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Zhodnocení průběhu dotazníkového šetření
Proces obesílání žadatelů, kteří podávali projekty do ROP SČ
Zadavatel projektu poskytl sestavy z IS MONIT7+ vztahující se k žadatelům a předloženým projektům.
Požadované informace byly obsaženy ve třech typech sestav, v různých formátech. Pro přehlednost
musela být realizátorem nejdřív vytvořena databáze všech předložených projektů obsahující registrační
čísla, kontaktní údaje, korespondenční a e-mailové adresy, příp. telefonické spojení. Z důvodu
omezeného množství poskytnutých informací nebylo možné identifikovat projekty zakládající veřejnou
podporu a zkušenosti žadatelů s předchozím předkládáním projektů.
Tvorba dotazníku
Pracovní verze dotazníku určeného žadatelům, kteří předkládali projektu do ROP SČ, byla vytvořena po
úvodní schůzce realizátora evaluace se zadavatelem dne 30.7. 2008. První verze byla zadavateli
odeslána 13.8. 2008. Na základě jednání určeného k prezentaci úvodní zprávy a návrhu dotazníků byl
tato verze osobně představena. Po tomto jednání byl dotazník zásadně upraven a byla sjednocena jeho
struktura. Obava realizátora o přehlednost dotazníku včetně rizika malé návratnosti dotazníků nebyla
zadavatelem sdílena. Dotazník byl odsouhlasen zadavatelem dne 27.8. 2008 s tím, že dotazník bude
pilotně odzkoušen na 5 žadatelích. Výstupem pilotního testování byly rozporuplné reakce
dotazovaných. Dvě z nich byly čistě pozitivní, dvě zcela negativní, jedna neutrální. Dle této zpětné
reakce byla iniciována pracovní schůzka dne 29.8. 2008, na niž byla schválena finální verze dotazníku.
Tato je součástí průběžné zprávy jako příloha č. 1.
První rozesílka dotazníků byla provedena dne 2.září 2008. Zpoždění oproti původnímu harmonogramu
bylo dáno nutností vytvořit databázi kontaktních údajů. Žadatelé byli požádání o zaslání vyplněných
dotazníků do 10. září. Žadatelům, kteří do tohoto termínu dotazníky neposlali, bylo rozesláno
upozornění s opětovným požádáním o vyplnění dotazníků. V omezeném počtu případů byli žadatelé
požádání o doslání dotazníků telefonicky. Omezený počet je dán skutečností, že telefonní spojení bylo
v seznamu projektů udáno pouze v malém množství případů.
Celkový počet projektů, které byly předloženy ve výzvách 1 až 18 a které byly dodány zadavatelem
v seznamu projektů, byl 344. V 72 případech se jednalo o více projektových záměrů předložených
jedním žadatelem, eventuelně externími zpracovateli. Žádost o vyplnění dotazníků byla zaslána na 272
různých e-mailových adres. Do prvního termínu stanoveného na 10. září se vrátilo 66 vyplněných
dotazníků. Po urgenci došlo dalších 38 dotazníků. Konečná uzávěrka po které již nebyly dotazníky
zařazovány do hodnocení (z časových důvodů) byla 16.9. 2008.
V některých případech dotazníky vyplňovala jak kontaktní osoba žadatele, tak i externí firma, která se
zpracováním pomáhala. Na druhou stranu žadatel, který předkládal více projektů, vyplňoval dotazník
pouze jeden. Došlých 104 dotazníků se tak vztahuje na předložených 141 projektů.
Souhrn

Z 272 obeslaných adres se vrátilo 104 vyplněných dotazníků.
Návratnost došlých dotazníků činí 38%.
Z 272 obeslaných adres se vrátily dotazníky vztahující se k 141 projektům.
Návratnost dotazníků vzhledem k předloženým projektům je 52%. (Bereme v potaz, že jeden
dotazník se vztahuje k více projektům.).
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Do vyhodnocení ve statistickém softwaru SPSS bylo zařazeno 94 ze 104 dotazníků, protože 4
dotazníky byly dodány po závěrečném termínu a 6 dotazníků bylo téměř nevyplněných.
Vysoká návratnost dotazníků byla dána motivujícím dárkem v podobě paměťové karty za každý
zodpovězený dotazník. Paměťovou kartu obdrželi jednak samotní předkladatelé projektu, kteří vyplnili
dotazník sami, tak i ti předkladatelé, kteří poslali dotazník na vyplnění externí firmě. Dárek obdrželi i
externí zpracovatelé, kteří dotazník vyplnili. Do 23.9. 2008 bylo rozesláno 86 paměťových karet. U
zbývajících případů je nutné precizovat dosílací adresu. Zbývající karty budou rozeslány v následujících
dnech.
METODIKA ANALÝZY

DAT

Statistický software SPSS
SPSS je světově nejrozšířenější analytický systém na PC pro aplikace v marketingu, personalistice,
vědě a výzkumu a dalších odvětví. Používá se nejčastěji pro sumarizaci dat, manažerské i vědecké
analýzy, finanční analýzy, tvorbu rozhodovacích modelů a analýzu i predikci časových řad.1
Údaje z každého dotazníku byly zaneseny do matice SPSS a následně bylo provedeno vyhodnocení
jednotlivých otázek. Okruh I. a II. byl vyhodnocen s rozlišením do úrovně typu žadatele a oblasti
podpory. V okruhu III. byly informace analyzovány bez ohledu na typ žadatele nebo oblast podpory,
protože toto rozlišení by nemělo v případě analýzy srozumitelnosti dokumentů a komunikace žadatelů
s ÚRR smysl (srozumitelnost dokumentů je individuální a jde napříč oblastmi podpory i typem žadatelů
stejně jako komunikace s ÚRR by měla být u všech žadatelů podobná).
Zpracování výstupů z analýzy SPSS pro průběžnou zprávu
Pro potřeby průběžné zprávy byly výstupy ze softwarové analýzy dotazníkového šetření zpracovány ve
struktuře finální verze dotazníku. Popsány jsou výsledky jednotlivých otázek, tak jak byly v rámci
dotazníku zařazeny do tří okruhů:
Zkušenost žadatele/zpracovatele s přípravou projektu do ROP SČ
Srozumitelnost dokumentů
Komunikace s Úřadem regionální rady (ÚRR) a informovanost
Každý okruh je členěn do podkapitol až do úrovně jednotlivých otázek. U každé otázky je nejprve
uveden její cíl v rámci dotazníku případně i technické řešení (např. použití rolovacího seznamu,
zaškrtávacích polí apod.) a také odpovědi, které byly v rámci dané otázky na výběr. Následuje textový
popis výsledku otázky, tabulkový výstup s uvedením počtu respondentů a grafický výstup se zpravidla
procentickým přepočtem tabulky tak, aby bylo možné výsledek lépe interpretovat (zejména četnost
jednotlivých odpovědí). Každá z podkapitol obsahuje krátký závěr, ve kterém jsou shrnuty výsledky
příslušné podkapitoly.
Zpracování výstupů analýzy pro potřeby průběžné zprávy neobsahuje kvalitativní odpovědi
respondentů, protože tyto otevřené otázky budou zpracovány zvlášť v rámci závěrečné zprávy projektu.
Otevřené odpovědi budou jedním z důležitých argumentačních podkladů pro návrhy optimalizace ROP
SČ.
Vzhledem k rozsahu dotazníku a časovým možnostem byly do průběžné zprávy zařazeny základní
výsledky každé otázky bez rozlišení do úrovně typu žadatele nebo oblasti podpory (kromě první
podkapitoly „Zpracovatel“). Kompletní a velmi detailní přehled výsledků dotazníkového šetření včetně
rozlišení do úrovně typu žadatele a oblasti podpory je v příloze č 4 této zprávy. Signifikantní rozdíly
mezi odpověďmi jednotlivých typů žadatelů nebo oblastí podpory budou zahrnuty do závěrečné zprávy.
1
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SOUHRN DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Souhrn dotazníkového šetření je zaměřen na údaje o četnosti:
Typů žadatele (kraj obec, NNO atd.),
Zastoupení jednotlivých oblastí podpory v dotazníkovém šetření,
Projektů do 100mil. Kč a nad 100mil. Kč (finanční velikost projektu),
Cílem souhrnu dotazníkového šetření je podat přehledný obraz o respondentech a typech projektů.
Typ žadatele
Největší zastoupení mezi žadateli v hodnoceném souboru respondentů mají obce s více než 45%
podílem. Následují podnikatelé s 20% podílem. Nejméně byl v dotazníkovém šetření zastoupen jako
žadatel Středočeský kraj (2,1%).
Typ žadatele
kraj
obec
nezisková organizace
příspěvková organizace
podnikatel
Celkem

Počet
2
43
13
16
20
94

%
2,1
45,7
13,8
17,0
21,3
100,0

Rozdělení dle typu žadatele

2%

21%

kraj
obec
nezisková organizace
46%
17%

příspěvková organizace
podnikatel

14%

Graf uveden v % z celku.
Oblast podpory
Z hlediska četnosti respondentů dle oblastí podpory je nejčastěji zastoupen Rozvoj venkova (3.3), který
tvoří celých 38,3% respondentů. Dalšími významnými oblastmi podpory z hlediska četnosti jsou 3.2
(Rozvoj měst) s 20,2% a 2.1 (Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu) s 19,1%.
Nejméně je zastoupena oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (2,1%), kde byl
žadatelem kraj.
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Oblast podpory
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
Celkem

Počet
2
3
18
9
7
19
36
94

%
2,1
3,2
19,1
9,6
7,4
20,2
38,3
100,0

Rozdělení dle oblastí podpory

2%

3%
19%

1.1

39%

1.2
2.1
2.2
2.3
10%

3.2
3.3

7%
20%

Graf uveden v % z celku.
Finanční velikost projektu
Finanční velikost projektu byla zkoumána z důvodů rozšířených nároků na projekty s náklady nad
100mil. Kč. Jedná se zejména o nutnost vypracování CBA2 jako povinné přílohy k žádosti. Ve
zkoumaném souboru však byly pouze 3 respondenti, kteří zpracovávali projekt nad 100mil. Kč. Nelze
tedy očekávat u takto malého souboru vypovídající statistická data.
Finanční velikost projektu
více než 100 mil. Kč
méně než 100 mil. Kč
Celkem

2

Počet
3
91
94

Cost Benefit Analysis
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3,2
96,8
100,0

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Finanční velikost projektu

3%

více než 100 mil. Kč
méně než 100 mil. Kč

97%

Graf uveden v % z celku.

