasti dopravy, značný přínos
občané vidí i pro rozvoji venkova a měst (revitalizace území). Nejméně mohou
pomoci především v oblasti cestovního ruchu.
Nejčastější dosud využívaný zdroj k získání informací o fondech EU je televize, naopak
nejméně přednášky a školení (pouze 8 % dotázaných z řad široké veřejnosti).
pořadí
preference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dosud využívaný
druh zdroje
televize
noviny a časopisy
internet
od známých
z rozhlasu
od spolupracovníků
přednášky, školení
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počet
148
139
97
80
63
50
25

%
49%
46%
32%
26%
21%
17%
8%

Dosavadně využívané zdroje pro
informace o EU fondech
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Respondenti by kromě televizních pořadů a novinových článků dali přednost také
informačním letákům pro získání informací o EU fondech. Rozhlasové pořady nejsou
preferovány a využíval by je k tomuto účelu pouze zlomek obyvatel.

pořadí
preference
1
2
3
4
5
6
7

požadovaný zdroj
informací o EU
fondech
televizní pořady
novinové články
informační letáky
publikace
internet
semináře
rozhlasové pořady

počet
72
62
60
46
39
18
14

%
24%
21%
20%
15%
13%
6%
5%

Jaké zdroje pro informace o EU
fondech by respondenti
preferovali
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Odpověď na evaluační otázky:
Evaluační otázka č. 2: Došlo ke zvýšení míry povědomí o fondech EU resp. ROP SČ
v regionu soudržnosti Střední Čechy?
Odpověď: Od roku 2007 došlo ke zvýšení míry povědomí o fondech EU resp. ROP SČ
v regionu soudržnosti Střední Čechy o 9 procentních bodů. Cílová hodnota indikátoru
sledující úroveň povědomí veřejnosti o ROP SČ je téměř naplněna (z 98 %).
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3. Vyhodnocení plnění cílů Komunikačního plánu
Publicita a propagace ROP SČ je prováděna na základě ustanovení Nařízení Rady (ES) č.
1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
(dále jen Nařízení Rady) a v souladu s Nařízení Komise č. 1828/2006 ustanovujícího detailní
pravidla pro aplikaci nařízení rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (dále jen Nařízení
Komise).

3.1 Komunikační plán na celé programové období
Komunikační strategie ROP SČ je implementována v rámci celého programového období
2007-2013 na základě Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS
2 Střední Čechy (dále jen „KoP“). KoP vychází z analýz realizace komunikačních plánů
jednotlivých OP realizovaných v ČR v období 2004 – 2006, a to především Společného
regionálního operačního programu, jehož zaměření je tematicky obdobné jako u ROP SČ.
Zohledňuje Komunikační plán Operačního plánu Technická pomoc, který představuje
rámcovou komunikační strategii ČR pro úroveň Národního strategického referenčního rámce
(dále jen NSRR) pro období 2007 – 2013. Dále respektuje legislativu ČR a EU, Národní
rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec a je v souladu s cíli Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP).
V souladu s Nařízením Rady a Nařízením Komise je globálním cílem KoP zajistit, aby
pomoc poskytovaná v rámci programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla
transparentní pro veřejnost, pro aktéry regionálního rozvoje a pro cílové skupiny programu a
zároveň zdůraznit roli, jakou hraje politika hospodářské a sociální soudržnosti EU a její
nástroje v regionu soudržnosti Střední Čechy.
Pro dosažení globálního cíle jsou definovány dva specifické cíle, k jejichž dosažení je
směřováno prostřednictvím realizace konkrétních aktivit v rámci tří informačních priorit (IP).
GLOBÁLNÍ CÍL
Zajistit, aby pomoc
poskytovaná v rámci
programu
z Evropského fondu
pro regionální rozvoj
byla transparentní pro
veřejnost, pro aktéry
regionálního rozvoje a
pro cílové skupiny
programu a zároveň
zdůraznit roli, jakou
hraje politika
hospodářské a sociální
soudržnosti EU a její

SPECIFICKÝ CÍL

INFORMAČNÍ
PRIORITA

Specifický cíl 1
Zajistit úspěch
realizace ROP
prostřednictvím široké
komunikace o existenci
a možnostech zapojení
do ROP a o přidané
hodnotě programu pro
společnost.

