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Manažerské shrnutí  
 

 

Účel evaluace  

Cílem evaluace bylo posoudit efektivitu 

realizace Komunikačního plánu 

Regionálního operačního programu 

Jihovýchod (dále jen „KoP ROP JV“) 

v období 2011 až 2015.  

KOP ROP JV představuje podpůrný nástroj 

implementace programu a nástroj 

naplňování povinností stanovených 

obecným a prováděním nařízením. Jedná 

se o strategický dokument pro 

komunikační aktivity programu, v rámci 

něhož jsou v návaznosti na identifikované 

potřeby definovány komunikační cíle 

a postup k jejich dosažení. 

Evaluační zpráva byla vypracována jako 

vstup pro naplnění povinností Řídicího 

orgánu ve vztahu k monitorování a hodnocení realizace Komunikačního plánu Regionálního 

operačního programu Jihovýchod 2007-2013 (dále též jen „ROP JV“).  

 

Přístup a zdroje  

Zadání i řešení evaluace reflektují metodický rámec vytvořený Metodickým pokynem – Evaluace 

komunikačních plánů OP 2011 – 2013, MMR, NOK, z února 2013. Z hlediska přístupu k ověření efektů 

komunikačního plánu je zvolené řešení založeno primárně na srovnání vývoje zvolených ukazatelů 

KoP ROP JV výstupu a výsledku („před-po“).  

Z hlediska metody sběrů dat byla práce založena primárně na výzkumu od stolu („desk research“) 

a sekundární analýze dostupných studií a datasetů doplněna kvalitativním, expertním hodnocení 

vybraných výstupů formou případových studií.  

 

Realizace KOP ROP JV  

Hodnoty indikátorů stanovené v KOP ROP JV byly naplněny, cílové hodnoty některých indikátorů byly 

výrazně překročeny. Komunikační aktivity ŘO ROP JV zahrnuly 244 seminářů, workshopů a konferencí 

s účastí více než 7000 osob. Vytvořeno a distribuováno bylo 146 informačních a metodických 

materiálů a 170 typů propagačních a informačních výstupů. Každoročně konzultovalo webové stránky 

programu cca 100.000 uživatelů.  

 

Obrázek 1 - Realizace KoP ROP JV v číslech 
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Zjištění a závěry  

 

Transparentnost pomoci z fondů EU  

Široká veřejnost pomoc z EU za 

transparentní spontánně spíše 

nepovažuje, avšak vnímání 

transparentnosti se zlepšuje s rostoucí 

mírou znalosti tématu fondů EU, 

tedy spolu s rostoucí úrovní znalosti 

administrativního zajištění využívání 

fondů EU (operačních programů) a 

znalosti konkrétních podpořených 

projektů. Podíl vnímání fondů jako 

transparentních se zvýšil z 20 % 

dotázaných v roce 2013 na 32 % v roce 

2016. Spontánní asociace fondů EU s 

pojmy indikujícími netransparentnost se 

vyskytují v případě ROP JV relativně méně 

často, než v případě většiny ostatních 

regionů ČR. 

ŘO ROP JV vynaložil konzistentní snahu pro zajištění transparentnosti realizace operačního programu 

a jeho výsledků ve vztahu k ostatním cílovým skupinám. Realizované aktivity lze hodnotit jako 

relevantní potřebám cílových skupin z hlediska obsahu i zvolené formy. Povědomí a znalosti dalších 

cílových skupin o vybraných operačních programech se v průběhu programového období zvyšovalo. Z 

pohledu cílových skupin lze hodnotit způsob komunikace podmínek pro předkládání žádostí o dotaci 

ze strany ŘO ROP JV jako transparentní. 

 

Znalost fondů EU  

Znalost evropských fondů mezi širokou veřejnosti ve sledovaném regionu měřena povědomím 

o vybraných operačních programech kolísala a celkově zůstávala spíše nízká (průměrně dosáhla 

v roce 2014 úrovně 29 %). Povědomí veřejnosti o ROP Jihovýchod i tak v období 2009-2015 poměrně 

stabilně rostlo a v roce 2015 dosáhlo úrovně 32 % mezi obyvateli regionu. Z hlediska ambicí 

stanovených cílů je třeba obecně akceptovat určitý „přirozený limit“ růstu znalosti vyjádřené 

povědomím veřejnosti o operačních programech jako administrativních nástrojích realizace politiky 

soudržnosti v území. 

Povědomí ostatních cílových skupin o vybraných operačních programech se v průběhu 

programového období zvyšovalo, v průměru přesáhlo úroveň 80 % v roce 2014.  

 

Povědomí o konkrétních projektech 

Podíl obyvatel regionu Jihovýchod, kteří již dříve slyšeli o nějakém projektu realizovaného za podpory 

EU, vzrostl o 10 % mezi roky 2013 a 2015 na úroveň 77 %.  

  

Obrázek 2 - Asociace s fondy EU v regionu Jihovýchod, vlastní 
zpracování dle MMR NOK 2015 
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Vnímání pomoci z fondů EU  

Široká veřejnost regionu Jihovýchod 

vnímá pomoc z fondů EU převážně 

pozitivně. Více jak 80 % obyvatel regionu 

stabilně hodnotí dopady projektů 

spolufinancovaných z EU fondů jako 

kladné.  

Ostatní cílové skupiny hodnotí pomoc z 

EU fondů rovněž spíše pozitivně, méně 

pozitivní náhled panuje mezi zástupci 

cílové skupiny malí a střední podnikatelé. 

 

Zdroje informací o ROP  

Televize, internet, regionální noviny a billboardy náleží mezi nejčastěji uváděné zdroje informací o 

realizovaných projektech u široké veřejnosti. Pozoruhodný nárůst se projevil u osobních znalostí 

dotazovaných, které se mezi lety 2013 a 2015 takřka zdvojnásobily ze 16 % na 30 %. Z těchto dat lze 

usuzovat na zvýšené znalosti a zájem obyvatel regionu vyhledávat si informace o projektech ve svém 

okolí.  

Nejvýznamnější zdroj informací pro potencionální a skutečné žadatele představuje jednoznačně 

internet, především webové stránky řídících orgánů operačních programů. Jako dodatečné zdroje 

jsou uváděny poradenské společnosti, školení (semináře) a v případě příručky pro žadatele 

konkrétních programů. Jednoznačně se osvědčily informace zprostředkované prostřednictvím 

internetu, především na oficiální webových stránkách ROP JV. Své jednoznačné opodstatnění 

prokázaly všechny nástroje přímé komunikace s cílovou skupinou (semináře, konzultace, asistence). 

 

Kvalita realizovaných aktivit KoP ROP JV  

Kvalitu využitých typů nástrojů informovanosti a publicity lze hodnotit jako vysokou jak v perspektivě 

hodnocení cílových skupin, tak aspektu celkové účelnosti a zásahu. Dostupné ukazatele spokojenosti 

uživatelů s výstupy komunikace nabývají téměř bezvýhradně pozitivních hodnot. Dostupné a 

relevantní kvantitativní údaje o zásahu nástroji komunikace ukazují stabilní výkon zkoumaných 

nástrojů a zásah cílové skupiny, podporované vzájemnou provázaností jednotlivých komunikačních 

nástrojů.  

 

Shrnutí naplnění cílů KoP ROP JV   

Globální cíl KoP ROP JV „zajistit, aby podpora poskytovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím ROP JV v programovém období 2007–2013 byla dostupná a transparentní pro 

všechny definované cílové skupiny a podpořit tím v regionu Jihovýchod pozitivní vnímání role politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU“ byl do významné míry naplněn, a to především v oblasti 

dostupnosti podpory pro většinu definovaných cílových skupin. Široká veřejnost vnímala na konci 

programového období dopady EU fondů jednoznačně pozitivně (80 %).  

Dílčí komunikační cíle KoP ROP JV byly naplněny do značné míry ve všech čtyřech etapách realizace 

KoP ROP JV. Povědomí o ROP JV se zvýšilo jak u cílových skupin, tak široké veřejnosti, k 

Obrázek 3 - Vnímání fondů EU v regionu Jihovýchod 
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transparentnosti a jednotnému výkladu podmínek přispěla asistenční role ÚRR i připravené 

informační a metodické materiály.    
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1 Kontext hodnocení  

1.1 Předmět evaluace  

Účelem smlouvy je provedení Závěrečné evaluace komunikačních aktivit ROP Jihovýchod v intencích 

platného Evaluačního plánu ROP Jihovýchod na rok 2016 pro účely Závěrečné zprávy o provádění 

ROP Jihovýchod a komunikace výsledků ROP Jihovýchod široké veřejnosti. 

Evaluační zpráva byla vypracována jako vstup pro naplnění povinností Řídicího orgánu ve vztahu 

k monitorování a hodnocení realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu 

Jihovýchod 2007-2013 (dále též jen „ROP JV“). Předmětem evaluace je realizace Komunikačního 

plánu ROP JV v období 2011 až 2015.  