Závěr
U analyzovaného souboru respondentů je nejčastějším typem žadatele obec v oblasti podpory 3.3.
Zastoupení projektů s celkovými náklady nad 100mil. Kč je statisticky nevýznamné. Vzhledem
k dostupným údajům o žadatelích poskytnutým ze systému IS MONIT7+ nebylo možné další členění na
projekty podléhající veřejné podpoře a projekty generující příjem (toto členění bylo původně
předpokládáno v nabídce na realizaci projektu).

I. okruh: Zkušenosti žadatele/zpracovatele s přípravou projektu do ROP SČ
Následující kapitola přináší výsledky prvního okruhu otázek dotazníku hodnotícího zpracování projektů
předkládaných do ROP SČ. Výsledky jsou prezentovány v souladu s pořadím otázek v dotazníku.
1. ZPRACOVATEL
Zkoumání četnosti žadatelů, kteří využívají zpracovatelské poradenské firmy při přípravě a podávání
projektů do ROP SČ bylo výchozí otázkou dotazníkového šetření.
1.1 Využití zpracovatele
Cílem první otázky bylo zjistit, nakolik žadatelé využívají při přípravě projektu zpracovatelských firem,.
Žadatelé se mohli v této fázi rozhodnout, že dotazník zašlou k vyplnění externímu zpracovateli projektu.
Poradenskou firmu využilo při zpracování projektů více než 58% respondentů. Zpracovatele vůbec
nevyužil kraj a málo je využívaly také příspěvkové organizace (pouze 31%). Naopak nejvíce
zpracovatele využily neziskové organizace 77% a obce 70%.
Z pohledu oblastí podpory byly poradenské firmy nejméně využity u 1.1 (0%) a naopak u 1.2% využili
všichni respondenti v této oblasti zpracovatele. Na dalších místech je oblast podpory 3.3 s 72% a 2.2
s 67%.
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Využití konzultanta
ano
ne
Celkem

Počet
55
39
94

%
58,5
41,5
100,0

Využití konzultanta (poradenské firmy)

41%
ano
ne
59%

Graf uveden v % z celku.

Typ žadatele

Konzultant
ano
kraj
0
obec
30
nezisková organizace
10
příspěvková organizace
5
podnikatel
10
Celkem
55

Oblast podpory
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
Celkem

Konzultant
ano
0
3
8
6
3
9
26
55

Celkem
ne
2
13
3
11
10
39

2
43
13
16
20
94

Celkem
ne
2
0
10
3
4
10
10
39

8
Progrant s.r.o. se sídlem:
Vršovická 37, 101 00 Praha 10, IČ: 26943131
info@progrant.cz ; www.progrant.cz
tel/fax: +420 222 966 913
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122133

2
3
18
9
7
19
36
94

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Závěr
Žadatelé se ve většině případů rozhodli do zpracování a podání projektu zapojit konzultanta. Důvodem
může být jak náročnost zpracování žádosti do ROP SČ tak časová vytíženost nedovolující žadateli
věnovat dostatek času studiu metodik a dalších podkladů souvisejících s ROP SČ a samotnému
zpracování projektu. Vzhledem k tomu, že v době zpracování tohoto dotazníkového šetření ještě nebyly
známy všechny výsledky projektů zahrnutých do dotazníkového šetření, nebyl zkoumán vztah mezi
úspěšností žadatele (schválení projektu ke spolufinancování) a využití poradenské firmy.
2. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
Okruh otázek zaměřených na zpracování projektu měl za cíl:
zmapovat náročnost jednotlivých částí projektu,
zjistit, která část byla nejsložitější z hlediska zpracování,
určit, zda byla délka výzvy dostatečná pro zpracování projektu,
zjistit, zda je pro žadatele náročné posoudit, zda projekt podléhá veřejné podpoře,
dozvědět se, jaké problémy měli žadatelé při doplňování formálních náležitostí projektu.
2.1 Náročnost zpracování projektu z časového, personálního a finančního hlediska
Respondenti měli v této otázce možnost vyjádřit se pomocí tří rolovacích seznamů, kterou část projektu
považovali za nejnáročnější z časového, personálního a finančního hlediska. Na výběr byly odpovědi:
Elektronická žádost
Další informace k žádosti (DIŽ)
Zajištění formálních příloh
Z časového hlediska se jako nejnáročnější ukázala příloha žádosti „Doplňující informace k žádosti“,
kterou zvolilo 47 respondentů, což odpovídá 51% zastoupení těch, kteří na otázku odpovídali. Naopak
nejméně časově náročné bylo pro žadatele zpracování elektronické žádosti.
Personální náročnost byla nejvyšší při zajištění formálních příloh žádosti, tuto možnost zvolilo 44
respondentů, což odpovídá 50%. Nejméně personálně náročné bylo opět zpracování elektronické
žádosti.
U finančního hlediska náročnosti jsou si blízké výsledky formálních příloh a DIŽ, přesto byla znovu
nejčastější odpověď, že zajištění formálních příloh bylo finančně nejnáročnější (49%), následovaly DIŽ
s 43% a potvrdilo se, že nejméně je pro žadatele náročné zpracovat elektronickou žádost.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Náročnost projektu elektronická žádost DIŽ
časové hledisko
11
personální hledisko
9
finanční hledisko
7
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Náročnost projektu z časového, personálního a finančního hlediska

100
90
80

38

49

50

70
formální přílohy

60

DIŽ

% 50
40

Elektronická žádost

51

30

40

43

10

8

20
10
0

12
časové hledisko

personální hledisko

finanční hledisko

Graf uveden v % z celku za jednotlivá hlediska.
2.2 Nejsložitější část projektu na zpracování
Otázka 2.2 měla za cíl identifikovat nejsložitější část projektu z hlediska zpracování. Respondenti měli
na výběr:
Elektronickou žádost,
DIŽ,
zajištění formálních příloh,
tvorbu rozpočtu.
Respondenti také mohli doplnit proč konkrétní možnost vybrali.
Za nejnáročnější část projektu z hlediska zpracování považovali žadatelé DIŽ (48 respondentů, 53%
těch, kteří na otázku odpovídali). Na druhém místě je tvorba rozpočtu (22 respondentů), následovaná
elektronickou žádostí (12 respondentů) a formálními přílohami, které za náročné na zpracování
považuje pouze 9% respondentů (9 respondentů).
DIŽ byla nejnáročnější pro NNO (69,2% z nich) a nejméně náročná pro příspěvkové organizace
(26,7%), pro které byla naopak na rozdíl od ostatních náročná elektronická žádost (46,7%).
DIŽ dominuje jako nejsložitější ve všech oblastech podpory.
Nejnáročnější část na zpracování
elektronická žádost
DIŽ
formální přílohy
tvorba rozpočtu
Celkem

Respondenti
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Nejnáročnější část projektu

24%

13%

Elektronická žádost
DIŽ
formální přílohy
tvorba rozpočtu

10%
53%

Graf uveden v % z celku
Kvalitativní část otázky
DIŽ
Žadatelé považují DIŽ za nejnáročnější část projektu z důvodů komplexnosti a podrobnosti údajů, které
jsou v rámci DIŽ požadovány. Zmiňují vysokou časovou náročnost spojenou se sháněním informací a
jejich čerpání z různých zdrojů. Jako náročné vidí právě získání těchto informací a jejich zpracování do
precizních formulací a povinné struktury, kterou očekávají hodnotitelé. Složitost DIŽ vidí žadatelé
v provázanosti informací požadovaných v jednotlivých částech DIŽ ve vazbě na další přílohy a
elektronickou žádost. Negativně žadatelé hodnotí opakování témat a textů, stejně jako dublování údajů
s elektronickou žádostí (např. udržitelný rozvoj, vliv projektu na horizontální témata, nová pracovní
místa). V některých případech nebyla jasná formulace, co je konkrétně požadováno. Chybělo metodické
vysvětlení. Pro nejvíce žadatelů, kteří uvedli konkrétní důvody pro výběr DIŽ jako nejsložitější části
projektu, byla DIŽ náročná kvůli analýze trhu a cash flow. Jako předpoklad pro správné zpracování DIŽ
uváděli žadatelé nutnost konzultace s odborníky z ekonomické oblasti.
Tvorba rozpočtu
Na tvorbě rozpočtu připadá žadatelům nejnáročnější zajištění odborníků, kteří rozpočet sestaví. Hlavně
žadatelé bez předchozích zkušeností se zpracováním projektu, uváděli mezi důvody, proč je sestavení
rozpočtu nejsložitější, nedostatek odbornosti a zkušeností v ekonomické oblasti. Mezi často uváděné
důvody náročnosti tvorby rozpočtu je cash flow a rozhodování o uznatelnosti a neuznatelnosti nákladů.
Jeden žadatel uváděl jako problém sestavení termínů žádostí o platbu a vlastního cash flow v době, kdy
ještě není vybrán dodavatel stavby ve výběrovém řízení. Dalším argumentem pro náročnost rozpočtu
byla otázka přiměřenosti rozpočtu a nemožnosti jejího ověření. V jednom případě se žadatel ohradil
proti změně podmínek během výzvy.
Formální přílohy
Ti žadatelé, kteří uvedli formální přílohy jako nejnáročnější část projektu, své rozhodnutí zdůvodňují
nutností koordinace příprav s dalšími, i externími subjekty (např. zastupitelé, památkáři) a časovou
náročností. Konkrétně dále zmiňují výpis z katastru nemovitostí, formulář hodnocení finančního zdraví
11
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jako nevhodný pro příspěvkové organizace nebo náročnost Vyjádření zdravotní pojišťovny o úhradě
nákladů.
2.3 Doba mezi vyhlášením výzvy a termínem pro předložení projektů
Respondenti měli možnost se u této otázky vyjádřit, nakolik byly doba trvání výzvy pro předložení
projektu dostatečná. Na výběr byly tyto odpovědi:
Ano, během této doby jsme stihli celou přípravu.
Spíše ano, ale projekt byl připravený před výzvou.
Spíše ne, projekt byl dopracován na poslední chvíli.
Ne, nestihli jsme projekt pořádně připravit.
Nedovedu posoudit.
Výsledek vyhodnocení této otázky ukazuje, že doba trvání výzvy je z hlediska žadatelů dostatečná,
protože první dvě odpovědi (ANO a Spíše ANO) zvolilo 60 respondentů z 93, kteří na tuto otázku
odpovídali.
Odpověď Spíše NE volilo 33 respondentů, což představuje 35% všech odpovědí. Tito respondenti se
měli možnost v další otázce (2.4) vyjádřit k délce trvání výzvy, kterou by považovali z hlediska
zpracování projektu za optimální.
Zajímavé je že poslední dvě odpovědi (NE a Nedovedu posoudit) nevybral ve zkoumaném souboru
nikdo.
S délkou výzvy byly nejméně spokojeni kraj (100%) a neziskové organizace (53,8%), naopak nejvíce
podnikatelé.
Odpověď Spíše Ne zvolili žadatelé nejčastěji v oblasti podpory 1.1. a 1.2..
Doba vyhlášení výzvy
ANO
Spíše ANO
Spíše NE
NE
Nedovedu posoudit
Celkem