IP 1
Širší informovanost o
existenci a přínosech
programu ROP,
realizovaného
v rámci politiky
hospodářské a
sociální soudržnosti
EU

široká veřejnost,
média,
informační centra EK,
cílové skupiny projektů,
aktéři regionálního
rozvoje,
potenciální žadatelé

Specifický cíl 2
Zajistit realizaci
úspěšných projektů
prostřednictvím včasné,
strukturované a kvalitní

IP 2
Informovanost o
existenci konkrétních
příležitostí ROP a
jeho podmínkách (od

potenciální žadatelé,
žadatelé,
zpracovatelé projektů,
projektoví manažeři,
euromanažeři
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CÍLOVÁ SKUPINA

nástroje v regionu
soudržnosti Střední
Čechy

komunikace pro
potenciální a skutečné
příjemce.

obecné znalosti
přes identifikaci
projektu k podání
žádosti)
IP 3
Podpora úspěšné
realizace projektu

příjemci a jejich partneři,
zpracovatelé projektů,
projektoví manažeři,
euromanažeři

Pro naplnění cílů KoP a zajištění adekvátní informovanosti a komunikace s jednotlivými
cílovými skupinami byla identifikována vhodná informační a propagační opatření a nástroje.
Jejich využití se liší v závislosti na charakteru sdělovaných informací a na cílových
skupinách. Aplikace jednotlivých nástrojů je pravidelně monitorována, hodnocena a
revidována, tak aby bylo zaručeno jejich efektivní využití ve vztahu k cílovým skupinám a
k naplňování cílů KoP.
INFORMAČNÍ
PRIORITA

OBSAH, ÚČEL,
SDĚLENÍ

CÍLOVÉ
SKUPINY

OPATŘENÍ,
NÁSTROJE

IP 1
Širší informovanost o
existenci a přínosech
programu ROP,
realizovaného
v rámci politiky
hospodářské a
sociální soudržnosti
EU

Vzbudit zájem o
nabídku ROP v obecné
podobě.
Udržovat povědomí o
přidané hodnotě
programu pro veřejnost
a pro region soudržnosti
Střední Čechy.
Podporovat a zviditelnit
přínosy programu a
nástrojů politiky
hospodářské soudržnosti
obecně.

široká veřejnost,
média,
informační centra
EK,
cílové skupiny
projektů,
aktéři regionálního
rozvoje,
potenciální žadatelé,
žadatelé

Mediální komunikace (vč.
mediálních kampaní)
Spolupráce s médii
Konference
Letáky, plakáty
Webové stránky
Komunikace
elektronickou cestou
Informační brožury
Digitální média
Elektronický zpravodaj
Aplikace jednotného
vizuálního stylu
Studie, analýzy (jejich
výsledky)
Drobné propagační
předměty

IP 2
Informovanost o
existenci konkrétních
příležitostí ROP a
jeho podmínkách (od
obecné znalosti
přes identifikaci
projektu k podání
žádosti)

Vyvolat konkrétní zájem
o nabídku ROP u
skupin, které jsou
v programu definovány
jako příjemci finanční
pomoci.
Podpořit kvalitu a počet
připravovaných
projektů, které budou v
souladu s cíly a
podmínkami ROP.

potenciální žadatelé,
žadatelé,
zpracovatelé
projektů, projektoví
manažeři,
euromanažeři

Programové dokumenty,
příručky, metodiky
Vzdělávací akce
Webové stránky
Komunikace
elektronickou cestou
Osobní podávání
informací
Informační brožury
Elektronický zpravodaj
Případové studie
Studie, analýzy (jejich
výsledky)
Digitální média
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IP 3
Podpora úspěšné
realizace projektu