1.2 Závazky ŘO ROP Jihovýchod 2007-2013 

Nařízení (ES) č. 1828/2006 („prováděcí nařízení“) v článku 4 „Provádění a monitorování 

komunikačního plánu Nařízení“ stanovuje ve vztahu k evaluaci realizace komunikačních aktivit, 

kterými jsou naplňovány obecné závazky definované nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 („obecné 

nařízení“) v článku 69:  

 Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění operačního programu uvedené v článku 67 

nařízení (ES) č. 1083/2006 obsahují:  

a) příklady informačních a propagačních opatření pro operační program přijatých v 

rámci provádění komunikačního plánu;  

b) ustanovení pro informační a propagační opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. d), 

případně včetně elektronické adresy, na níž lze tyto údaje nalézt;  

c) obsah hlavních změn komunikačního plánu.  

 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, jak stanoví čl. 2 odst. 2 písm. e). 

1.3 Komunikační plán ROP JV 2007-2013  

Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „KoP ROP JV“) 

představuje podpůrný nástroj implementace programu a nástroj naplňování povinností stanovených 

obecným a prováděním nařízením. Jedná se o strategický dokument pro komunikační aktivity 

programu, v rámci něhož jsou v návaznosti na identifikované potřeby definovány komunikační cíle a 

postup k jejich dosažení. KoP byl nadále detailněji rozpracován v samostatných ročních plánech 

komunikačních aktivit programu.   
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Cíle  

KoP stanovil globální cíl zajistit, aby podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovaná 

prostřednictvím ROP JV byla dostupná a transparentní pro všechny definované cílové skupiny. Spolu 

s tím je cílem podpořit v regionu soudržnosti Jihovýchod pozitivní vnímání role politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti EU. 

Ve vztahu ke globálnímu cíli jsou definovány 4 dílčí komunikační cíle, které jsou specifikovány podle 

jednotlivých etap z hlediska časové realizace programu: 

 Etapa I.: Budování znalosti ROP JV 

 Etapa II.: Motivování a mobilizace 

 Etapa III.: Vzdělávaní a asistence 

 Etapa IV.: Budování povědomí o výsledcích a přínosech ROP JV  

 

Cílové skupiny  

Jako cílové skupiny realizovaných komunikačních aktivit byly vymezeny: 

I. Cílové skupiny komunikace zabývající se implementací a monitorováním ROP JV a jsou zdrojem 

informací o ROP JV:  

 Řídící orgán ROP JV - Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (ÚRR),  

 Monitorovací výbor ROP JV,  

 Výbor Regionální rady,  

 předseda RR.  

 

II. Cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP JV:  

 média,  

 hospodářští a sociální partneři,  

 zpracovatelé projektů,  

 informační střediska o Evropské unii v regionu JV.  

 

III. Cílové skupiny obsahující příjemce informací o ROP JV  

 Potenciální žadatelé a příjemci pomoci:  

o kraje a obce v regionu Jihovýchod a dobrovolné svazky obcí,  

o organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi,  

o nestátní neziskové organizace,  

o podnikatelské subjekty (MSP),  

o profesní organizace,  

o hospodářská komora a její složky,  

o zájmová sdružení právnických osob.  

 

 Široká veřejnost regionu JV:  

o obyvatelé regionu soudržnosti Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina),  

o návštěvníci regionu a turisté. 
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1.4 Realizace KOP ROP JV  

Realizace KoP je naplňována prostřednictvím realizace ročních komunikačních plánů. Z hlediska 

formálního plnění výstupů jsou sledovány indikátory vztažené k prioritní ose 4 Technická pomoc. 

Plnění těchto indikátorů shrnuje Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Tabulka 1: Plnění monitorovacích indikátorů technické pomoci ROP Jihovýchod 

Název indikátoru Cílová hodnota Dosažená hodnota 

Počet školení,semin.,workshopů a konferencí 198 214 

Počet školení,semin.,workshopů a konf.s mez. účastí 21 30 

Počet vyrobených propagačních a info předmětů 55 170 

Počet vytvořených metodických a tech.-inf. 
materiálů 

97 146 

Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) 21 32 

Počet zúčast.os.vzdělávacích kurzů pro posílení 
absorp.kap. 

4095 7095 

Zdroj: IS Monit7+ 
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Přehled komunikačních aktivit v letech 2011 - 2014 

Typ komunikačních aktivit 2011 2012 2013 2014 

A. Klasické 
informační a 
propagační 

postupy 

Brožury 3 výtisky / edice 2 výtisky / edice 1 výtisk / edice 1 výtisk / edice 

Plakáty 3 výtisky 1 výtisk 1 výtisk 2 výtisky 

Propagační předměty 22 druhů 23 druhů 20 druhů 28 druhů 

B. Informační a 
komunikační 

technologie (ICT) 

Webový portál 
www.jihovychod.cz 

- 107 249 návštěv / 44 955 
uživatelů 

108 929 návštěv / 40 899 
uživatelů 

99 086 návštěv / 41 684 
uživatelů 

Newsletter ROP 
Jihovýchod 

11 vydání 11 vydání 10 vydání 8 vydání 

Publikace v 
internetové podobě 

2 ks 2 ks 2 ks 4 ks 

Metodické pokyny na 
internetu 

12 ks 14 ks 10 ks 15 ks 

Ostatní Webový portál LOVCI a hra 
LOVCI (600 účastníků) 

Soutěž Projekt mého 
srdce (7 255 účastníků) 

Soutěž Region mého 
srdce, Jihovýchod 

Soutěž Region mého srdce, 
Jihovýchod, Za klenoty 
Jihovýchodu!, Hvězdobraní 

  Soutěž TOP Invest Soutěž TOP Invest Soutěž TOP Invest 

C. Masmédia TV 1 video dokument 15 video dokumentů 3 video dokumenty - 

Rozhlas 7 odvysílaných soutěží, 
besed, nebo pozvánek na 
akce apod. 

1 odvysílaná soutěž, 
beseda, nebo pozvánka 
na akci 

1 odvysílaná soutěž, 
beseda, nebo pozvánka 
na akci 

2 odvysílané soutěže, 
besedy, nebo pozvánky na 
akci apod. 

Tisk 12 inzerátů 13 inzerátů 10 inzerátů 9 inzerátů 
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Typ komunikačních aktivit 2011 2012 2013 2014 

Tiskové zprávy 21 tiskových zpráv 37 tiskových zpráv 17 tiskových zpráv 17 tiskových zpráv 

Tiskové konference - 1 tisková konference 1 tisková konference 1 tisková konference 

Venkovní reklama 4 výlepy plakátů, polepy 
tramvaje 

2 výlepy plakátů, polepy 
tramvaje 

2 výlepy plakátů, polepy 
tramvaje 

3 výlepy plakátů, polepy 
tramvaje 

Ostatní  1 press trip pro novináře   

D. Jednorázové 
informační a 

propagační akce 

Events Den Evropy - in-line jízda 
městem Brnem (500 
účastníků) 

Den Evropy - in-line jízda 
městem Brnem (200 
účastníků) 

Den Evropy - in-line jízda 
městem Brnem (100 
účastníků) 

Veřejná akce: Hvězdobraní, 
Brno 

Veřejná akce pro děti v 
Jihlavě - "Kdo si hraje, 
nezlobí" 

Veřejná akce u příležitosti 
770 let Polné 

Veřejná akce Den pro děti 
NA SUCHU I NA LEDĚ, 
Jihlava 

Veřejná akce Den pro děti 
NA SUCHU I NA LEDĚ, 
Jihlava 

Výročí založení Regionální 
rady - veřejná akce, divadelní 
představení (200 účastníků) 

Výročí založení Regionální 
rady - veřejná akce, 
divadelní představení 
(350 účastníků) 

Výročí založení Regionální 
rady - veřejná akce 
divadelní představení 
(240 účastníků) 

Výročí založení Regionální 
rady - veřejná akce, 
divadelní představení (200 
účastníků) 

Kulatý stůl k cestovnímu 
ruchu na Jižní Moravě (25 
účastníků) 

2 x Kulatý stůl k 
cestovnímu ruchu na Jižní 
Moravě 

Kulatý stůl k cestovnímu 
ruchu na Jižní Moravě 

Open Days se studenty 
Masarykovy univerzity (70 
účastníků) 

Výroční konference 
PĚTILETKA (200 účastníků) 

Výroční konference Vše, 
co jste o ROP Jihovýchod 
chtěli vědět, ale báli jste 
se zeptat (230 účastníků) 

Výroční konference: 
Známe vaši budoucnost! 
Aneb kam pro dotace 
příště? 