Respondenti
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Dostatečnost délky trvání výzvy

0%

18%

35%

ANO
Spíše ANO
Spíše NE
NE
Nedovedu posoudit
47%

Graf uveden v % z celku
2.4 Dostatečná délka lhůty pro výzvu v ROP SČ
Na tuto otázku odpovídali respondenti, kteří v předešlé otázce vybrali možnost, že pro ně délka výzvy
spíše nedostatečná (33 respondentů). Odpověděli také další dva respondenti, kteří v předešlé otázce
zaškrtnuli jinou možnost. Cílem otázky bylo zjistit, jakou dobu mezi vyhlášením výzvy a konečným
termínem pro předložení projektů by považovali tito respondenti za dostatečnou. Výběr byl z těchto
odpovědí:
Minimálně 60dnů
Minimálně 90dnů
Minimálně 180dnů
Minimálně 365dnů
Respondenti nejčastěji uvedli, že by pro ně optimální dobou trvání výzvy byly 3 měsíce (90dnů). Takto
odpovědělo 26 respondentů (74%). Celý rok pro trvání výzvy vybral pouze 1 respondent.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Optimální doba trvání výzvy
minimálně 60dnů
minimálně 90dnů
minimálně 180dnů
minimálně 365dnů
Celkem

Respondenti
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Optimální doba trvání výzvy

6%

3%

17%
minimálně 60dnů
minimálně 90dnů
minimálně 180dnů
minimálně 365dnů

74%

Graf uveden v % z celku
2.5 Určení veřejné podpory a stanovení její výše
Cílem této otázky bylo alespoň základní zjištění, nakolik se žadatelé potýkají s problematikou veřejné
podpory, kterou zpracovatel tohoto projektu považuje za poměrně náročnou.
Respondenti odpovídali, jestli pro ně bylo náročné určit, zda projekt podléhá veřejné podpoře a stanovit
tak míru podpory pro projekt.
Výsledek je poměrně překvapivý a může ukazovat na kvalitní práci ÚRR při konzultacích projektů se
žadateli, protože 68 respondentů (72%) odpovědělo, že pro ně určení veřejné podpory u projektu
nebylo náročné
Určit veřejnou podporu bylo nejtěžší pro NNO (38,5%) a příspěvkové organizace (31,3%). Nejtěžší
oblastí podpory z hlediska určení veřejné podpory byla oblast 2.3 s 57,1%.
Určení veřejné podpory
ANO
NE
Celkem

Respondenti

14
Progrant s.r.o. se sídlem:
Vršovická 37, 101 00 Praha 10, IČ: 26943131
info@progrant.cz ; www.progrant.cz
tel/fax: +420 222 966 913
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122133

26
68
94

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Určení veřejné podpory

28%

ANO
NE

72%

Graf uveden v % z celku.
2.6 Problémy při doplňování formálních náležitostí po odevzdání projektu
Žadatelé jsou po předložení projektu vyzýváni k doplnění různých formálních náležitostí, které je třeba
na ÚRR dodat v poměrně krátké časové lhůtě. Cílem této otázky bylo zjistit zda se v tomto procesu
vyskytly nějaké problémy, případně jaké. Respondenti měli na výběr z těchto odpovědí:
Lhůta pro doplnění byla příliš krátká
Nepodařilo se kontaktovat včas správnou osobu
Nevyskytly se žádné problémy
Jiné problémy
Respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí.
U 48 respondentů (49%) se v tomto procesu nevyskytly žádné problémy. Nejčastějším problémem u
těch, kteří vybrali jednu z ostatních možností, byla krátká lhůta pro doplnění formálních nedostatků 22
respondentů). Naopak zcela marginálním problémem bylo kontaktování nesprávné osoby. Tuto
možnost označili pouze 3 respondenti.
Nejméně problémů s doplňováním formálních náležitostí měly obce (odpověď Nevyskytly se problémy
zvolilo 47,8% obcí), čemuž odpovídá i nejčastější zastoupení této odpovědi v oblasti 3.3.
Problémy při doplňování formálních náležitostí
Nevyskytly se problémy
Krátká lhůta pro doplnění
Nepodařilo se kontaktovat správnou osobu
Jiné problémy

Četnost odpovědi Pořadí problému
48
22
3
13

15
Progrant s.r.o. se sídlem:
Vršovická 37, 101 00 Praha 10, IČ: 26943131
info@progrant.cz ; www.progrant.cz
tel/fax: +420 222 966 913
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122133

1
3
2

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Problémy při doplňování formálních náležitostí

Krátká lhůta pro doplnění

34%

Nepodařilo se kontaktovat správnou
osobu
58%

Jiné problémy

8%

Graf uveden v % z celku respondentů, kteří nevybrali odpověď „nevyskytly se žádné problémy“.
Kvalitativní část otázky
U otázky, jaké další problémy se vyskytly při doplňování formálních náležitostí, uváděli žadatelé
opakovaně krátkou lhůtu pro doplnění informací. Mezi dalšími problémy byla uváděna doba dovolených
a neexistující časový rámec, kdy může ÚRR žadatele kontaktovat. Dále byly požadovány dokumenty,
které žadatel nepovažoval za potřebné a relevantní (prohlášení o splnění definice MSP u NNO, smlouvy
a výpisy z KN na pozemky, které nebyly předmětem projektového záměru). Formální nedostatky
pramenily v jednom případě z nedostatečné metodiky pro vyplňování formuláře o způsobilosti jako
MSP, obsah termínu „bilanční suma“.
Závěr
Zpracování DIŽ a formálních příloh je žadateli (respondenty) považováno za náročné z finančního,
personálního i časového hlediska. Naopak zpracování elektronické žádosti nepovažují respondenti
z výše jmenovaných hledisek za příliš náročné.
Celkově nejnáročnější částí projektu na zpracování je pro respondenty s velkým náskokem DIŽ, kterou
uvedlo 53% respondentů. Ukazuje se tak, že požadavky na DIŽ považují žadatelé za náročnější než
požadavky na ostatní přílohy žádosti a to i přes to, že je příloha DIŽ v Příručce pro žadatele a příjemce
v ROP SČ důkladně a podrobně popsána.
Většina žadatelů (65%) nemělo výhrady vůči délce trvání výzev. Ti, kteří výhrady měli, vybrali nejčastěji
90 dnů jako optimální dobu mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektů.
S problematikou určení veřejné podpory a její výše nemělo 72% respondentů problémy.
Poměrně dobře z hlediska ÚRR opadla také otázka 2.6, protože 56% respondentů nemělo problémy při
doplňování formálních náležitostí po podání projektu. Nejčastějším problémem pak byla krátká lhůta pro
doplnění požadovaných podkladů.
3. ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST BENEFIT7+
Třetí část prvního okruhu otázek dotazníkového šetření je zaměřena na podrobnější zjištění o
zkušenostech žadatelů s elektronickou žádostí Benefit7+. Tato část obsahuje odpovědi na otázky:
Která část elektronické žádosti byla nejsložitější na zpracování a proč?
Jaké se vyskytly technické problémy při zpracování žádosti?
16
Progrant s.r.o. se sídlem:
Vršovická 37, 101 00 Praha 10, IČ: 26943131
info@progrant.cz ; www.progrant.cz
tel/fax: +420 222 966 913
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122133

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Jak žadatelé hodnotí funkčnost elektronické žádosti?
Zda je některá část elektronické žádosti z pohledu žadatelů nadbytečná?
Zda se vyskytly problémy při výběru indikátorů projektu?
V dotazníku byly respondentům k dispozici jak zaškrtávací pole (pro možnost zvolení více odpovědí),
tak rolovací seznamy s výběrem pouze jedné odpovědi.
3.1 Nejsložitější část elektronické žádosti na zpracování.
Cílem této otázky bylo zjistit, která část elektronické žádosti byla pro žadatele obtížná z hlediska
zpracování a byla zde také ponechána možnost vysvětlit důvod takové volby.
Respondenti měli na výběr ze všech hlavních částí elektronické žádosti (viz dále tabulka).
Respondenti považují za nejsložitější na zpracování rozpočet projektu. Tato odpověď byla zastoupena
28krát (31% těch, kteří na otázku odpovídali) a v porovnání s četností ostatních odpovědí jasně
dominuje. Ukazuje se tedy, že poněkud nepřehledné zpracování problematiky rozpočtu v elektronické
žádosti se plně odrazilo v dotazníkovém šetření.
Devatenáct respondentů (22%) vybralo možnost, že byly všechny části elektronické žádosti
jednoduché.
Ve druhé část otázky se mohli respondenti vyjádřit ke konkrétním důvodům pro svůj výběr.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Nejsložitější část elektronické žádosti
Dopady a místa realizace
Popis projektu
Personální zajištění projektu
Partner projektu
Harmonogram projektu
Hodnoty indikátorů
Rozpočet projektu
Přehled financování
Finanční plán
Prioritní téma
Výběrová řízení
Horizontální témata
Udržitelný rozvoj
Rovné příležitosti
Všechny části byly jednoduché
Celkem
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Nejsložitější část elektronické žádosti
Dopady a místa realizace
Popis projektu
Personální zajištění projektu
5%