Podpořit řádnou
realizaci projektů
prostřednictvím včasné,
strukturované a
dostatečně kvalitní
informovanosti a
komunikaci.
Podpořit dostatečné a
plynulé čerpání
finančních prostředků
z ROP.

příjemci a jejich
partneři,
zpracovatelé
projektů, projektoví
manažeři,
euromanažeři

Příručky, metodiky
Vzdělávací akce
Webové stránky
Komunikace
elektronickou cestou
Osobní podávání
informací
Informační brožury
Případové studie
Studie, analýzy (jejich
výsledky)
Digitální média
Elektronický zpravodaj

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jako Řídící orgán (ŘO) ROP SČ
odpovídá za vypracování a realizaci KoP v souladu s legislativou ČR a EU. ŘO dává na
vědomí KoP Monitorovacímu výboru ROP ROP SČ a následně předkládá ke schválení
Evropské komisi. KoP byl EK schválen 21. 8. 2008 a aktualizován k 5. 1. 2010.
Sledování plnění cílů KoP na všech jeho úrovních je prováděno pomocí indikátorů, které byly
stanoveny tak, aby vyčerpávajícím způsobem pokrývaly jednotlivá informační a propagační
opatření či nástroje KoP. Pro účinné monitorování byly definovány indikátory na všech
úrovních, tzn. jak indikátory dopadů, výsledků a výstupů, včetně jednotek a zdrojů dat. Cílové
hodnoty jsou stanoveny pro indikátory na úrovni dopadů. Cílové hodnoty pro indikátory
výstupů a výsledků definovány nejsou, resp. jsou definovány jen některé (v ročních plánech
komunikačních aktivit - viz kapitola 3.2).
Naplňování cílů jednotlivých informačních priorit je uvedeno v následující tabulce:
Dosažená hodnota ke Cílová
Výchozí
konci roku
hodnota
hodnota k
k 1. 1. 2007 2008 2009
2010 31. 12. 2015
%
16*
- 25,5**
26

Informační priorita

Indikátor dopadu Jed.

IP 1: Širší informovanost o
existenci a přínosech programu
ROP, realizovaného v rámci
politiky hospodářské a sociální
soudržnosti EU
IP 2: Informovanost o existenci
konkrétních příležitostí ROP a
jeho podmínkách (od obecné
znalosti přes identifikaci
projektu k podání žádosti)
IP 3: Podpora úspěšné realizace
projektů v rámci ROP

Úroveň povědomí
veřejnosti
v regionu
soudržnosti Střední
Čechy o ROP
Podíl projektů,
které dosáhly
minimální bodové
hranice
Podíl vyčerpané
alokace