Výroční konference: 
Dotace 2014+ aneb kde 
hledat + 
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Typ komunikačních aktivit 2011 2012 2013 2014 

4 odborné semináře pro 
žadatele a příjemce (100 
účastníků) 

5 odborných seminářů 
pro žadatele a příjemce 
(125 účastníků) 

5 odborných seminářů 
pro žadatele a příjemce 

1 odborný seminář pro 
žadatele a příjemce 

E. Ostatní  Novoročenka Novoročenka Novoročenka Novoročenka 

Kalendář 2011 Kalendář 2012 Kalendář 2013 Kalendář 2014 

Zprávy a studie, mediální 
analýza (1) 

Společný monitoring 
médií (1) 

Společný monitoring 
médií (1) 

Společný monitoring médií 
(1) 

 Zprávy a studie, mediální 
analýza (1) 

Zprávy a studie, mediální 
analýza (1) 

Zprávy a studie, průzkum 
veřejného mínění (1) 
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2 Design evaluace  

Přístup hodnotitele  

Zadání evaluace i řešení zpracovatele reflektuje metodický rámec vytvořený Metodickým pokynem – 

Evaluace komunikačních plánů OP 2011 – 2013, MMR, NOK, z února 2013.  

Z hlediska přístupu k ověření efektů komunikačního plánu je zvolené řešení založeno primárně na 

srovnání vývoje zvolených ukazatelů KoP ROP JV výstupu a výsledku („před-po“).  

Z hlediska metody sběrů dat byla práce založena primárně na výzkumu od stolu („desk research“) 

a sekundární analýze dostupných studií a datasetů relevantních pro odpovědi na zadané otázky 

a interpretaci učiněných zjištění. Seznam zdrojů tvoří přílohu č. 5.1. Kde to dostupnost dat dovoluje, je 

aplikována triangulace zdrojů pro ukazatele, srovnání s trendy na vyšší řádovostní úrovni či srovnání 

s benchmarkem. 

Hodnocení doplňuje kvalitativní pohled na případových studií vybraných výstupů komunikace.  

 

Evaluační otázky 

Metodický pokyn vymezuje základní evaluační otázky, které byly pro podmínky evaluace KoP ROP JV 

adaptovány v následujícím znění:  

Evaluační otázka  

1. Považuje široká veřejnost pomoc z EU fondů za transparentní? 

2. Hodnotí široká veřejnost pomoc z EU fondů pozitivně? 

3. Zajistili jsme dostatečně, aby pomoc poskytovaná z EU fondů v našem OP byla transparentní pro 

široce pojaté cílové skupiny? 

4. Považují ostatní cílové skupiny (tj. jiné než široká veřejnost, např. odborná veřejnost, žadatelé a 

příjemci atd.) pomoc z evropských fondů za transparentní? 

5. Hodnotí ostatní cílové skupiny pomoc z EU fondů pozitivně? 

6. Do jaké míry zná široká veřejnost problematiku evropských fondů? 

7. Do jaké míry má široká veřejnost povědomí o možnostech získání dotace, případně využití 

hotových projektů? 

8. Kde zástupci z řad široké veřejnosti čerpají informace o fondech EU? 
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9. Do jaké míry znají ostatní cílové skupiny specifického cíle KOP problematiku EU fondů? 

10. Kde nejvíce čerpají ostatní cílové skupiny informace o čerpání z OP? 

11. Jaké komunikační aktivity by ostatní cílové skupiny uvítaly pro prohloubení své znalosti o čerpání 

EU fondů? 

12. Který komunikační nástroj se nejvíce/nejméně osvědčil jako komunikační prostředek vůči cílové 

skupině? 

13. Cítí se být žadatelé a příjemci z OP dostatečně informováni? 

14. V čem shledávají žadatelé a příjemci největší překážky během realizace projektu? 

15. Které informační opatření považují žadatelé a příjemci za nejužitečnější zdroj informací? 

16. Jaký byl celkový dopad informačních a propagačních opatření na cílové skupiny? 

17. Byly prostředky využité na realizaci KOP ROP JV úsporně využity? 

18. Vyplatilo se investovat do nákladnějších komunikačních nástrojů? 

19. Byly naplněny počty indikátorů stanovené v KOP ROP JV? 

20. Které komunikační aktivity a nástroje se osvědčily? 

21. Jaká doporučení vyplývají z vyhodnocení pro další komunikační aktivity? 

22. Do jaké míry byly naplněny dílčí komunikační cíle KoP ROP JV? 

23. Do jaké míry byl naplněn globální cíl KoP ROP JV? 

24. Jaká byla kvalita jednotlivých využitých typů nástrojů informovanosti a publicity co do jejich 

zpracování a informační hodnoty? 
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3 Zjištění a závěry  

3.1 Odpovědi na Evaluační otázky  

3.1.1 Považuje široká veřejnost pomoc z EU fondů za transparentní? 

Široká veřejnost pomoc z EU za transparentní spontánně spíše nepovažuje. Vnímání transparentnosti 

se zlepšuje s rostoucí mírou znalosti tématu fondů EU, tedy spolu s rostoucí úrovní znalosti 

administrativního zajištění využívání fondů EU (operačních programů) a znalosti konkrétních 

podpořených projektů. Spontánní asociace fondů EU s pojmy indikujícími netransparentnost se 

vyskytují v případě ROP JV relativně méně často, než v případě většiny ostatních regionů ČR. 

Reflexe fondů EU veřejností ve vztahu k pojmu transparentnost zahrnuje několik aspektů, jež je třeba 

interpretovat společně:  

 vnímaná transparentnost respektive spontánní asociace fondů s pojmem transparentnost, kde 

lze předpokládat spíše aspekty obecného, povrchního vnímání tématu  

 transparentnost jako „srozumitelnost“ fondů EU tj. schopnost spojit fondy EU s konkrétní 

odpovědnou institucí, programem ale i konkrétním výstupem – projektem  

Vnímání transparentnosti  

Na otázku, zda jsou peníze z evropských fondů v ČR využívány transparentně, většina dotázaných 

z regionu Jihovýchod odpovídala negativně (Graf 1). Ze srovnání dat z šetření z roku 2013 a 2016 

vyplývá, že s postupem času se tento negativní pohled zmírňoval, nicméně i přesto bylo v roce 2016 o 

transparentnosti využití prostředků z evropských fondů přesvědčeno pouze 32 % dotázaných. Daný 

zvýšený podíl respondentů, kteří vnímají využití fondů jako transparentní, může být výsledkem 

postupného zvyšování znalostí této problematiky a konkrétních podpořených projektů (viz níže).  

 

Graf 1 Transparentnost využívání zdrojů z EU fondů v ČR 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2016). Informovanost o fondech EU. Únor 2016 – Tabulková příloha a IBRS. (2013). Povědomí 

široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 
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Z šetření veřejného mínění pro NOK v roce 2013 dále vyplynulo, že obyvatelé regionu Jihovýchod 

evropské fondy nejčastěji spojují se zdrojem peněz (20 %), korupcí (15 %), Evropskou unií (13 %), 

dotacemi (12 %), pomocí (8 %), rozvojem (7 %), projekty (7 %) a podvody (7 %). Z nejčastějších deseti 

asociací tak většina byla významově spíše neutrální (Evropská unie, dotace, projekty) nebo pozitivní 

(peníze, pomoc, rozvoj) a pouze dva negativní (korupce a podvody). Korupce však byla druhým nejčastěji 

zmiňovaným spojením s fondy EU. 

 

Graf 2 Asociace pojmů s evropskými fondy, obyvatelé regionu Jihovýchod 2013 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2013). Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 

Asociace fondů EU s pojmy indikujícími netransparentnost se vyskytují v případě ROP JV relativně méně 

často, než v případě většiny ostatních regionů ČR.  

 

Graf 3 - Četnost negativních asociací ve vztahu k transparentnosti 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2013). Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 
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Znalost programů fondů EU v regionu  

Dle šetření provedeného pro ŘO ROP JV povědomí obyvatel Jihomoravského kraje a kraje Vysočina o 

konkrétních operačních programech se spolufinancováním z Evropské unie mírně vzrostlo v období 

2009-2012 a zaznamenalo určitý pokles v období 2012-2014. Z grafů 3 a 4, které zachycují tuto 

tendenci, by se tak mohlo zdát, že v rámci programového období nedošlo k významnějšímu a především 

udržitelnému nárůstu znalostí o Evropských fondech. Příčinou tohoto jevu však nemusí nezbytně být 

nedostatečná transparentnost, může se jednat o nedostatek zájmu ze strany dotázaných, nebo také o 

nižší viditelnost projektů financovaných z evropských fondů na počátku nového programového období 

(2014), kdy většina projektů z předešlého období byla dokončena a nové ještě nezapočaly, výsledky OP 

tak mohly být obyvatelům regionu méně viditelné.  

  

Graf 4 Znalost vybraných OP mezi obyvateli Jihomoravského kraje Graf 5  Znalost vybraných OP mezi obyvateli kraje Vysočina 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2009, 2012, 2014) 

Pokles znalosti operačních programů jako OP LZZ, OP ŽP nebo OP PI může být dána také jejich 

potencionálně nižší relevancí pro obyvatele regionu Jihovýchod.  
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Povědomí o ROP JV , u nějž lze předpokládat, že bude občanům blíže a tedy i lépe viditelný, v letech 

2009-2015 poměrně stabilně rostlo – s výjimkou drobného propadu v roce 2014 – až na 32 % obyvatel 

regionu se znalostí programu v roce 2015 (Graf 6).  