3%

4%

3% 1%

4%

Partner projektu

10%
3%

4%
4%

Harmonogram projektu
4%

Hodnoty indikátorů
7%

Rozpočet projektu
Přehled financování
Finanční plán

10%

Prioritní téma
Výběrová řízení

38%

Horizontální témata
Udržitelný rozvoj
Rovné příležitosti

Graf uveden v % z celku respondentů, kteří nevybrali odpověď „všechny části byly jednoduché“.
Kvalitativní část otázky
Proč byla tato část elektronické žádosti nejsložitější na zpracování?
Za nejsložitější na zpracování v rámci elektronické žádosti považují žadatelé rozpočet. Nejčastěji se
jako argument uvádí nepřehledný, uživatelsky nepříjemný systém s velkým počtem položek. Náročnost
vidí žadatelé v propojení tří položek – rozpočtu, přehledu financování a finančního plánu. Tyto jsou mezi
sebou provázány a v případě špatného vyplnění jedné z nich, je hlášena chyba. Žadatelé pak mají
ztíženou orientaci při odstraňování chyb, protože nevědí, proč formulář tuto chybu hlásí. V některých
případech chyběla žadatelům možnost vysvětlit logiku tvorby jednotlivých položek.
Na dalším místě se v hodnocení náročnosti objevuje popis projektu a hodnoty indikátorů (v obou
případech tak odpovědělo 7 respondentů), následuje harmonogram projektu (5 respondentů).
Náročnost záložky Popis projektu spatřují žadatelů v nutnosti vybrat nejdůležitější objektivní informace,
které projekt charakterizují, a na nic nezapomenout. Někteří si na tomto místě stěžovali na nedostatek
prostoru pro uvedení informací. Indikátory jsou náročné z hlediska jejich nejednoznačnosti a špatně
definované nabídky. S položkou Harmonogram se žadatelům špatně pracuje proto, že je výstup z ní
nepřehledný a zmatečný. Při vyplňování záložky Prioritní téma (4 respondenti) měli žadatelé problémy
s výběrem správných kategorií.
3.2 Technické problémy s elektronickou žádostí Benefit7+
Respondenti se v této otázce vyjadřovali k technickým aspektům zpracování elektronické žádosti.
Zpracovatel projektu vytipoval na základě vlastní zkušenosti možné technické problémy a respondenti
mohli zaškrtnout i více odpovědí. Na výběr měli tyto možnosti:
Nevyskytly se žádné problémy
Problém při založení žádosti
Problém při kopírování textů z jiných aplikací
Ztráta dat
Nutnost restartování aplikace
Automatické odhlašování
Možnost pracovat se žádostí až po vyhlášení výzvy
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S elektronickou žádostí nemělo žádné technické problémy 31 respondentů, což představuje 33%
odpovědí.
Výsledky této otázky u respondentů, kteří nějaký problém měli, jsou poměrně vyrovnané. Kromě
odpovědi „Problém se založením žádosti“, kterou nezvolil žádný respondent, je distribuce výsledků
rovnoměrná. Nejvíce problémů se vyskytlo s automatickým odhlašováním z aplikace (37 respondentů,
26%), o 8 p.b. méně měla odpověď „Problém při kopírování textů“ a nad úrovní četnosti 20ti odpovědí
jsou také ostatní možnosti (kromě „problému se založením žádosti“, který nevybral žádný respondent).
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Technické problémy s elektronickou žádostí
Žádné problémy s aplikací
Problém se založením žádosti
Problém při kopírování textů z jiných aplikací
Ztráta dat
Nutnost restartování aplikace
Automatické odhlašování z aplikace
Možnost pracovat se žádostí po vyhlášení výzvy

Četnost odpovědi Pořadí problému
31
0
29
26
25
37
24

6
2
3
4
1
5

Technické problémy s elektronickou žádostí

Problém se založením žádosti
17%

0%

21%

Problém při kopírování textů z jiných
aplikací
Ztráta dat
Nutnost restartování aplikace
18%

26%
18%

Automatické odhlašování z aplikace
Možnost pracovat s žádostí po
vyhlášení výzvy

Graf uveden v % z celku respondentů, kteří nevybrali odpověď „žádné problémy s aplikací“.

3.3 Zhodnocení funkčnosti elektronické žádosti
Otázka 3.3 zněla: „Jak hodnotíte funkčnost elektronické žádosti z pohledu uživatele?“ Respondenti měli
možnost opět zaškrtnout více možností:
Nepřehlednost – mnoho záložek v poli a menu,
Pole nešlo vyplnit, protože chyběly informace v jiné části žádosti,
Nepomohla mi nápověda,
Práci narušila odstávka systému,
Jiné.
Cílem této otázky bylo zjistit, s jakými funkčními problémy se žadatelé při zpracování elektronické
žádosti setkávali.
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Výsledkům dominuje „Odstávka systému“ s četností 46 odpovědí (34%). Ostatní výsledky jsou opět
značně vyrovnané.
Jiné problémy uvedlo celkem 26 respondentů a jejich analýza bude součástí závěrečné zprávy projektu.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Funkčnost elektronické žádosti
Nepřehlednost
Pole nešlo vyplnit
Nápověda nepomohla
Odstávka systému
Jiné problémy

Četnost odpovědi Pořadí problému
20
25
19
46
26

4
3
5
1
2

Funkčnost elektronické žádosti

15%

19%

Nepřehlednost
18%

Pole nešlo vyplnit
Nápověda nepomohla
Odstávka systému
Jiné problémy

34%

14%

Graf uveden v % z celku.
Kvalitativní část otázky
Při hodnocení funkčnosti elektronické žádosti udávali žadatelé vedle předem daných možností i tyto
problémy.
Automatické odhlášení, kvůli kterému se neuložila data
Odstávka v den odevzdání žádosti
Přetížení systému v době uzavírky výzvy
Problém při zadávání telefonních čísel
Problém při rozpadu financí
Nemožnost kopírovat celou žádost
Komplikované kapitoly publicita, udržitelný rozvoj, rovné příležitosti
Problémy při validaci ARES
Žadatelé ve svých odpovědích navrhovali doplnit příliš všeobecnou a technickou nápovědu o věcnou a
metodickou část. V souvislosti s automatickým odhlašováním navrhovali přidat funkci „ukládám
rozepsané a odpojuji“.
20
Progrant s.r.o. se sídlem:
Vršovická 37, 101 00 Praha 10, IČ: 26943131
info@progrant.cz ; www.progrant.cz
tel/fax: +420 222 966 913
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122133

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

3.4 Zbytečné části elektronické žádosti
V této části dotazníku se respondenti mohli vyjádřit k tomu, zda považují některé části elektronické
žádosti za zbytečné. K dispozici byly tři rolovací seznamy a byla tak dána možnost výběru až tří
odpovědí.
Žádnou část nepovažuje za nadbytečnou 49 respondentů (tedy 59% odpovídajících).
Možnosti zvolit odpověď z prvního seznamu využilo 83 respondentů, možnosti výběru z druhého
seznamu 21 a ze třetího pouze 11 respondentů. Druhá část otázky je kvalitativní a respondenti v ní
odpovídali na důvody proč zvolili konkrétní možnost.
Při sečtení odpovědí ze všech tří možností vycházejí velmi vyrovnané výsledky u čtyř záložek
elektronické žádosti: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, horizontální témata a prioritní rozvoj. Tyto
všechny mají mezi 10 až 12 hlasy.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.

Nejčastěji
označena odpověď

Zbytečné části v el.
žádosti - 1. možnost
Žádná část nebyla
zbytečná

Zbytečné části v el. Zbytečné části v el. žádosti
žádosti - 2. možnost
- 3. možnost
Rovné příležitosti
Rovné příležitosti

Součet všech možností
Dopady a místa realizace
Popis projektu
Personální zajištění projektu
Rozpočet projektu
Osoby žadatele
Podpora de minimis
Hodnoty indikátorů
Přehled financování
Finanční plán
Prioritní téma
Horizontální témata
Udržitelný rozvoj
Publicita
Rovné příležitosti
Žádná část nebyla zbytečná

počet odpovědí
2
2
4
1
2
3
3
1
2
11
12
10
1
12
49
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Zbytečné části v el. žádosti
Dopady a místa realizace
Popis projektu
Personální zajištění projektu
3%

17%

3%

Rozpočet projektu

6% 2%
3%

Osoby žadatele
5%
5%

2%

2%
3%

15%
17%

17%

Podpora de minimis
Hodnoty indikátorů
Přehled financování
Finanční plán
Prioritní téma
Horizontální témata
Udržitelný rozvoj
Publicita
Rovné příležitosti

Graf uveden v % z celku odpovědí, kromě odpovědi „žádná část nebyla zbytečná“.
Kvalitativní část otázky
Čtyři záložky elektronické žádosti jsou žadateli považovány za zbytečné: Jedná se o Prioritní téma,
Horizontální témata, Udržitelný rozvoj a Rovné příležitosti. Jako zdůvodnění uvádějí žadatele stejný
obsah všech čtyř záložek. V případě Udržitelného rozvoje, Rovných příležitostí a Horizontálních témat
jde o informace, které se navíc musí podávat zdvojeně i v DIŽ. Řada z žadatelů navrhuje tyto záložky
sloučit pod jednu nebo zásadně zredukovat jejich obsah. V případě rovných příležitostí označují
zpracovatelé tyto informace jako nepodstatné pro projekt. V případě Prioritního tématu si žadatelé
uvědomují nutnost záložky pro statistiky a monitoring programu jako celku, nechápou však relevanci
k jejich konkrétnímu projektu. Čtyřikrát uvedli respondenti Personální zajištění projektu jako nerelevantní
záložku. Vysvětlením bylo, že se tato záložka dubluje s osobami žadatele, že by bylo vhodné sloučit
informace do jednoho listu. V souvislosti se záložkou Podpora de minimis bylo navrženo, aby byl
systém při zadání IČO schopen automaticky zjistit, zda je žadatel příjemce podpory de minimis nebo ne.
3.5 Problémy s výběrem indikátorů pro projekt
Cílem této otázky bylo zjistit, zda žadatelé mají problémy s výběrem vhodných indikátorů pro svůj
projekt. Kromě možnosti odpovědi ANO nebo NE byl k dispozici také rolovací seznam, ze kterého
žadatelé odpovídající „ANO“ mohli vybrat:
Problém s výběrem správného indikátoru,
Problém s určením jeho výše,
Obě výše uvedené možnosti.
Problém s výběrem indikátorů mělo 28 respondentů (29,8% těch, kteří odpověděli). Nejčastěji byly
problémy jak s výběrem indikátoru, tak s určením jeho výše (12 respondentů), 8 respondentů mělo
problém pouze s výběrem správného indikátoru a 7 pouze s určením jeho výše.
Nejvíce problémů s výběrem indikátorů měly příspěvkové organizace (43,8%). Z hlediska oblastí
podpory byly indikátory nejvíce problematické u 1,2 (50%) a 2.2 (44,4%).
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Výběr indikátoru
Respondenti
ANO
NE