22

%

0

42

72,1

64,1

50

%

0

0,1

4,4

16,4

100

3.2 Roční plány komunikačních aktivit
KoP je každoročně konkretizován v ročním plánu komunikačních aktivit. Tyto roční plány
obsahují detailní informace o plánovaných informačních a propagačních opatřeních,
upřesnění využití komunikačních nástrojů, podrobný harmonogram realizace jednotlivých
informačních a propagačních opatřeních směřujících k naplňování informačních priorit včetně
vyčíslení příslušných monitorovacích indikátorů.
Komunikační aktivity v roce 2007 se primárně soustředily na Specifický cíl 1, tedy zajistit
úspěch realizace ROP prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení
do ROP. Specifický cíl 1 je naplňován prostřednictvím Informační priority 1. V roce 2007
bylo na tyto aktivity vynaloženo celkem 1,6 mil Kč.
Komunikační aktivity v roce 2008 se primárně soustředily na Specifický cíl 1, tedy zajistit
úspěch realizace ROP prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení
do ROP. Specifický cíl 1 je naplňován díky Informační prioritě 1. Rovněž bylo započato
naplňování Specifického cíle 2. V roce 2008 bylo na tyto aktivity vynaloženo celkem 4.1 mil.
Kč.
Komunikační aktivity v roce 2009 se primárně soustředily na Specifický cíl 2, tedy
komunikaci s potenciálními a skutečnými příjemci dotace z ROP SČ. Specifický cíl 2 je
naplňován díky Informačním prioritám 1 a 2. Specifický cíl 1 byl prioritou komunikačních
aktivit v letech 2007 a 2008. V roce 2009 byl Specifický cíl 1 zajištěn pomocí webových
stránek, které poskytují základní informace a také díky distribuci brožury „ROP Střední
Čechy“, jež obsahuje základní a obecně platné informace o operačním programu. V roce 2009
bylo na tyto aktivity vynaloženo celkem 0,9 mil. Kč.
Komunikační aktivity v roce 2010 se primárně soustředily na Specifický cíl 2, tedy
komunikaci s potenciálními a skutečnými příjemci dotace z ROP SČ a podporu plynulého
čerpání finančních prostředků z ROP. Specifický cíl 2 je naplňován díky Informačním
prioritám 2 a 3. Specifický cíl 1 byl prioritou komunikačních aktivit v letech 2007 a 2008.
V roce 2010 byl Specifický cíl 1 zajištěn pomocí webových stránek, které poskytují základní
informace a obecně platné informace o operačním programu. V roce 2007 bylo na tyto
aktivity vynaloženo celkem 4,1 mil. Kč.
Komunikační aktivity v roce 2011 se primárně soustředí na Specifický cíl 2, tedy
komunikaci s potenciálními a skutečnými příjemci dotace z ROP SČ a podporu plynulého
čerpání finančních prostředků z ROP. Specifický cíl 2 je naplňován díky Informačním
prioritám 2 a 3. Specifický cíl 1 byl prioritou komunikačních aktivit v letech 2007 a 2008.
V roce 2011 bude Specifický cíl 1 zajištěn pomocí webových stránek, které poskytují
základní informace a obecně platné informace o operačním programu. V roce 2011 je na tyto
aktivity plánováno celkem 9 mil. Kč.
Celkem bylo za období 2007 – 2013 na komunikační a publikační činnost vynaloženo
10,7 mil. Kč, což představuje 19 % z alokace na celé programové období.
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Naplňování indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých letech KoP je uvedeno
v následující tabulce. Jelikož cílové hodnoty byly stanovovány jen u některých ukazatelů
(především u tištěných publikací), ukazuje tato tabulka jen počet využití jednotlivých
informačních a propagačních opatření. Úspěšnost zvolených opatření lze proto vyhodnotit až
ve vztahu k naplnění cílů KoP.
Jednotlivá informační a propagační opatření vč. jejich objemu byla ŘO volena vždy tak, aby
nejlépe odpovídala jednak současné fázi realizace ROP SČ, a jednak momentálně
plánovaným nebo prováděným konkrétním činnostem. Rovněž vždy bylo přihlédnuto k tomu,
zda byla realizovaná opatření v předchozích letech plně využita (např. distribuce vydaných
letáků, vyrobených propagačních materiálů atd.). Každý rok byly kombinovány různé typy
informačních a propagačních opatření a nástrojů. Mezi nejvíce využívané nástroje patřila
distribuce letáků, brožur, propagačních předmětů a elektronického zpravodaje, webové
stránky, inzerce v regionálních denících, publikace článků, vydávání tiskových zpráv a či
pořádání seminářů.
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Informační
a propagační opatření

Informační a
propagační nástroj

Indikátory

Klasické informační
a propagační postupy

Publikace

Počet vytvořených
publikací

Dosažený výsledek

7

22

39

31

99

Plánovaná hodnota

-

-

-

4

4

Počet výtisků

Dosažený výsledek

0

700

0

250

950

Plánovaná hodnota

1 100

6 700

0

4 000

11800

Počet distribuovaných
výtisků

Dosažený výsledek

0

68

20

260

348

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet stažených publikací

Dosažený výsledek

77

9393

17 051

13 173

39 694

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet vytvořených letáků
a plakátů