 

Graf 6 Znalost ROP Jihovýchod mezi obyvateli regionu Jihovýchod, 2009-2015  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2009, 2012, 2014 a 2015) 

 

Znalost konkrétních projektů v regionu  

V oblasti znalosti konkrétních projektů podpořených z Evropských fondů data získaná z šetření 

Eurobarometru vypovídají o opačné tendenci. Podíl obyvatel regionu Jihovýchod, kteří již dříve slyšeli o 

nějakém projektu realizovaného za podpory EU, vzrostl o 10 % mezi roky 2013 a 2015, jak indikuje Graf 

7.   

 

Graf 7 Znalost projektů podpořených z fondů EU 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Eurobarometru 2013 a 2015 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009 2012 2014 2015

% obyvatel, kteří slyšeli o ROP Jihovýchod 

Jihomoravský kraj Vysočina

Průměr za NUTS II Jihovýchod Lineární (Průměr za NUTS II Jihovýchod)

77% 

67% 

23% 

29% 4% 

2015

2013

Znají nějaký projekt (y) Neznají žádný projekt Neví / neodpověděl(a)



22 
 

3.1.2 Hodnotí široká veřejnost pomoc z EU fondů pozitivně? 

Široká veřejnost regionu Jihovýchod vnímá pomoc z fondů EU převážně pozitivně. Více jak 80 % 

obyvatel regionu stabilně hodnotí dopady projektů spolufinancovaných z EU fondů jako kladné. 

Z šetření veřejného mínění a znalostí občanů EU o regionálních politikách Unie vyplývá jednoznačně 

pozitivní vnímání obyvatel regionu NUTS II Jihovýchod dopadů, které Evropské fondy na jejich města a 

kraje mají. Jak je patrné z Graf 8, více jak 80 % dotázaných bylo přesvědčeno, že podpořené projekty 

přispívají k pozitivnímu rozvoji v jejich lokalitě. Pouze 6 % dotázaných věří, že EU fondy mají negativní 

dopad na jejich region a dalších 7 % až 10 % nedovede tento dopad kvalifikovat.  

Mínění občanů se navíc zdá být stabilní v čase, mezi 2013 a 2015 došlo pouze k jednoprocentnímu 

posunu v pozitivním vnímání dopadů EU fondů v regionu Jihovýchod, zatímco procento dotázaných, 

kteří vnímali dopad, jako negativní zůstal ve sledovaném období beze změny.  

 

 

Graf 8 Vnímání a kvalifikace dopadů EU fondů, obyvatele regionu NUTS II Jihovýchod 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Eurobarometru 2013 a 2015 
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3.1.3 Zajistili jsme dostatečně, aby pomoc poskytovaná z EU fondů v našem OP byla 

transparentní pro široce pojaté cílové skupiny? 

ŘO ROP JV vynaložil konzistentní snahu pro zajištění transparentnosti realizace operačního programu 

a jeho výsledků. Realizované aktivity lze hodnotit jako relevantní potřebám cílových skupin z hlediska 

obsahu i zvolené formy.  

Vedle diverzity publikačních a propagačních výstupů a provozování aktualizovaných a informačně 

komplexních webových stránek vypracoval příručky pro žadatele a příjemce programu a zajistil 

konzultační a asistenční podporu žadatelům i příjemcům.  

Komunikační aktivity ŘO ROP JV zahrnuly 244 seminářů, workshopů a konferencí s účastí více než 7000 

osob. Vytvořeno a distribuováno bylo 146 informačních a metodických materiálů. Každoročně 

konzultovalo webové stránky programu cca 100.000 uživatelů.  

Elektronická komunikace  

ŘO po celou dobu programového období provozoval webové stránky www.jihovychod.cz, kde zájemci 

mohli nalézt informace o operačním programu ROP JV, jednotlivých výzvách, hodnotících kritériích a 

veškerou relevantní dokumentaci k přípravě projektu. V rámci evaluace dosavadního plnění ROP JV 

v roce 20091 téměř 90 % oslovených úspěšných a neúspěšných žadatelů (n 98) uvedlo, že stránky 

pravidelně konzultují.  

Webové stránky se po dobu trvání programovaného období těšily vysoké návštěvnosti, průměrně kolem 

100 000 návštěvníků ročně.2,3 Ještě v roce 2014 navštívilo web ROP JV něco málo přes 99 tisíc 

návštěvníků. Za rok 2015 to nicméně bylo již necelých 70 tisíc. Aktuální výzvy byly zároveň zveřejňovány 

v regionálním vydání MF Dnes.  

 

                                                           
1
 RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4 s.r.o. (2009). Evaluace dosavadní implementace ROP JV. Dílčí 

projekt 3. Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod. Závěrečná zpráva. Zpracováno 
pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod. 
2
 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  

3
 Google Analytics (2016). 

http://www.jihovychod.cz/
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Graf 9: Návštěvnost portálu jihovychod.cz 2012-2014; Google Analytics (2016) 

Prostřednictvím webových stránek je naplňována povinnost Řídicího orgánu dle čl. 7 bodu d) Nařízení 

Evropské komise 1828/2006 „zveřejnění elektronického nebo jiného seznamu příjemců, názvů operací a 

výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů“. Stránky poskytují rychlý přehled o 

strukturálních fondech a odkazy na další operační programy.  

Jako příklad dobré praxe ve vztahu k transparentnosti lze označit systém pro uveřejňování veřejných 

zakázek, který je rovněž součástí webového portálu (http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky). 

Prostřednictvím tohoto systému byla centrálně zveřejňována veškerá zadávací a výběrová řízení zakázek 

s předpokládanou hodnotou nad 200 000 Kč bez DPH. Příjemce dotace z ROP Jihovýchod byl povinen zde 

uveřejnit výzvu pro podání nabídek (resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení), případně další 

dokumentaci k zakázce, přičemž ve zmíněném systému bylo registrováno více než 2 tisíce osob4. Sekce 

„Veřejné zakázky“ (http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky) zároveň patří k nejvíce zobrazovaným 

částem obsahu webu.  

 

Tištěné výstupy komunikace  

ŘO dále vydal několik příruček a návodů pro příjemce včetně příručky přípravy žádosti, používání 

systému Benefit a pravidel publicity.5 I po skončení programového období webové stránky nadále 

poskytují základní informace o operačním programu, relevantní evaluace, výroční zprávy a další 

dokumenty. 

 

Výstupy přímé komunikace  

ŘO se také po dobu programového období angažoval v komunikaci se zájemci a účastníky regionálního 

operačního programu, a to prostřednictvím pořádání seminářů a školení pro příjemce a žadatele bylo 

                                                           
4
 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod. 

5
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realizováno 197 školení a seminářů a konferencí s účastí více než 6,5 tisíce osob. V podrobně 

analyzovaném případě byla účast na semináři jednoznačně pozitivně vnímána 97 % zúčastněných6. Bylo 

vypracováno 134 metodických a informačních materiálů a 25 analytických studií a zpráv.  

V neposlední řadě ŘO organizuje výroční konferenci pro příjemce, partnery a další zájemce z regionu, na 

níž prezentuje výsledky a stav čerpání programu, realizované projekty a aktuální témata. V podrobně 

analyzovaném případě byla konference ve všech aspektech (organizačních i obsahových hodnocena jako 

jednoznačně pozitivní (88 %)7.  

Již z evaluace dosavadní implementace ROP JV v roce 2009 vyplynula vysoká spokojenost jak úspěšných, 

tak neúspěšných žadatelů s ochotou zástupců Úřadu Regionální rady poskytovat dodatečné informace a 

s kvalitou těchto informací (viz Graf 10), které potvrzují význam i vysokou úroveň přímé komunikace 

s cílovou skupinou.  

 

Graf 10 Spokojenost úspěšných a neúspěšných žadatelů ROP JV s ochotou a kvalitou informací od ÚRR ROP JV.  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z: RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4 s.r.o. (2009). Evaluace dosavadní implementace ROP 

JV. Dílčí projekt 3. Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod. Závěrečná zpráva 

 

  

                                                           
6
 zdroj: Případová studie, zpracovatel 

7
 zdroj: Případová studie, zpracovatel 
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3.1.4 Považují ostatní cílové skupiny (tj. jiné než široká veřejnost, např. odborná veřejnost, 

žadatelé a příjemci atd.) pomoc z evropských fondů za transparentní? 

Povědomí cílových skupin o vybraných operačních programech se v průběhu programového období 

zvyšovalo, v průměru přesáhlo úroveň 80 %. Z pohledu cílových skupin lze hodnotit způsob 

komunikace podmínek pro předkládání žádostí o dotaci ze strany ÚRR jako transparentní. 