28
63

Problém s indikátory

31%
ANO
NE

69%

Graf uveden v % z celku.
Problémy při výběru indikátorů
Respondenti
Problém s výběrem správného indikátoru
Problém s určením výše indikátoru
Problém s výběrem indikátoru i určením jeho
výše

23
Progrant s.r.o. se sídlem:
Vršovická 37, 101 00 Praha 10, IČ: 26943131
info@progrant.cz ; www.progrant.cz
tel/fax: +420 222 966 913
Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122133

8
7
12

Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Problémy při výběru indikátorů

30%
44%

Problém s výběrem správného
indikátoru
Problém s určením výše indikátoru
Problém s výběrem indikátoru i
určením jeho výše

26%

Graf uveden v % z celku odpovědí ANO.
Závěr
Nejsložitější částí elektronické žádosti je dle názoru respondentů zpracování rozpočtu. Tento výsledek
koresponduje s názorem zpracovatele tohoto projektu.
Technické problémy se žádostí Benefit7+ jsou velmi rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivé možnosti
odpovědí. Na prvním místě to je automatické odhlašování z aplikace a na druhém kopírování textů
z jiných aplikací.
Z hlediska funkčnosti respondentům nejvíce vadily odstávky systému. Dvacet šest (26) respondentů
uvedlo jiné než předdefinované problémy s funkčností.
Většina respondentů se domnívá (59%), že všechny části elektronické žádosti jsou relevantní.
Respondenti ve své většině (70%) neměli problém s výběrem indikátorů pro projekt. Ti, kteří problém
zaznamenali, nejčastěji uvedli kombinaci potíží s výběrem indikátoru a určením jeho výše.
4. DALŠÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI
Ve čtvrté části je dotazník zaměřen na názory respondentů na přílohu žádosti „Doplňující informace
k žádosti“ (DIŽ). Obsah a náležitosti této přílohy jsou na rozdíl od elektronické žádosti plně
v kompetenci Úřadu Regionální rady ROP SČ.
Tato část dotazníku má tři otázky a zkoumá:
Nejsložitější kapitola DIŽ na zpracování
Nadbytečnost kapitol v DIŽ
Nutnost podávání některých informací dvakrát (např. v DIŽ i Benefitu7+)
4.1 Nejsložitější kapitola DIŽ na zpracování
Cílem této otázky bylo zjistit, se kterou z kapitol DIŽ měli žadatelé z hlediska zpracování nejvíce
problémů. K dispozici byl rolovací seznam pro výběr jedné kapitoly (seznam kapitol viz tabulka).
Žádnou část nepovažovalo za složitou pouze 13 respondentů (13,8% těch, kteří na otázku odpověděli).
Jako nejsložitější kapitoly na zpracování byly nejčastěji uvedeny: „Analýza trhu“ (14 respondentů) a
„Plán výdajů a příjmů“ (14 respondentů). Výsledky náročnosti ostatních kapitol jsou vyrovnané, zatímco
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kapitoly na prvních dvou místech tvoří 40% všech odpovědí respondentů, kteří považovali zpracování
některé kapitoly DIŽ za složité.
Nejméně složitou kapitolou byla „Nová pracovní místa“.
Otázka měla také svoji otevřenou kvalitativní část.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Nejsložitější kapitola DIŽ
Logický rámec
Soulad projektu s rozvojovými strategiemi
Analýza výchozího stavu, přínosy projektu
Analýza trhu
Marketingový mix
Nová pracovní místa
Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory
Plán výdajů a příjmů (cash flow)
Analýza nákladů a přínosů (CBA)
Analýza rizik projektu a jejich řízení
Vliv projektu na horizontální témata
Udržitelnost projektu
Předběžný výpočet, max. výše dotace z ROP
NUTS2
Celkem

Respondenti

Nejsložitější kapitola DIŽ

6
9
3
14
5
1
4
14
7
3
2
2
4
87

Logický rámec
Soulad projektu s rozvojovými strategiemi
Analýza výchozího stavu, přínosy projektu
Analýza trhu

4%

3% 3%

5%

Marketingový mix

8%
12%

9%

Nová pracovní místa

4%

Posouzení projektu z hlediska veřejné
podpory
Plán výdajů a příjmů (cash flow )
Analýza nákladů a přínosů (CBA)

19%

20%
5%

1%

7%

Analýza rizik projektu a jejich řízení
Vliv projektu na horizontální témata
Udržitelnost projektu
Předběžný výpočet, max. výše dotace z
ROP NUTS2

Graf uveden v % z celku.
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Kvalitativní část otázky
Jako nejsložitější část u DIŽ udalo nejvíce respondentů analýzu trhu a plán výdajů a příjmů. Výběr
analýzy trhu zdůvodňovali žadatelé širokým záběrem, kterého se téma dotýká. Jako problém pro
zpracování udávali široký trh a velké množství informací, které bylo třeba shromáždit. Bylo třeba
provést průzkum v terénu, zmapovat si konkurenci. Příspěvkové organizace (ZŠ) namítaly, že pro oblast
vzdělávání jde analýzu trhu provést těžko.
U Plánu výdajů a příjmů bylo zdůvodnění výběru pestřejší. Velká část respondentů zdůvodňovala svůj
výběr malou zkušeností z finanční a ekonomické oblasti. Pro některé bylo sestavování Plánu „věštěním
z křišťálové koule“, jiní argumentovali měnícími se hodnotami (inflace, ceny energie, růst mezd), které
práci znesnadňovaly. Pro žadatele bylo složité sestavení Plánu u veřejně prospěšných projektů. U části
Soulad projektu s rozvojovými strategiemi si respondenti stěžovali na špatnou formulaci rozvojových
strategií a nejednoznačné informace, které ke zpracování této části měli. Pro některé bylo složité
vysvětlovat soulad na úrovni projektu, když musí být v souladu se strategiemi celý program. U Analýzy
nákladů a přínosů (CBA) žadatelé komentovali náročnost, kvůli které musel být přizván externí
zpracovatel, většinou však složitost chápali. Podobné pochopení převládalo mezi žadateli při
vysvětlování složitosti Logického rámce. Respondenti si uvědomovali náročnost zpracování Logického
rámce, protože se „od něj odvíjí řada dalších informací“. Pro ty, pro které to byla nová problematika,
došlo k nepochopení některých pojmů. Na druhou stranu žadatelé, kteří v dotazníku vybrali možnost
„žádná část DIŽ pro nás nebyla složitá“, hodnotili DIŽ jako běžnou metodiku a chválili podrobné pokyny
a pracovníky ÚRR, kteří byli vždy ochotní odpovědět.
4.2 Nadbytečnost kapitol v DIŽ
Respondenti měli odpovědět na otázku, zda považují některé části (kapitoly) DIŽ za nadbytečné,
případně které a proč. K dispozici měli tři rolovací seznamy a mohli tak vybrat až tři kapitoly
Možnosti zvolit odpověď z prvního seznamu využilo 78 respondentů, možnosti výběru z druhého
seznamu 18 a ze třetího 10 respondentů.
36 respondentů nepovažuje žádnou z kapitol za nadbytečnou (46% odpovídajících). V součtu odpovědí
těch, kteří některou z kapitol považují za nadbytečnou dominuje kapitola „Vliv projektu na horizontální
témata (17 odpovědí) a „Soulad projektu s rozvojovými strategiemi (11 odpovědí).
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Nadbytečná část DIŽ
Nadbytečná část DIŽ
Nadbytečná část DIŽ
1. možnost
2. možnost
3. možnost
Žádná část DIŽ nebyla Posouzení projektu z
Vliv projektu na horizontální
Nejčastěji volená odpověď
nadbytečná
hlediska veřejné podpory témata

Součet možností
Logický rámec
Soulad projektu s rozvojovými strategiemi
Analýza trhu
Marketingový mix
Další informace o projektu
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Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory
analýza nákladů a přínosů
Plán výdajů a příjmů (cash flow)
Analýza rizik projektu a jejich řízení
Udržitelnost projektu
Vliv projektu na horizontální témata
Předběžný výpočet, max. výše dotace z ROP NUTS2
Žádná část DIŽ nebyla nadbytečná

6
1
4
4
1
17
2
36

Logický rámec

Nadbytečnost kapitol DIŽ

Soulad projektu s rozvojovými strategiemi
Analýza trhu
Marketingový mix
Další informace o projektu

3%

9%

23%

15%

Posouzení projektu z hlediska veřejné
podpory
analýza nákladů a přínosů

9%

1%
6%
6% 1%

9%

9%

9%

Plán výdajů a příjmů (cash flow )
Analýza rizik projektu a jejich řízení
Udržitelnost projektu
Vliv projektu na horizontální témata
Předběžný výpočet, max. výše dotace z
ROP NUTS2

Graf uveden v % z celku odpovědí, kromě odpovědi „žádná část nebyla nadbytečná“.
Kvalitativní část otázky
Většina žadatelů, kteří vybrali za zbytečnou kapitolu Vliv na horizontální témata (celkem 17),
nepovažovala za nutné své rozhodnutí pro výběr vysvětlovat. U těch, kteří tak učinili, převládal názor,
že je tato kapitola zbytečná, protože je již součástí elektronické žádosti. Někteří si stěžovali, že se jedná
o de facto nic neříkající slohové cvičení. Na druhém místě ve zbytečnosti se z pohledu žadatelů objevil
Soulad projektu s rozvojovými strategiemi. Respondenti namítali, že každý, kdo píše projekt, soulad se
strategiemi najde a že je to zbytečná práce. Podle jiných jde o pouhé kopírování informací z rozvojové
strategie. Např. Rozvoj CR je prioritou SČK, podle žadatele je zbytečné tento fakt znovu dokládat.
Kdo vybral za zbytečnou kapitolu Další informace o projektu (6 respondentů), vysvětloval své
rozhodnutí tím, že kapitola sama o sobě nemá důvod, informace o projektu jsou dostatečně popsány
v jiných kapitolách. Zbytečnost kapitoly Posouzení projektů z hlediska veřejné podpory (6 odpovědí)
respondenti nevysvětlovali. Marketingový mix označovali někteří ve vztahu ke svému projektu
(cyklostezky, revitalizace veřejných prostranství) jako irelevantní a navrhovali zvážit jeho zařazení pro
některé priority.
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4.3 Nutnost podávání některých informací dvakrát