Dosažený výsledek

1

8

5

5

19

9

9

7

3

28

Počet výtisků (letáky
a plakáty)

Dosažený výsledek

3 000

14 004

2 000

3 500

22 504

Plánovaná hodnota

5 250

6 000

25 000

3 000

39 250

Počet distribuovaných
letáků a plakátů

Dosažený výsledek

1 915

4 866

6 449

4 189

17 419

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet vytvořených
produktů

Dosažený výsledek

9

36

11

1

57

-

-

12

-

12

Počet vyrobených
předmětů

Dosažený výsledek

7 400

23 871

2 300

1 000

34 571

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet distribuovaných
předmětů

Dosažený výsledek

3 248

7 083

12 871

8 033

31 235

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených
prezentací

Dosažený výsledek

1

1

0

0

2

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených
prezentací – nové položky
v navigacích

Dosažený výsledek

39

81

16

26

152

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených
prezentací – nové
dokumenty

Dosažený výsledek

71

842

847

747

2 507

Plánovaná

-

-

-

-

-

Počet nově vytvořených
prezentací – nové aplikace

Dosažený výsledek

0

12

0

0

12

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Letáky, plakáty

Drobné propagační
předměty

Informační
a komunikační
technologie (ICT)

Webové stránky

2007

Plánovaná

Plánovaná

2008

2009

2010

Celkem

Elektronický zpravodaj

Komunikace
elektronickou cestou

Digitální média

Masmédia

Mediální kampaně
(inzerce) – TV, tisk,
rádio

Tiskové zprávy, články

Počet nově vytvořených
prezentací – nové aktuality

Dosažený výsledek

41

77

105

106

329

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet unikátních návštěv
za měsíc (průměrný počet)

Dosažený výsledek

17 253

51 518

61 878

75 071

51 430

Plánovaná

-

-

-

-

-

Počet vytvořených
zpravodajů

Dosažený výsledek

0

4

3

3

10

Plánovaná hodnota

1

4

4

4

13

Počet adresátů zpravodaje

Dosažený výsledek

0

0

988

476

1 464

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet stažených
zpravodajů

Dosažený výsledek

0

333*

1107

634

2 074

Plánovaná

-

-

-

-

-

Počet adresátů zařazených
v databázích

Dosažený výsledek

102

131

1 538

1166

2 937

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet využití

Dosažený výsledek

3

7

6

5

21

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet vytvořených
produktů

Dosažený výsledek

0

0

0

0

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet vyrobených nosičů

Dosažený výsledek

0

0

0

0

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet distribuovaných
nosičů

Dosažený výsledek

0

0

0

0

0

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet vytvořených
kampaní

Dosažený výsledek

0

0

1

3

4

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet vytvořených inzercí

Dosažený výsledek

0

3

3

10

16

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet zveřejněných
kampaní

Dosažený výsledek

0

0

4

16

20

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet zveřejnění (inzerce)

Dosažený výsledek

0

30

6

10

46

Počet vytvořených zpráv
a článků

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Dosažený výsledek

23

21

56

293

393

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-
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Tiskové konference,
spolupráce s médii,
press-tripy

Jednorázové
informační
a propagační akce

Počet zveřejnění (zprávy
a články)

Dosažený výsledek

26

25

56

293

400

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet akcí pro média

Dosažený výsledek

20

2

1

10

33

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Dosažený výsledek

20

5

0

6

31

Počet zúčastněných médií

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet zveřejnění výstupů
akcí v médiích

Dosažený výsledek

12

4

2

18

36

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Vzdělávací akce:
semináře, workshopy
k jednotlivým výzvám či
problémům