Mezi cílovými skupinami panují významné rozdíly v jejich povědomí, znalostech a informovanosti o 

evropských fondech a konkrétních možnostech čerpání těchto finančních prostředků. Jak je patrné z 

Graf 11, jednoznačně nejinformovanější jsou obce nad 500 obyvatel. V roce 2009 vědělo o možnostech 

financování z evropských fondů téměř 90 % oslovených zástupců této cílové skupiny (85 % a 88 % v JMK 

a KV). Do roku 2014 už o fondech slyšelo 93 % a 95 % zástupců obcí v regionu. Na druhém konci 

kontinua se nachází malí a střední podnikatelé, na něž byla mířena menší část výzev a podporovaných 

aktivit. Povědomí podnikatelů o evropských fondech a jejich potencionální užitečnosti pro jejich 

podnikání zůstalo nejnižší ze všech cílových skupin po celou dobu programového období. Například 

v roce 2009 % pouze 36 % oslovených zástupců této skupiny slyšelo o evropských fondech a pouze okolo 

15 % vědělo o existenci ROP JV. Tzv. nultá studie provedená v roce 20078 a evaluace komunikačních 

aktivit ROP JV v roce 20109 potvrdily, že tato skupina zároveň projevuje o fondy nejmenší zájem. U 

ostatních institucí, kam spadají například vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a 

nemocniční zařízení, se povědomí o evropských fondech obvykle pohybovalo mezi 70 a 80 % po dobu 

programového období.  

 

 

Graf 11 Průměrná znalost čtyř vybraných OP mezi cílovými skupinami regionu 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2009, 2014) 

Evaluace komunikačních aktivit ROP JV10 v roce 2010 dospěla k závěru, že různé cílové skupiny uváděly 

různé důvody, proč nežádaly o dotaci z programu, byť věděly o jeho existenci, nicméně žádná z odpovědí 

                                                           
8
 cit. v. ROP Jihovýchod. (2008). Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro programové 

období 2007–2013. 
9
 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  

10
 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  
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nenaznačovala, že by se jednalo o netransparentnost čerpání prostředků z fondů EU. Obdobné šetření 

v roce 2014 už tuto otázku zástupcům cílových skupin bohužel nepoložilo a není proto možné srovnat 

vývoj tohoto ukazatele.  

O transparentnosti vypovídá i zjištění, že 84 % dotázaných úspěšných a neúspěšných žadatelů znalo 

Příručku pro žadatele a příjemce, 69 % ji použilo při přípravě své žádosti a 72 % ji hodnotilo stupni 

výborný nebo velmi dobře.11 Vysoká míra pozitivních hodnocení (obvykle okolo 80 %) byla zaznamenána 

také při posuzování struktury a srozumitelnosti jednotlivých částí příručky. Z těchto dat vyplývá, že se ŘO 

podařilo nejen sestavit příručku pro žadatele, která obsahuje všechny nebo alespoň většinu podstatných 

informací a instrukcí k přípravě a předkládání projektových žádostí, ale také že se ŘO podařilo tuto 

příručku v dostatečné míře propagovat. Pozitivně vyznívá i zpětná vazba na způsoby komunikace změn 

provedených v příručce, resp. pravidel čerpání dotací z ROP JV. Tři čtvrtiny respondentů se o změnách 

dozvěděly buď formou přímé e-mailové komunikace od ÚRR nebo v sekci Metodické pokyny na 

webových stránkách ROP JV. Dvě třetiny dotázaných žadatelů hodnotily, že informování o změnách bylo 

včasné oproti 22 %, ke kterým se informace o změnách dostaly příliš pozdě. Z následného kvalitativního 

šetření nicméně vyplynulo, že většina dotázaných považuje systém zveřejňování metodických pokynů a 

informování o nich za nedostačující. Více jak polovina dotázaných se domnívala, že změny v Příručce 

vedly k větší srozumitelnosti podmínek pro předkládání žádostí o dotaci oproti 20 %, kteří žádnou změnu 

směrem k větší srozumitelnosti nezaznamenali.  

Za přibližný ukazatel kvality komunikace ve vztahu k transparentnosti lze považovat též vysokou 

návštěvnost obsahových sekcí webových stránek programu, které se dotýkají veřejných zakázek, 

dokumentace pro žadatele či podpořených projektů všechny tyto sekce náleží mezi čtyři 

nejnavštěvovanější části portálu12.  

  

                                                           
11

 RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4 s.r.o. (2009). Evaluace dosavadní implementace ROP JV. Dílčí 
projekt 3. Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod. Závěrečná zpráva. Zpracováno 
pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod 
12

 Zdroj: vlastní analýza zpracovatele dle výstupů Google Analytics 2016 
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3.1.5 Hodnotí ostatní cílové skupiny pomoc z EU fondů pozitivně? 

Cílové skupiny hodnotí pomoc z EU fondů spíše pozitivně, dostupná data však indikují rozdíly mezi 

cílovými skupinami a vztah hodnocení k úrovni znalostí problematiky fondů. 

V šetření vzorku potencionálních a skutečných žadatelů o dotace jedna třetina (33 %) napříč šetřenými 

segmenty uvedla jako nejvýznamnější přínos účasti v ROP Jihovýchod zdroj peněz. Dalších 41 % 

dotázaných považovalo za pozitivum velmi dobrou komunikaci a kvalitní spolupráci s pracovníky ROP.13 Z 

hloubkových rozhovorů se zástupci obcí v témže šetření se velmi často objevovala odpověď, že evropské 

dotace posunují rozvoj obce a získané dotace představují pro obce přínos.  

Méně pozitivní náhled může převládat mezi zástupci cílové skupiny malí a střední podnikatelé, kteří 

vnímají celkově nízkou relevanci fondů pro své podnikání, méně se o ně zajímají a mají tak ze všech 

skupin nejnižší znalosti o problematice fondů EU. Odlišnosti v postojích cílové skupiny reflektují 

přirozené motivace a postoje těchto skupin k ROP dané mj. jeho vnímaných významem pro vlastní 

činnost a rozvoj.  

  

                                                           
13

 Brand Brothers. (2009, srpen - září). Výzkum znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji 
Vysočina. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
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3.1.6 Do jaké míry zná široká veřejnost problematiku evropských fondů? 

Celková znalost široké veřejnosti o problematice evropských fondů zůstává spíše nízká, zároveň je 

třeba akceptovat určitý „přirozený limit růstu“ znalosti vyjádřené povědomím veřejnosti o operačních 

programech jako administrativních nástrojích realizace politiky soudržnosti v území.  

Povědomí veřejnosti o ROP Jihovýchod i tak v období 2009-2015 poměrně stabilně rostlo. Z hlediska 

vybraných národních operačních programů pak byla znalost kolísavá.  

Znalost evropských fondů mezi širokou veřejnosti ve sledovaném regionu měřena povědomím o 

vybraných operačních programech spíše kolísala. Její hodnoty z šetření mezi 2009 a 2014 zachycuje 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. V obou krajích byl po celé období (s výjimkou Vysočiny v roce 2014) 

nejznámější program OP Životní prostředí, následován střídavě OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP 

Podnikání a inovace. Nicméně i nejpopulárnější OP ŽP byl znám pouze 30 % až 50 % oslovených. 

V porovnání s těmito programy o ROP Jihovýchod vědělo jen velmi málo obyvatel regionu, zůstával 

nejméně znám po celé období (7 % - 19 %) s výjimkou roku 2009 v kraji Vysočina.   

 

Graf 12 Znalost vybraných operačních programů mezi obyvateli regionu Jihovýchod, 2009-2015 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2009, 2012, 2014). 

Nicméně jak je patrné z Graf 13, povědomí široké veřejnosti o ROP Jihovýchod ve sledovaném regionu 

se zvýšilo (jakkoli absolutně zůstávalo poměrně nízké) mezi 2009 a 2012, a to především mezi obyvateli 

Jihomoravského kraje. Následný průzkum v roce 2014 poukázal na opětovný mírný pokles znalosti 

tohoto regionálního programu, nicméně hodnoty z posledního šetření v roce 2015 indikují významný 

nárůst povědomí o ROP JV mezi obyvateli jak Jihomoravského kraje, tak kraje Vysočina. Srovnání 

všech čtyř operačních programů za rok 2015 není dostupné.  
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Graf 13 Znalost ROP Jihovýchod mezi obyvateli regionu Jihovýchod, 2009-2015  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2009, 2012, 2014 a 2015) 
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3.1.7 Do jaké míry má široká veřejnost povědomí o možnostech získání dotace, případně využití 

hotových projektů? 

Široká veřejnost má v zásadě adekvátní obecné povědomí kde v případě potřeby hledat informace o 

možnostech získání dotace, případně využití hotových projektů. Informace jsou dostupné pro ty, kteří 

se o ně zajímají. 

Z nepřímých údajů, především dat o narůstající znalosti EU fondů mezi širokou veřejností, lze usuzovat 

na zvyšující se povědomí o možnostech čerpání  a využití finančních prostředků, případně využívání 

hotových projektů. Protichůdná data z průzkumů znalostí konkrétních projektů14 však nedovolují učinit 

jednoznačný závěr.   

Jak je patrné z odpovědí na předchozí otázky a především z Graf 13, povědomí široké veřejnosti o 

evropských fondech a konkrétně o ROP JV se v průběhu programového období zvyšovalo. Podíl 

obyvatel regionu Jihovýchod, kteří slyšeli o nějakém projektu realizovaného za podpory EU, vzrostl o 

10 % mezi roky 2013 a 2015. Mapa projektů zveřejněná na portále ROP jihovýchod náleží ke čtyřem 

nejnavštěvovanějším obsahovým sekcím portálu15.  