Cílem této otázky bylo zjistit zejména nakolik se překrývá popisná příloha DIŽ s údaji, které žadatel
vkládá do elektronické žádosti a zda je tedy nucen některé informace podávat dvakrát.
Na výběr měli respondenti odpověď ANO nebo NE (zda museli některé informace podávat dvakrát) a
byl také ponechám prostor pro otevřenou odpověď, které informace musel vícekrát podávat.
Většina respondentů (49) uvedla, že nemusela podávat informace dvakrát. Jedná se o 55%
respondentů, kteří na tuto otázku odpovídali.
Nejčastěji podával informace dvakrát kraj (100%) a obce (57,5%). Kromě oblasti 1.1 je nejčastější dvojí
podávání informací u oblastí 2.2 (55,6%) a 3.3 (54,5%).
Podávání informací dvakrát
ANO
NE

Respondenti
40
49

Podávání informací dvakrát

45%
ANO
NE
55%

Graf uveden v % z celku.
Kvalitativní část otázky
40 respondentů, tedy 45%, uvedlo, že muselo některé informace předkládat v průběhu zpracování
projektu dvakrát. Tedy jak v DIŽ, tak v Benefit 7+. Nejčastěji byly zmiňovány horizontální témata (14x),
dále popis projektu (8x). Zdvojení informací k personálnímu obsazení a rozpočtu uvedlo shodně 6
respondentů. Někteří dotazovaní sice uvedli, že museli některé informace předkládat dvakrát,
neshledávali v tom však problém. Jedna žadatelka uvedla, že se domnívala, že duplicita byla záměrná,
aby se potvrdila provázanost informací.
Podávání informací dvakrát
cíle
Popis
Rizika
Analýza výchozího stavu
Horizontální témata
rovné příležitosti

Počet odpovědí
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Udržitelnost
Personální obsazení
Rozpočet
Harmonogram
Nepamatuji se
Nevidím v tom problém, ale nutnost

4
6
6
2
2
2

Závěr
Při zpracování DIŽ považují žadatelé kapitoly „Analýza trhu“ a „Plán výdajů a příjmů“ za nejsložitější na
zpracování.
Vyhodnocení odpovědí na otázku 4.2 ukázalo, že značný podíl respondentů (46%) nepovažuje žádnou
z kapitol DIŽ za nadbytečnou. Ti respondenti, kteří odpověděli jinak nejčastěji uváděli kapitoly „Vliv
projektu na horizontální témata“ a „Soulad projektu s rozvojovými strategiemi“.
Téměř polovina (45%) žadatelů uvedlo, že muselo podávat některé informace v průběhu zpracování
projektu dvakrát. Jedná se o poměrně významný podíl vzhledem k tomu, že cílem DIŽ je získat doplňující
informace tedy ne ty, které je možné vyčíst z elektronické žádosti.

5. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
Poslední (pátá) kapitola prvního okruhu otázek je zaměřena na zkušenosti žadatelů s povinnými
přílohami žádosti do ROP SČ. Podkapitola má podobnou strukturu jako kapitoly 3 a 4 a skládá se opět
ze tří otázek:
Která z příloh byla nejnáročnější z časového, personálního a finančního hlediska?
Která z příloh byla nejsložitější na zpracování?
Považujete některou z příloh za nadbytečnou?
5.1 Náročnost příloh z časového, personálního a finančního hlediska
Tato otázka byla koncipována podobně jako otázka 2.1, avšak cílem zde bylo zjistit, které konkrétní
přílohy žádosti byly z různých hledisek náročné (na rozdíl od otázky 2.1, ve které byl projekt zkoumán
jako celek). Respondenti měli opět na výběr odpovědi ve třech rolovacích seznamech, které
představovaly časové, personální a finanční hledisko.
Z časového hlediska dominuje příloha DIŽ, kterou zvolilo 39 respondentů (44% z těch, kteří
odpověděli). Na druhém místě je příloha doklady dle stavebního zákona (19 respondentů) následovaná
projektovou dokumentací (17 respondentů).
Personálnímu hledisku opět dominuje DIŽ a i když na tuto otázku odpovídalo o 8 respondentů méně
než na otázku časového hlediska, přesto DIŽ vybralo 31 z nich (39%). Na druhém místě je projektová
dokumentace (14 respondentů) a na třetím příloha, která nebyla u časového hlediska nikým vybrána doklad o partnerství (13 respondentů). ¨
Finančnímu hledisku jasně dominuje projektová dokumentace s 44 respondenty, což představuje 57%
odpovídajících. Na druhém místě je DIŽ s 17 respondenty a na třetím doklady dle stavebního zákona (6
respondentů).
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým
výsledkům – viz tabulková příloha č.4.
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Náročnost příloh
DIŽ
Doklad o právní subjektivitě žadatele
Podklady pro posouzení fin. zdraví žadatele
Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Doklady dle Stavebního zákona
Projektová dokumentace
Doklad o posouzení vlivů na životní prostředí
Doklad o partnerství
Certifikace vztahující se k projektu
Celkem

časové hledisko personální hledisko finanční hledisko
39
31
17
0
0
2
1
2
2
7
6
1
19
8
6
17
14
44
3
4
2
0
13
1
2
2
2
88
80
77

Náročnost příloh z časového, personálního a finančního
Certifikace vztahující se k projektu
hlediska
Doklad o partnerství

100
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0

Doklad o posouzení vlivů na
životní prostředí

Projektová dokumentace

Doklady dle Stavebního zákona

Doklad o prokázání vlastnických
vztahů

Podklady pro posouzení fin. zdraví
žadatele

časové
hledisko

personální
hledisko

finanční
hledisko

Doklad o právní subjektivitě
žadatele

DIŽ

Graf uveden v % za každé hledisko.
5.2 Nejsložitější příloha na zpracování
V této části dotazníku žadatelé odpovídali na otázku „která z příloh byla nejsložitější na zpracování a
proč.“ Otázka doplňuje předchozí (5.1) a dává respondentům možnost se v otevřené odpovědi vyjádřit,
co bylo konkrétním problémem při zpracování příloh.
Jednoduché se všechny přílohy zdály pouze 12 respondentům (13% z těch, kteří odpověděli). U
ostatních jasně dominuje DIŽ (49 respondentů) jako příloha nejsložitější na zpracování.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým
výsledkům – viz tabulková příloha č.4.
Nejsložitější příloha na zpracování
DIŽ
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Podklady pro posouzení fin. zdraví žadatele
Doklad o splnění definice malého a stř. podniku
Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Doklady dle Stavebního zákona
Projektová dokumentace
Doklad o posouzení vlivů na životní prostředí
Certifikace vztahující se k projektu
Žádná z příloh nebyla složitá
Celkem

1
1
3
6
13
3
1
12
89

Nejsložitější příloha na zpracování
DIŽ

Podklady pro posouzení fin. zdraví
žadatele
4%

Doklad o splnění definice malého a
stř. podniku

1%

17%

Doklad o prokázání vlastnických
vztahů

Doklady dle Stavebního zákona
8%
4%
1%
1%

64%

Projektová dokumentace

Doklad o posouzení vlivů na
životní prostředí

Certifikace vztahující se k projektu

Graf uveden v % z celku odpovědí, kromě odpovědi „žádná z příloh nebyla složitá“.
Kvalitativní část otázky
Jako nejsložitější přílohu na zpracování, uváděla majorita respondentů DIŽ. Jejich vysvětlení do značné
míry korelovalo s odpověďmi u otázky 2.2. v těch případech, kdy se žadatelům zdála DIŽ jako
nejsložitější část celého procesu zpracovávání projektu. Jako důvody pro své rozhodnutí udávali
žadatelé rozsáhlost, komplexnost, podrobnost a prolínání jednotlivých bodů. Složitá je DIŽ také
z důvodu časové náročnosti a velkého množství požadovaných údajů. Někteří respondenti udávali
rovněž svou nezkušenost nebo nedostatek zkušeností z finanční oblasti jako důvod pro výběr DIŽ jako
nejsložitější formální přílohy.
Za nejsložitější přílohu uvedlo 13 respondentů Projektovou dokumentaci. Žadatelé ji hodnotí jako
časově i finančně náročnou přílohu. V případě, že je zpracováván náročný stavební projekt (byly
uváděny např. dopravní terminál, projekty v cestovních ruchu), tak je to spojeno s rozsáhlou
dokumentací. Doklady dle Stavebního zákona byly uváděny jako složité přílohy z hlediska
administrativní náročnosti nebo nutnosti vedení územního a stavebního řízení. Individuálně se jako
složitá příloha ukázal Doklad o prokázání vlastnických vztahů. Vlastnické vztahy v projektu byly
problematické, souhlas s pronájmem musely dát i jiné instituce a schvalování procházelo orgány obce.
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V jednom případě respondent kritizoval definici MSP. Dle jeho názoru je definice zpracována špatně,
velmi nepochopitelné a náročně. Tento názor však byl ojedinělý.
5.3 Nadbytečnost příloh
Respondenti se v této otázce mohli vyjádřit, zda některou z příloh považují za nadbytečnou, případně
uvést důvod. K dispozici měli 3 rolovací seznamy pro výběr až tří odpovědí.
Z prvního rolovacího seznamu volilo 78 respondentů a nejčastěji vybraná odpověď (46x) byla, že
„všechny přílohy byly relevantní“. Jedná se o významnou skupinu respondentů (59% z těch, kteří volili
z prvního seznamu). Druhou možnost (rolovací seznam) využilo 14 respondentů a nejčastěji volenou
odpovědí (4x) byl „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“. Třetí možnost využilo pouze 6 respondentů
a nejčastěji volenou odpovědí byl „Doklad o posouzení vlivů na životní prostředí“.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Nadbytečná příloha
Nadbytečná příloha
Nadbytečná příloha
1. možnost
2. možnost
3. možnost
Všechny přílohy byly Doklad o prokázání
Doklad o posouzení vlivů
Nejčastěji volená odpověď
relevantní
vlastnických vztahů
na životní prostředí
Následující tabulka představuje součty všech odpovědí (ze tří možností) a graf je sestaven bez zahrnutí
odpovědi, že všechny přílohy byly relevantní. Z grafu je patrné, že za nejvíce nadbytečnou respondenti
považovali přílohu „Doklad o posouzení vlivů na životní prostředí“ (32%) a doklad o právní subjektivitě
žadatele 16%.
Součet všech možností
DIŽ
Doklad o právní subjektivitě žadatele
Doklad o splnění definice malého a stř. podniku
Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Doklady dle Stavebního zákona
Doklad o posouzení vlivů na životní prostředí
Doklad o partnerství
Certifikace vztahující se k projektu
Všechny přílohy byly relevantní
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4
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6
3
5
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4
4
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Nadbytečné přílohy
DIŽ