Počet vzdělávacích akcí

Dosažený výsledek

28

20

35

21

104

Plánovaná hodnota

13

-

-

-

13

Dosažený výsledek

1 052

912

917

447

3 328

Konference

Počet konferencí

Počet účastníků

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Dosažený výsledek

0

1

1

2

4

Plánovaná hodnota

0

1

1

1

3

Dosažený výsledek

0

200

111

123

434

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Dosažený výsledek

399

663

250

246

1558

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet konzultovaných
subjektů

Dosažený výsledek

357

793

161

116

1070

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet JVS

Dosažený výsledek

1

0

0

0

1

Plánovaná hodnota

1

-

-

-

1

Počet vytvořených
manuálů JVS

Dosažený výsledek

1

0

0

0

1

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet výtisků JVS

Dosažený výsledek

20

0

0

0

20

Plánovaná hodnota

20

0

0

0

20

Dosažený výsledek

12

4

0

0

16

Plánovaná hodnota

-

-

-

-

-

Počet účastníků
Konzultace (osobní
návštěva)

Jednotný vizuální styl Regionálního operačního
programu (JVS)

Počet konzultací

Počet distribuovaných
manuálů JVS
* Tento údaj byl sledován až po spuštění nových webových stránek, tj. od 15. 9. 2008
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3.3 Shrnutí dosavadní realizace a plnění cílů Komunikačního plánu
Realizovaná opatření v rámci jednotlivých ročních plánů komunikačních aktivit byla volena
vždy tak, aby co nejlépe směřovala k naplňování jednotlivých specifických cílů potažmo
k naplnění globálního cíle KoP, tzn., aby jejich volba a objem nejlépe odpovídaly jednak
současné fázi realizace ROP SČ, a jednak momentálně plánovaným nebo prováděným
konkrétním činnostem.
Hodnocení naplňování jednotlivých specifických cílů je prováděno prostřednictvím plnění
informačních priorit vztažených k těmto specifickým cílům:
Specifický cíl 1 - Zajistit úspěch realizace ROP prostřednictvím široké komunikace o existenci
a možnostech zapojení do ROP a o přidané hodnotě programu pro společnost.
Na základě dosavadní realizace ROP SČ lze konstatovat, že tento cíl KoP je již z větší části
naplněn. Do realizace ROP SČ se zapojilo více než 570 subjektů (a nadále se zapojují), které
generují dostatečný počet kvalitních projektů, jejichž realizace vede k naplnění stanovených
cílů ROP SČ. Rovněž míra povědomí o existenci fondech EU vč. ROP SČ již nyní dosáhla
téměř 100 % plánované hodnoty. Dále se bude ŘO soustředit především na komunikaci a
prezentaci přidané hodnoty ROP SČ, kterou výstupy úspěšně realizovaných projektů přinášejí
občanům Středočeského kraje.
Specifický cíl 2 - Zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím včasné, strukturované a
kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce.
I u tohoto cíle lze konstatovat, že tento je úspěšně naplňován. Realizace ROP SČ pokračuje
požadovaným tempem, necelých 60 % alokace určené pro ROP SČ již bylo přiděleno
jednotlivým příjemcům na jejich projekty a zbylá alokace je již téměř pokryta vyhlášenými
nebo vyhodnocovanými výzvami na předkládání projektových žádostí. Díky tomu je
realizováno velké množství projektů, z nichž 179 již bylo úspěšně dokončeno. ŘO proto bude
nadále pokračovat v nastaveném způsobu komunikace s potenciálními příjemci.
Odpověď na evaluační otázky:
Evaluační otázka č. 1: Jsou dostatečným způsobem naplňovány cíle stanovené v KoP? Do jaké
míry byly realizovány naplánované aktivity?
Odpověď: Stanovené cíle KoP jsou naplňovány v dostatečné míře a vedou k úspěšné realizaci a
naplnění cílů ROP SČ. Z kvantitativního hlediska nelze naplnění plánovaných hodnot
jednotlivých aktivit KoP vyhodnotit, neboť jen u mála z nich byly stanovovány konkrétní roční
objemy. Jednotlivé aktivity byly však vybírány tak, aby nejlépe odpovídaly jednak současné
fázi realizace ROP SČ, a jednak momentálně plánovaným nebo prováděným konkrétním
činnostem.