Je patrné, že s narůstajícím počtem komunikačních aktivit, kampaní, vyhlášených výzev, realizovaných 

a propagovaných projektů se zvyšovaly i znalosti místních obyvatel o těchto aktivitách a možnostech 

financování projektů přímo v jejich lokalitách.   

Na otázku, kam by respondenti zamířili, pokud by potřebovali získat informace o možnostech podpory 

svého projektu z evropských fondů (Graf 14), třetina (35 %) dotázaných odpovídala na webové stránky 

ministerstev a dalších orgánů, následovaly webové stránky krajských úřadů a regionálních rad (28 %) 

a oficiální stránky evropských fondů www.strukturalni-fondy.cz (23 %). Respondenti mohli volit více jak 

jeden zdrojů, dalšími možnostmi tak byly například webové stránky regionálních rozvojových agentur (18 

%), nebo stránka www.mapaprojektu.cz (18 %).  

 

Graf 14 Zdroje informací o možnostech získání podpory, na něž by se respondenti v případě potřeby obrátili, 2013  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2013). Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 

                                                           
14

 Brand Brothers, Eurobarometer 
15

 Analýza zpracovatele dle dat Google Analytics, 2016 
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V roce 2016 téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů zároveň souhlasily s výrokem, že informace jsou 

dobře dostupné pro ty, kteří se o ně zajímají, nárůst o 12 % v porovnání s rokem 2013. Více jak polovina 

se také domnívá, že tyto informace jsou dostatečné, konkrétní a důvěryhodné (viz Graf 15). Zajímavostí 

je také fakt, že téměř 40 % respondentů v roce 2013 a téměř polovina v roce 2016 považovala informace 

za zbytečné a překrývající. Je tedy pravděpodobné, že tato část respondentů věděla hned o několika 

zdrojích informací o čerpání dotací, případně využití již realizovaných projektů. 

 

 

Graf 15 Názory na kvalitu a dostupnost informací o fondech EU 

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2013). Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 
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3.1.8 Kde zástupci z řad široké veřejnosti čerpají informace o fondech EU? 

Televize, internet, regionální noviny a billboardy náleží mezi nejčastěji uváděné zdroje informací o 

realizovaných projektech u široké veřejnosti. Televize a internet jsou považovány za nejvhodnější co 

do srozumitelnosti prezentovaných informací. 

Na otázku, odkud se obyvatelé regionu Jihovýchod dozvěděli o projektech spolufinancovaných 

z evropských fondů, respondenti identifikovali televizi jako jejich nejčastější zdroj, následován 

regionálními periodiky a internetem.16 Jak ukazuje Graf 16, významnost všech zmíněných zdrojů 

s výjimkou internetu se zvýšila na konci programového období. Například zatímco televize byla zdrojem 

informací pro 49 % respondentů v roce 2013, v roce 2015 už televizní kampaně a zpravodajství o 

projektech podpořených z EU fondů zasáhly 58 % dotazovaných.   

Pozoruhodný nárůst se projevil u osobních znalostí dotazovaných, které se mezi lety 2013 a 2015 takřka 

zdvojnásobily ze 16 % na 30 %. Z těchto dat lze usuzovat na zvýšené znalosti a zájem obyvatel regionu 

vyhledávat si informace o projektech ve svém okolí.  

Významnější nárůst byl patrný také u billboardů coby zdrojů informací o projektech. Je možné, že ke 

konci programového období docházelo k realizaci většího počtu projektů z důvodu dočerpávání fondů a 

dokončování potencionálně zpožděných projektů, billboardy o podpoře EU při realizaci projektů tak 

mohly být četnější v období mezi 2013 a 2015.  

 

Graf 16 Zdroje informací o projektech spolufinancovaných z EU fondů, region Jihovýchod  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Eurobarometru 2013 a 2015 

Pozn. respondenti mohli vybrat více zdrojů, součet se tedy nerovná 100 % 

Zatímco Graf 16 znázorňuje všechny komunikační prostředky, z nichž se respondenti dozvěděli o 

nějakém projektu spolufinancovaném z evropských fondů, Graf 17 uvádí informace o tom, kde se 

respondenti poprvé dozvěděli o těchto projektech. Panorama účinnosti jednotlivých mediálních 

prostředků se v tomto případě poněkud mění. V období kolem roku 2013 byly nejúčinnějším 

komunikačním prostředkem regionální noviny (19 % dotázaných), následovány televizí (17 %). Zatímco 

                                                           
16

 Evropská komise. (2013 a 2015). Citizen’s Awareness and Perceptions of EU Regional Policy. Flash Eurobarometer 
384 a 423. 
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televize si své přední místo udržela (24 % dotázaných v roce 2015), role regionálních periodik po 

skončení programového období významně zeslábla (12 %). V roce 2015 byly druhým nejdůležitějším 

médiem billboardy (15 %), které předčily i zdroje, jako je internet (13 %) a osobní znalost (13 %).     

 

Graf 17 Zdroje, z nichž respondenti poprvé slyšeli nějakém projektu spolufinancovaném EU  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Eurobarometru 2013 a 2015 
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Šetření povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU nicméně opakovaně prokázalo, že ne 

všechny výše uvedené prostředky jsou považovány za srozumitelné. Jako nejsrozumitelnější zdroje 

informací respondenti z regionu Jihovýchod označili televizi (48 % - 58 %) a internet (20 % - 28 %), 

všechny ostatní komunikační prostředky pro respondenty postrádají potřebnou přehlednost (méně jak 

10 %, Graf 18). Tato data tak naznačují, že zatímco billboard nebo reklama v novinách mohou být 

efektivním prostředkem pro komunikaci existence určitého projektu / programu, poskytují jen velmi 

málo strukturovaných informací pro ty, kteří se o možnostech čerpání prostředků z EU fondů a fondech 

obecně chtějí dozvědět více.   

 

Graf 18 Nejsrozumitelnější zdroj informací o EU fondech a OP   

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2016). Informovanost o fondech EU. Únor 2016 – Tabulková příloha a IBRS. (2013). Povědomí 

široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 
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3.1.9 Do jaké míry znají ostatní cílové skupiny specifického cíle KOP problematiku EU fondů? 

Znalost fondů EU v dalších cílových skupinách se vzájemně liší. Obce lze považovat obecně za velmi 

dobře informované, informovanost ostatních skupin dosahuje přibližně tří čtvrtin s výjimkou malých a 

středních podnikatelů, v jejichž úroveň formální znalosti programů fondů EU spíše nízká.  

Z šetření provedených pro ŘO ROP JV je patrné, že znalost problematiky EU fondů je mezi jednotlivými 

cílovými skupinami značně rozdílná. Nejvyšší úrovně dosahuje jednoznačně mezi obcemi regionu s více 

jak 500 obyvateli, jak je patrné z Graf 19 a Graf 20. Průměrné povědomí o čtyřech vybraných operačních 

programech, včetně ROP JV, dosahovalo u představitelů obcí 86 % v roce 2009 a 93 % v roce 2014. U 

ostatních cílových skupin toto srovnání v čase bohužel není možné kvůli rozdílným počtům šetřených 

zástupců a agregovanému reportování v původních šetřeních.  

Z Graf 19 je však patrná výrazně nižší znalost těchto operačních programů mezi zástupci malých a 

středních podnikatelů, která kontrastuje s významně vyšší znalostí zjištěnou u představitelů obcí a všech 

ostatních veřejných organizací.  

 

Graf 19 Znalost vybraných Operačních programů mezi cílovými skupinami KoP ROP JV, 2009   

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2009) 
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Graf 20 Znalost vybraných Operačních programů mezi cílovými skupinami KoP ROP JV, 2014  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výzkumu znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina (Brand Brothers, 

2014) 

 

3.1.10 Kde nejvíce čerpají ostatní cílové skupiny informace o čerpání z OP? 

Nejvýznamnější zdroj informací pro potencionální a skutečné žadatele představuje jednoznačně 

internet, především webové stránky řídících orgánů operačních programů. Jako dodatečné zdroje jsou 

uváděny poradenské společnosti, školení (semináře) a v případě příručky pro žadatele konkrétních OP.  

Z šetření znalostí o evropských fondech v regionu Jihovýchod vyplynulo, že nejvýznamnějším médiem, 

skrze které se dotázaní se znalostí ROP Jihovýchod o tomto programu dozvěděli, byl internet (62 %). 