Doklad o právní subjektivitě
žadatele

8%

8%

8%
16%

Doklad o splnění definice malého a
stř. podniku

Doklad o prokázání vlastnických
vztahů

Doklady dle Stavebního zákona

12%

32%
10%

6%

Doklad o posouzení vlivů na
životní prostředí

Doklad o partnerství

Certifikace vztahující se k projektu

Graf uveden v % z celku odpovědí, kromě odpovědi „všechny přílohy byly relevantní“.
Kvalitativní část otázky
Doklad o posouzení vlivů na životní prostředí považují respondenti za zbytečný z toho důvodu, že se
vliv na životní prostředí prokazuje již během udělování stavebního povolení. Některé přílohy označují
žadatelé jako zbytečné, protože jsou veřejně přístupné v obecně dostupných registrech. Je tomu tak u
přílohy Doklad o právní subjektivitě žadatele nebo Doklad o splnění definice malého a středního
podniku. U posledně jmenované přílohy si žadatelé stěžovali na špatnou formulaci přílohy, stejně jako
na její zbytečnost v případě např. základních škol. Rovněž přílohy Podklady pro posouzení finančního
zdraví žadatele nebo Certifikace vztahující se k projektu se respondentům zdají zbytečné dokládat u
příspěvkových organizací nebo obcí a svazku obcí. Ve vztahu k této příloze zazněla výtka k Vyjádření
zdravotní pojišťovny. Dle respondenta nebyl definován vzor a pojišťovny reagovaly neochotně a
překvapeně. Komentář k dokladům dle Stavebního zákona citujeme celý.
Pro rozhodnutí o výběr projektu stačí koordinační situace a propočet nákladů. Na základě
těchto podkladů, žádosti a DIŽ lze dovodit, jestli projekt je podporovatelný nebo ne. Ty projekty,
které jsou vybrány, dopracují územní povolení a stavební povolení. Ušetří se čas, zrychlí
administrativa. Zvýhodněny pak mohou být projekty, které již mají dokumentaci ve stupni DUR
či DSP).
Závěr
Z časového a personálního hlediska byla pro žadatele nejnáročnější přílohou DIŽ (44% respektive
39%). Z finančního hlediska byla za nejnáročnější vybrána projektová dokumentace. Tento výsledek
plně odpovídá vlastním zkušenostem zpracovatele.
Nejsložitější přílohou na zpracování je s velkým náskokem DIŽ (64% těch, kteří považovali některou
z příloh za náročnou), pouze 12 respondentů ze 78 odpovědělo, že pro ně žádná z příloh nebyla složitá.
Většina respondentů je přesvědčena, že všechny přílohy žádosti byly pro projekt relevantní.
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II. okruh: Srozumitelnost dokumentů
Druhý okruh sestával pouze ze čtyř otázek a byl zaměřen na srozumitelnost dokumentů pro žadatele
(příruček, pokynů apod.).
6. SROZUMITELNOST
Podkapitola o srozumitelnosti dokumentů pro žadatele a příjemce v ROP SČ je zaměřena na tyto
otázky:
Bylo možné nalézt v dokumentech všechny potřebné informace?
Které z dokumentů byly nesrozumitelné?
Byly dokumenty jednoduše k nalezení na webových stránkách?
Byly všechny potřebné informace k dispozici včas?
Všechny otázky také obsahují prostor pro vyjádření konkrétních připomínek žadatelů.
6.1 Potřebné informace v dokumentech
Cílem této otázky bylo zjistit, zda žadatelé nalezli všechny potřebné informace pro zpracování projektu.
Na výběr byla odpověď ANO nebo NE a byl zde také prostor pro doplnění, co žadatelům konkrétně
chybělo.
Výsledek je poměrně jednoznačný, protože 78 respondentů (81% těch, kteří na otázku odpovídali)
uvedlo, že všechny potřebné informace byly nalezeny.
Nejméně informací nalezly NNO (46,2%) a příspěvkové organizace (31,3%) a u oblastí podpory pak
tato otázka dopadla nejhůře u 2.2 (22,2%) a 3.2 (31,6%).
Nalezení informací v dokumentech
ANO
NE

Respondenti
76
18

Nalezení informací v dokumentech

ANO

NE

19%

81%
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Graf uveden v % z celku.
Kvalitativní část otázky
Na otevřenou otázku, kde mohli identifikovat informace, které respondentům v dokumentech pro
žadatele a příjemce chyběly, odpovídali následovně:
Co Vám chybělo v dokumentech?
Konkrétní případ vypracovaného projektu
Lepší vysvětlení finančních záležitostí
Specifikace indikátorů
Přesnější informace k indikátorům
Finanční limity
Strukturování rozpočtu
Velikost podniku, což ovlivňuje udržitelnost projektu
Bližší vymezení způsobilých výdajů
Podklady pro přípravu Posouzení MSP, chyběl údaj o kurzu CZK/ EUR
Detaily ke smlouvám o partnerství
Podle názoru jednoho respondenta se neustále mění podmínky poskytnutí dotace. Ačkoliv to pro ÚRR
jsou zpřesnění a drobnosti, v rámci přípravy to vyvolává náklady rostoucí exponenciální řadou
6.2 Srozumitelnost dokumentů
V této otázce měli žadatelé možnost vybrat z rolovacího seznamu dokument, který pro ně nebyl
srozumitelný a mohli se také vyjádřit, co konkrétně pro ně nebylo srozumitelné. K dispozici byly tyto
odpovědi:
Všechny dokumenty byly srozumitelné
Pokyny pro žadatele a příjemce
Text výzvy
Metodické pokyny
Formulář pro hodnocení finančního zdraví
Na otázku odpovědělo 72 respondentů a 55 (76%) z nich uvedlo, že všechny dokumenty byly
srozumitelné. Ti kteří některému z dokumentů nerozuměli, nejčastěji udávali „Metodické pokyny“ (11
respondentů). Graf představuje odpovědi vyjma první možnosti, že všechny dokumenty byly
srozumitelné.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Srozumitelnost dokumentů
Všechny dokumenty byly srozumitelné
Pokyny pro žadatele a příjemce
Metodické pokyny
Formulář pro hodnocení finančního zdraví
Celkem
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Srozumitelnost dokumnetů

Pokyny pro žadatele a příjemce

Metodické pokyny

12%

24%

Formulář pro hodnocení finančního
zdraví

64%

Graf uveden v % z celku odpovědí, kromě odpovědi „všechny dokumenty byly srozumitelné“.
Kvalitativní část otázky
Při zdůvodňování, proč pro ně dokumenty nebyly srozumitelné, udávali respondenti tyto důvody.
Pokyny pro žadatele a příjemce se zdály moc obsáhlé a nepřehledné. Žadatelé zdůrazňovali velké
množství textu, u něhož se v kvantitě ztrácí kvalita. Jako problematické udávali neekonomičnost tištění
dokumentu. Rovněž Metodické pokyny byly pro některé žadatele nepřehledné. Některým chyběly
příklady a lepší a podrobnější vysvětlení finančních záležitostí. Rovněž postrádali obsah metodického
popisu pro vyplnění přílohy týkající se MSP. Formulář pro hodnocení finančního zdraví neobsahoval dle
respondentů popis polí zejména u NNO.
6.3 Nalezení dokumentů na webových stránkách
Tato otázka zjišťovala, zda žadatelé na webových stránkách ROP SČ jednoduše nalezli potřebné
dokumenty. Na výběr byla odpověď ANO nebo NE a prostor pro vlastní komentář.
Tato otázka dopadla zcela jednoznačně, 86 z 93 respondentů odpovědělo, že dokumenty jednoduše
nalezlo.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Nalezení dokumentů na webových stránkách
ANO
NE
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Nalezení dokumentů na webových stránkách

8%

ANO
NE

92%

Graf uveden v % z celku.
Kvalitativní část otázky
Komentáře, které zazněly k dokumentům na www stránkách:
Na webových stránkách se vyskytuje spousta odkliků na pdf dokumenty, které se musí
stahovat. Není vysvětleno, které jsou jen doplňující informace a co je opravdu důležité.
Dokumenty jsou zveřejňovány až v den vyhlášení výzvy. Pokud má být projekt kvalitní, je třeba
s jeho přípravou začít ještě před vyhlášením výzvy. Dokumenty by měly být k dispozici
minimálně 1 měsíc před vyhlášením výzvy
V době, kdy stránky nefungovaly v prohlížeči mozilla firefox, Nikdo nereagoval na připomínky
adresované webmasterovi
Výzvy, které jsou označeny pouze číslem výzvy a nikoli oblastí podpory, jsou nepřehledné
6.4 Včasná dostupnost informací pro předložení projektu
Cílem poslední otázky druhého okruhu bylo zjistit, zda měli žadatelé všechny potřebné informace pro
zpracování projektu včas. Opět byly na výběr odpovědi ANO a NE a možnost doplnění vlastního
komentáře.
Výsledky této otázky jsou téměř shodné jako u otázky předchozí. Drtivá většina respondentů (85)
odpověděla, že měli potřebné informace včas.
Odpovědi na otázku členěné dle typu žadatele a oblasti podpory se velmi podobají celkovým výsledkům
– viz tabulková příloha č.4.
Včasná dostupnost informací
ANO
NE

Respondenti
85
8
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Včasná dostupnost informací

9%

ANO
NE

91%

Graf uveden v % z celku.
Kvalitativní část otázky
Mezi informace, které nebyly k dispozici včas, respondenti zařadili
Příručku pro žadatele příjemce v prvním kole
Kurz CZK/EUR byl poskytnut na poslední chvíli
Vzory partnerských smluv se objevily až v době, kdy byly smlouvy uzavřené
Závěr
Výsledky druhého okruhu otázek jednoznačně ukazují, že informační strategie ROP SČ je velmi
úspěšná. Žadatelé ve své většině dokumentům rozumí a jsou spokojeni s vyhledáváním i včasnou
dostupností jednotlivých materiálů.