3.4 Závěry a doporučení pro realizaci Komunikačního plánu pro následující
období
Doporučené využití zdrojů informací ze strany ÚRR:
1.

Televizní pořady – způsob propagace:
 reportáže ze slavnostních akcí, kdy se projekt zahajuje či ukončuje,
 spolupráce s regionálním zpravodajstvím některé TV.

2.

Novinové články:
 rozhovory a inzerce se zaměřením na region v denním tisku i ve speciálních přílohách,
 rozhovory s novináři, kteří se účastní slavnostních ukončení projektů a dobré kontakty
s nimi (platí i pro rozhlas) (je třeba využít účasti novinářů a rozdat jim při slavnostní
akci brožury, reklamní předměty a vizitky),
 při výběru periodik k inzerci se doporučuje sledovat strukturu čtenářů a změřit se na
skupinu obyvatel nad 50 let.

3.

Informační letáky a publikace – nebudou využívány k základní informovanosti o ROP SČ,
ale budou zaměřeny na příjemce dotace:
 distribuce brožur Nejčastější chyby a Veřejné zakázky.

4.

Internet – webové stránky ROP SČ:
 informace o všech ukončených projektech,
 spolupráce s příjemci na uveřejňování informací o spolufinancování projektů z ROP,
SČ na jejich webových stránkách,
 soutěže pro mladé obyvatele regionu.

5.

Semináře:
 pouze jako zdroj informací pro potenciální žadatele, pořádány budou pouze při vypsání
nové výzvy,
 případně zdroj informací pro příjemce, pokud nastane potřeba řešit průřezová témata
(např. nejčastější chyby při realizaci či veřejné zakázky, na takové semináře pak vznáší
požadavek pracovníci, kteří přímo pracují s příjemci – ORPP, OSV).

6.

Rozhlasové pořady – vzhledem k malému počtu obyvatel, kteří využívají rozhlas jako zdroj
informací o fondech EU není nutné zacílit informační akce na rozhlas:

pouze podpůrné využití k jiné infromační akci (např. soutěž apod.).

Doporučené způsoby informování skupin obyvatelstva dle věku:
1. Nástroje (opatření) pro zvýšení informovanosti mladých lidí:
a. Eventy v regionu – například:
i. soutěž při otevírání cyklostezky s výhrou (kolo, cyklodoplňky),
ii. spolupráce na Dětském dnu,
iii. informační akce k 1.září (slavnostní otevírání projektu škol),
iv. fotografická soutěž apod.
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b. Facebook – jeho využití je nutné podpořit eventy tak, aby se mladí lidé dověděli o
existenci profilu ÚRR
2. Nástroje (opatření) pro zvýšení informovanosti populace 50+:
a. Rozhlasové rozhovory,
b. Novinové články / inzerce (například největší skupinou čtenářů Deníků jsou lidé 50+).

Závěry:
Zvýšení informovanosti obyvatel regionu o ROP SČ lze očekávat v příštím roce v závislosti na
připravované kampani všech ROPů. Tuto kampaň připravují zástupci všech ROPů a MMR jako
Národního orgánu pro koordinaci (OPTP). Součástí kampaně bude zejména podlinková
(eventy, výstavy, soutěže) komunikace, nadlinková komunikace bude využita okrajově.
Kampaň poběží v průběhu roku 2012 ve všech regionech ČR.
Při realizaci Komunikačního plánu na rok 2012, případně i na následující roky je nutné
koordinovat aktivity s ohledem na aktivity společné kampaně ROPů a MMR.
Propagaci ROPu SČ v příštích letech je nutné zaměřit na propagaci konkrétních úspěšných
projektů tak, aby obyvatelé regionu vnímali osobní i regionální prospěch investic
spolufinancovaných EU.
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