Následovaly poradenské společnosti (28 %), seminář nebo školení ROP (27 %) a seminář nebo školení KÚ 

(23 %).17 Ti, co se rozhodli zažádat o dotaci v rámci ROP JV, pak nejvíce čerpali informace z oficiálních 

webových stránek www.jihovychod.cz (87 %), při konzultacích se zástupci ÚRR Jihovýchod (76 %) a 

Příručky pro žadatele a příjemce (69 %).18 

Obliba zdrojů informací se nicméně liší podle cílové skupiny. Zatímco více jak 60 % krajů a vzdělávacích 

institucí využívalo Příručku pro žadatele coby svůj hlavní zdroj informací, mezi podnikateli na tento zdroj 

spoléhalo méně než 10 % dotázaných. Podnikatelé naopak nejvíce ze všech skupin (40 %) využívali 

informací na webových stránkách www.jihovychod.cz. Stránky byly důležitým zdrojem informací také 

pro čtvrtinu obcí. Více jak třetin podnikatelů a čtvrtin příspěvkových organizací se spoléhala na 

poradenskou společnost coby hlavní zdroj informací. 19  

                                                           
17

 Brand Brothers. (2009, srpen - září). Výzkum znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji 
Vysočina. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
18

 RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4 s.r.o. (2009). Evaluace dosavadní implementace ROP JV. Dílčí 
projekt 3. Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod. Závěrečná zpráva. Zpracováno 
pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod. 
19
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Evaluace integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)20 podpořených z ROP JV dále zjistila, že příjemci se 

dozvídali o možnosti podání žádosti o podporu v rámci programu především vlastním vyhledáváním 

informací na webových stránkách ESF, ROP JV, JMK, KV a Magistrátu města Brna a Jihlavy. Někteří se 

účastnili také školení a seminářů připravených těmito organizacemi. 

  

                                                           
20

 Royal Haskoning DHV Czech Republic s.r.o. (2013). Evaluace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Závěrečná zpráva. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
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3.1.11 Jaké komunikační aktivity by ostatní cílové skupiny uvítaly pro prohloubení své znalosti o 

čerpání EU fondů? 

Nebyly identifikovány významné nedostatky komunikačních aktivit z hlediska neuspokojené poptávky 

cílových skupin po specifických formách komunikace. Mezi žadateli byl zaznamenán zájem o semináře 

a školení na specifická témata týkající se žádostí o finanční prostředky z evropských fondů.  

V rámci seminářů pro žadatele a příjemce pořádaných ŘO ROP JV se účastníci vyjádřili ve prospěch 

školení a seminářů, v rámci nichž by si prohloubili znalosti o zásadách čerpání finančních prostředků z 

ROP Jihovýchod. Dále byla pro účely sběru užitečných témat pro žadatele zveřejněna anketa na 

webových stránkách www.jihovychod.cz, kde tito mohli hlasovat o tématech, o nichž by se rádi 

dozvěděli více. Z průzkumu vyplynulo, že největší zájem byl o témata spojená se zpracováním žádosti v 

systému BENEFIT7 a o veřejné zakázky.21 

Žádné další komunikační potřeby ze strany sílových skupin nebyly zaznamenány. Vzhledem k tomu, že 

internet byl jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro cílové skupiny a ŘO ROP JV provozoval vysoce 

informativní webové stránky o programu po celou dobu programového období, je možné, že potřeby 

komunikace a získávání informací u cílových skupin byly tímto způsobem dostatečně uspokojeny.   

 

  

                                                           
21

 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  
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3.1.12 Který komunikační nástroj se nejvíce/nejméně osvědčil jako komunikační prostředek vůči 

cílové skupině? 

Nejvíce se osvědčil internet, mezi méně efektivní komunikační prostředky patří například rozhlas nebo 

celostátní noviny.  

Šetření zástupců cílových skupin ukázalo, že nejmocnější nástroj distribuce informací potencionálním 

žadatelům, příjemcům a jiným zájemcům o evropské fondy představuje internet. Zástupci cílových 

skupin nicméně ocenili také školení a semináře pořádané ŘO ROP JV, případně krajskými úřady nebo 

magistráty měst.22 Přibližně stejně důležitým zdrojem informací byly však i agentury, které se na dotační 

management zaměřují. Celkově se ukázalo, že se nejvíce osvědčují přímé formy komunikace (včetně 

emailu). Evaluace komunikačních aktivit v roce 2010 došla k závěru, že „uvedené cílové skupiny jsou rády 

osloveny napřímo,.. Naopak se neosvědčují prvky pasivního či neadresného oslovení cílové skupiny. Zde 

patří zejména média (televize, tisk)“. 

Obdobné výsledky přinesl i celostátní průzkum mezi žadateli v rámci evaluace komunikačních aktivit 

NOK,23 z nějž vyplynulo, že bezkonkurečně nejužitečnějším zdrojem informací pro žadatele byl webový 

portál SF (60 % respondentů). Tentýž průzkum, v němž žadatelé z regionu Jihovýchod tvořili přibližně 6 % 

respondentů, poukázal na nízkou efektivitu rozhlasových kampaní a pořadů (sledovány méně než 

třetinou oslovených respondentů) a inzercí v prostranství mezinárodního letiště či vlakových stanic 

(zachyceno pouze méně než 5 % dotázaných na letišti a méně než 20 % na vlakových nádraží). Na nízkou 

efektivitu rozhlasového vysílání, stejně tak jako inzerci a propagaci pomocí celostátních novin, poukazují 

i Graf 17 a Graf 18. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu odlišnou roli těchto nástrojů v komunikačním 

mixu – rozhlasový spot a inzerce v denním tisku jsou typickým zástupcem „mobilizačního nástroje“, který 

je možné efektivně využít pro získání pozornosti, připomenutí termínu apod. (například vyhlášení výzvy a 

její jednorázová propagace), nejsou vhodné pro vzdělávací a osvětovou funkci.  

  

                                                           
22

 Brand Brothers. (2009, srpen - září). Výzkum znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji 
Vysočina. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
23

 Royal Haskoning DHV Czech Republic. (2014). Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit NOK. 
Závěrečná zpráva. Zpracováno pro NOK MMR. 
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3.1.13 Cítí se být žadatelé a příjemci z OP dostatečně informováni? 

Ano, dostupná data poukazují na transparentnost a dostupnost informací o ROP JV a celkovou 

spokojenost žadatelů s přístupem k informacím. 

Z terénního šetření žadatelů a příjemců v druhé polovině programového období vyplynulo, že více jak 80 

% dotázaných považovalo ochotu pracovníků ROP JV poskytnout dodatečné informace za výbornou až 

dobrou. Mezi 80 % a 90 % oslovených bylo spokojeno s úplností dostupných informací, jejich včasností a 

konzistentností informací z různých zdrojů. 24  

Nepřímým indikátorem informovanosti je například fakt, že drtivá většina (93 % v obou krajích NUTS 2 

Jihovýchod) oslovených skutečných a potencionálních žadatelů a příjemců věděla o povinnosti řídit se 

Příručkou pro žadatele a příjemce a zhruba polovina (45 %) měla s jejím používáním přímou zkušenost.25 

V šetření skutečných žadatelů (úspěšných i neúspěšných) 84 % dotázaných žadatelů znalo Příručku pro 

žadatele, 69 % ji použilo při přípravě své žádosti a 72 % ji hodnotilo stupni výborně nebo velmi dobře. 26   

  

                                                           
24

 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  
25

 Brand Brothers. (2014, listopad). Výzkum znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji 
Vysočina. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
26

 RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4 s.r.o. (2009). Evaluace dosavadní implementace ROP JV. Dílčí 
projekt 3. Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod. Závěrečná zpráva. Zpracováno 
pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod. 
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3.1.14 V čem shledávají žadatelé a příjemci největší překážky během realizace projektu? 

Žadatelé a příjemci nejvíce kriticky vnímají náročnou administraci a orientaci v pravidlech 

a podmínkách pro žádosti o dotace. Jako nejproblematičtější z této perspektivy byla vnímána eCBA 

jako součást žádosti.  

V roce 2009 41 % dotázaných potenciálních i skutečných žadatelů o dotaci z ROP Jihovýchod uvedlo, že 

považují orientaci v pravidlech a zásadách využití ROP Jihovýchod za velmi obtížnou (21 %) nebo 

obtížnou a nepřehlednou (20 %). Dalších 18 % dotázaných přenechalo celý proces žádosti externí 

agentuře, zatímco 17 % řešilo žádost společně s agenturou, jelikož jim její proces přišel složitý.  

Jedenáct procent dotázaných dále uvedlo, že proces byl složitý kvůli častým změnám. Časté změny 

požadavků a/nebo podmínek zmínilo 15 % respondentů jako negativní stránku operačního programu.27  

Za nejnáročnější část projektové žádosti považovalo 26 % respondentů zpracování eCBA, následováno 

sběrem a kompletací povinných příloh (23 %). Obdobné informace přinesl i další průzkum z téhož 

období, v němž 44 % dotázaných žadatelů považovalo administrativní náročnost spojenou s žádostmi o 

dotace za zbytečně náročnou, dalších 52 % uvedlo, že proces je náročný, nicméně v akceptovatelné 

míře.28 

Jako další překážky respondenti uváděli  

 zbytečnou administrativu,  

 dlouhé lhůty proplácení dotací (7 %),  

 časté (a zbytečné) kontroly (7 %),  

 celkově zdlouhavý proces (7 %),  

 nedostatek vhodných projektů (6 %)  

 a vysokou finanční spoluúčast (5 %). 