III. okruh: Komunikace s Úřadem regionální rady (ÚRR) a informovanost
Poslední okruh dotazníku má dvě podkapitoly a je zaměřen na zjištění, nakolik byli žadatelé spokojeni
s komunikací s ÚRR a jak hodnotí kvalitu poskytovaných informací. U tohoto okruhu nebylo prováděno
členění dle žadatelů a oblastí podpory, protože se jedná o problematiku společnou všem žadatelům i
oblastem podpory.
7 DOSTUPNOST INFORMACÍ
Podkapitola 7 je složena ze tří otázek zaměřených na komunikaci mezi žadateli a ÚRR. Jednalo se o:
Způsob získávání informací žadateli
Čekací doba na odpověď ze strany ÚRR
Zjištění, zda byla doba odezvy ze strany ÚRR optimální
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7.1 Získávání informací potřených ke zpracování projektu
Respondenti v této otázce hodnotili četnost způsobů získávání informací potřebných ke zpracování
projektu na škále 1-5 (1=nejčastější způsob získávání informace). K dispozici bylo 7 možností (viz
tabulka) a prostor pro uvedení jiné odpovědi.
Nejčastěji žadatelé využili webové stránky ROP a telefonické informace od pracovníků ÚRR. Na
druhém místě jsou osobní konzultace a na třetím emailová komunikace. Nejméně byli při získávání
informací využíváni euromanažeři.
Způsob získávání informací
Průměrná známka
Osobní konzultace na ÚRR
2,43
Euromanažer
3,63
Telefonicky od pracovníků ÚRR
1,92
Emailová komunikace
2,44
Webové stránky ROP SČ
1,92
Semináře ROP SČ
3,12
Jiný způsob získávání informací
2,56

Pořadí
2
6
1
3
1
5
4

Kvalitativní část otázky

U žadatelů, kteří získávali informace potřebné pro zpracování projektu jiným než dotazníkem
nabídnutým způsobem, uváděli za svůj nejčastější zdroj konzultace s kolegy, projektovými manažery
nebo s realizátory dříve předkládaných projektů. Jako další možnosti dále uvedli:
Osobní zkušeností s přípravou relevantních projektů
Informace z o.p.s. Posázaví
Jednáním s Českou spořitelnou o možnostech poskytnutí úvěru
Konzultacemi se zřizovatelem
Přes externí firmu
7.2 Doba čekání na odpověď
Otázka 7.2 zkoumala dobu odezvy pracovníků ÚRR na dotazy žadatelů. Respondenti vybírali
z možností zda odpověď:
Přišla ihned,
do několika hodin,
do několika dnů.
Z 93 respondentů 50 uvedlo, že odpověď došla do několika hodin a 34, že došla dokonce ihned. Je tedy
zřejmé, že doba odezvy ze strany ÚRR byla velmi rychlá, protože pouze 10% žadatelů čekalo na
odpověď několik dnů.
Čekání na odpověď z ÚRR
Odpověď přišla ihned
Do několika hodin
Do několika dnů
Celkem

Respondenti
34
50
9
93
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Ćekání na odpověď z ÚRR

10%
37%
Odpověď přišla ihned
Do několika hodin
Do několika dnů
53%

Graf uveden v % z celku.
7.3 Optimální doba odpovědi
Jedná se o doplňující otázku k otázce 7.2 a respondenti zde měli možnost se vyjádřit, zda považují
dobu, po kterou čekali na odpověď z ÚRR za optimální.
Celých 96% (85 respondentů) uvedlo, že tuto dobu považují za optimální.
Byla doba odpovědi optimální
Ano, uvedená doba čekání na odpověď je
optimální
Ne, uvedená doba čekání na odpověď není
optimální
Celkem

Respondenti
85
4
89

Optimální doba pro odpověď

4%

Ano, uvedená doba čekání na
odpověď je optimální
Ne, uvedená doba čekání na
odpověď není optimální

96%
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Graf uveden v % z celku.

Závěr
Žadatelé získávali informace pro přípravu projektu nejčastěji z webových stránek a prostřednictvím
telefonických rozhovorů s pracovníky ÚRR, nejméně využívaným způsobem získávání informací byli
euromanažeři.
Čekání na odpověď ze strany ÚRR bylo velmi krátké, většina žadatelů dostala odpověď do několika
hodin a pouze 10% až za několik dnů.
Drtivá většina respondentů také považuje dobu odpovědi na svoji otázku za optimální.
8. KVALITA POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ
Poslední částí dotazníku byly dvě otázky směřující ke zjištění:
Jak žadatelé hodnotí podporu pracovníků ÚRR při poskytování informací,
jak hodnotí schopnosti pracovníků ÚRR (např. odborné).
Na úplném konci dotazníku měli žadatelé prostor vyjádřit své další komentáře k systému podávání
projektů do ROP SČ.
8.1 Podpora pracovníků ÚRR
V otázce „Jak hodnotíte schopnosti pracovníků ÚRR při poskytování informací?“ si respondenti mohli
vybrat jednu ze 4 odpověď z rolovacího seznamu od pozitivního hodnocení: „velmi profesionální a
užitečné“ až k negativnímu: „spíše nedostatečné“.
Za velmi profesionální a užitečné považovalo informace od pracovníků ÚRR 62 respondentů (69% těch,
kteří na otázku odpovídali), možnost „poměrně dobré“ zvolilo 24 lidí (26%) a pouze 4 respondenti zvolili
možnost „průměrné“ a jeden „nedostatečné“.
Podpora pracovníků ÚRR
Velmi profesionální a užitečná
Poměrně dobrá
Průměrná
Spíše nedostatečná
Celkem

Respondenti
62
24
4
1
91
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Podpora pracovníků ÚRR

4%

1%

26%

Velmi profesionální a užitečná
Poměrně dobrá
Průměrná
Spíše nedostatečná
69%

Graf uveden v % z celku.
8.2 Schopnosti pracovníků ÚRR při poskytování informací
Cílem této otázky bylo zjistit, jak žadatelé hodnotí schopnosti pracovníků ÚRR při poskytování
informací. Stejně jako ve škole bylo možné hodnotit na škále 1 – 5:
Věcné znalosti,
ochotu,
srozumitelnost podané informace,
rychlost poskytnuté informace.
Nejlepší známku 1 dostali od respondentů pracovníci ÚRR ve všech kategoriích nejčastěji. Nejlépe
dopadla kategorie „ochota při poskytování informací“, kde jedničku udělilo 80 respondentů (87% těch,
kteří odpovídali). Druhou nejčastější známkou ve všech kategoriích byla dvojka.
Známka / Respondenti
Věcné znalosti pracovníků ÚRR
Ochota při poskytování informací
Srozumitelnost podané informace
Rychlost poskytnuté informace

1
53
80
56
59
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Závěr
Podpora pracovníků ÚRR je většinou respondentů považována ze velmi profesionální a užitečnou.
Počet negativních hodnocení je minimální.
Žadatelé také velmi dobře hodnotí schopnosti pracovníků ÚRR při poskytování informací. Ve všech
sledovaných kategoriích byly nejčastěji udělena nejlepší známka.
Komentář k systému podávání projektů

Názory a doporučení respondentů jsou uváděny v plném znění:
Vzhledem k nízké alokaci, doporučuji omezit horní hranici možné dotace např. na 20 mil Kč,
tudíž by bylo uspokojeno více projektů a možná i kvalitnějších
Velmi kladně hodnotím vstřícný postup pracovníků ÚRR, místy bylo patrné, že i pro ně je to
nová situace, avšak snažili se vždy ochotně pomoci a případně dohledali požadované
informace
Systém považuji za srozumitelný, s jasnými pravidly a způsobem hodnocení. Pracovníci ÚRR
jsou velmi vstřícní. V porovnání s některými dalšími programy máme velmi pozitivní zkušenost
s nastavením systému a fungování ÚRR. Všechny podklady byly dodávány včas.
Málo transparentní systém vyhodnocení srovnání projektů.
Samotná podání projektu bylo zdlouhavé, muselo se čekat, až systém Benefit vydá potvrzení.
Příště by bylo vhodné žádost pouze podat a potvrzení poslat elektronicky. Jestliže je systém
Benefit pomalý, měl by se upravit či vyměnit za lepší.
Systém je dostatečně transparentní a vhodný.
Vhodné zadávat informace přímo přes Benefit a omezit nebo zrušit přílohu doplňkové informace
Do uznatelných nákladů stavební části by měla být zahrnuta i určitá % rezerva
Hlavním problém vidíme ve zbytečné rozsáhlosti a snížené srozumitelnosti Metodik, Pokynů
atd. Naopak se způsobem poradenství a konzultacemi problém není, semináře a podporu
hodnotím obsahově velmi kvalitní a srozumitelnou
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Závěrečná zpráva
„Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli“

Mohu srovnat, Střední Čechy patří spolu s Moravskoslezským krajem k nejlepším
Doporučuji zlepšit systém chybových hlášení v Benefitu, systém by měl ukázat přímo na pole,
kde je chyba, nikoli pouze na záložku
Systém podávání žádosti je zatížen velkou administrativou. Systém by měl být dvoukolový –
vybrat smysluplné projekty – 1.kolo. 2.kolo dopracovat potřebnou dokumentaci a po splnění
formálních náležitostí dohodnout financování
Očekával bych bližší informace o tom, proč byl projekt neúspěšný, nejen informace při osobní
návštěvě
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