Obdobná šetření v pozdější fázi operačního programu bohužel s těmito otázkami dále nepracovala, není 

možné plně ověřit, zda tato percepce nadále převládala mezi specifickými cílovými skupinami (obce, 

malé a střední podniky, vzdělávací instituce atd.), nebo došlo k jejímu zlepšení, např. v důsledku 

opakované žádosti a předchozí zkušenosti. 

  

                                                           
27

 Brand Brothers. (2009, srpen - září). Výzkum znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji 
Vysočina. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
28

 RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4 s.r.o. (2009). Evaluace dosavadní implementace ROP JV. Dílčí 
projekt 3. Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod. Závěrečná zpráva. Zpracováno 
pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod. 
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3.1.15 Které informační opatření považují žadatelé a příjemci za nejužitečnější zdroj informací? 

Nejužitečnějším informačním opatřením pro příjemce je internet a oficiální webové stránky 

Operačního programu. Vysoko z hlediska vnímané užitečnosti jsou hodnoceny aktivity přímé 

komunikace Řídicího orgánu, tedy osobní konzultace a informační semináře.  

Odpovědi respondentů na tuto otázku v zásadě kopírují očekávaný model komunikace, kdy klíčovou roli 

v kvalitě komunikace plní kvalitně spravovaná webová prezentace, která prolíná další aktivity 

(zveřejňování prezentací, odpovědi na otázky … atp.). S postupem implementace programu a realizace 

OP nabývá na důležitosti přímá komunikace – semináře a individuální konzultace.  

Z šetření potencionálních a skutečných žadatelů / příjemců vyplývá, že jednoznačně nejužitečnějším 

médiem pro získávání informací je internet. Tento zdroj byl následován zprostředkovatelem informací, a 

to konkrétně agenturou, která osloveným subjektům pomáhala žádost připravovat (v případech, kdy 

žadatelé volili tuto formu přípravy žádosti). Za téměř stejně důležitá však byla žadateli a příjemci 

považována školení a semináře pořádané ROP a do určité míry také příslušnými KÚ (lze očekávat, že tak 

byly zdroje hodnoceny v případech, kdy příjemci nevyužívali expertní zpracovatele žádosti a 

administrace projektu).29 V dalším šetření pak příjemci uvedli, že nejdůležitější zdroj informací pro ně 

představovaly:  

 webová stránka ROP JV www.jihovychod.cz (87 %),  

 osobní konzultace na ÚRR Jihovýchod v sídlech ŘO v Brně a v Jihlavě (76 %),  

 Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV (69 %),  

 informační semináře pro žadatele (61 %) a jiné metodické pokyny (54 %).30 

  

                                                           
29

 Brand Brothers. (2009, srpen - září). Výzkum znalosti a vnímání ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji 
Vysočina. Zpracováno pro ROP Jihovýchod. 
30

 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  

http://www.jihovychod.cz/
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3.1.16 Jaký byl celkový dopad informačních a propagačních opatření na cílové skupiny? 

Ve sledovaném období došlo k mírnému zvýšení povědomí o problematice EU fondů mezi obyvateli 

regionu, navýšení znalostí mezi zástupci cílových skupin o existenci operačních programů a nárůstu 

vnímání transparentnosti nakládání s finančními prostředky z EU fondů. Povědomí veřejnosti o ROP 

Jihovýchod stabilně mírně rostlo. Stabilní zůstávalo povědomí veřejnosti o realizovaných projektech.  

Vzhledem k široké škále celostátních a regionálních komunikačních aktivit nicméně nelze tyto 

výsledky přímočaře přisoudit výhradně komunikačním aktivitám ROP JV, ale vzhledem k vysoké míře 

znalosti nástrojů KoP ROP a jejich pozitivnímu hodnocení lze celkový příspěvek aktivit považovat za 

významný.  

Z informací prezentovaných výše a především z Graf 7 je patrné zvýšení znalostí široké veřejnosti o 

konkrétních projektech spolufinancovaných z evropských fondů, které byly realizovány v jejich 

blízkosti.  

Byť znalost vybraných operačních programů u široké veřejnosti kolísala během programového období 

(Graf 4 a 3) a byla významně různorodá i mezi vybranými cílovými skupinami (Graf 11 a Graf 12), 

v meziročním srovnání byl patrný posun k vyšší úrovni znalostí a povědomí o evropských fondech jak u 

široké veřejnosti, tak cílových skupin.  

Byť široká veřejnost stále nepovažuje nakládání s prostředky z evropských fondů za příliš transparentní, 

podíl vnímání fondů jako transparentních se zvýšil z 20 % dotázaných v roce 2013 na 32 % v roce 2016. 

Z pohledu spontánní asociace fondů EU s pojmy evokujícími netransparentnost vykazuje region 

Jihovýchod příznivější hodnocení ve srovnání s dalšími regiony ČR.  

Dotazování obyvatel regionu Jihovýchod zároveň ukázalo, že občané mají představu o tom, kde hledat 

informace o problematice EU fondů v případě, že by se rozhodli zažádat o financování svého projektu 

(Graf 14). Z různorodosti uváděných zdrojů (webové stránky ministerstev, krajů, Strukturálních fondů, 

neziskových organizací atp.) je však zřejmé, že respondenti nezbytně nečerpají informace pouze od 

svého ÚRR nebo krajského úřadu. Stejně tak jako u většiny komunikačních kampaní tak nelze výše 

uvedené výsledky jednoznačně připsat komunikačním aktivitám ROP JV. 
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3.1.17 Byly prostředky využité na realizaci KoP ROP JV úsporně využity? 

Prostředky na realizaci KoP ROP JV byly využity na několik účinných komunikačních strategií 

(semináře, metodické pokyny, v druhé polovině programového období také TV dokumenty), zároveň 

došlo v druhé polovině programového období ke snížení využívání rozhlasu, který se neukázal jako 

příliš efektivní. 

Výroční zprávy plnění ROP JV poskytují přehled prováděných komunikačních aktivit za každý rok 

programového období. Komunikační aktivity ŘO ROP JV vůči všem cílovým skupinám a široké veřejnosti 

se ve sledovaném období zakládaly jak na tradičních metodách propagace, jako je vydávání metodických 

pokynů a relevantních publikací na webových stránkách, tak na mediální publicitu a inzerci (rádio, 

regionální tiskoviny). Na cílové skupiny pak cílily odborné semináře, školení, výroční konference a kulaté 

stoly, zatímco na širokou veřejnost byly zaměřeny venkovní aktivity jako in-line jízda Brnem a Den pro 

děti Na suchu i na ledě, stejně tak jako soutěže zaměřené na poznávání projektů financovaných z ROP 

JV. Následující graf ukazuje vývoj využití jednotlivých klíčových aktivit ve sledovaném období. Je z něj 

například patrné, že ŘO se v počátku programového období soustředil více na inzerci v tisku (28 inzerátů 

v roce 2008), od roku 2009 však začaly převládat vlastní tiskové zprávy (51 zpráv v r. 2010 a 37 v r. 2012). 

V roce 2010 byl zaznamenán mírný nárůst rozhlasových vysílání (9), zatímco v roce 2012 bylo připraveno 

nejvíce televizních nebo video dokumentů (15). Odborné semináře poměrně logicky zaznamenaly 

postupný pokles od 13/14 za rok v roce 2007/08 po 5 v roce 2012 a 1 v roce 2014.  

 

Graf 21 Vývoj využití vybraných komunikačních aktivit, ROP JV 2007-2014  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z výročních zpráv ROP JV 2007 – 2014. 
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v druhé polovině programového období ke snížení využívání rozhlasu, který se neukázal jako příliš 

efektivní.  

3.1.18 Vyplatilo se investovat do nákladnějších komunikačních nástrojů? 

Cíle zaměřené na budování širokého povědomí a aktivizaci cílových skupin mohou být účinně 

naplňovány i prostřednictvím investicí do mediálních kampaní, které konzistentně vykazují vysoký 

zásah široké veřejnosti i cílových skupin, jakkoli se jedná relativně nákladnější nástroje s omezeným 

informačním potenciálem.  

Z pohledu strukturovanější komunikace možností čerpání z programů fondů EU, podmínek pro čerpání 

a prezentaci výsledků realizovaných se mezi nejúčinnější nástroje řadí internet a oficiální webové 

stránky programů, případně regionální noviny (média).  

Z hlediska deklarovaných preferencí (především veřejnosti) ve vztahu k informacím o výsledcích 

programu cílové skupiny se mezi osvědčené nástroje řadí též billboardy či televize.  

Nákladnější komunikační nástroje mohou představovat účinnou součást komunikačního mixu 

v případě, že je správně zvolen obsah, jenž ponesou a správné zařazení v realizační a komunikační 

strategii programu. Účinnost konkrétních nástrojů je třeba poměřovat naplněním cílů, které jsou 

primárně sledovány. 

Dostupná data za rok 2010 ukazují, že nejnákladnějšími komunikačními aktivitami byla soutěž LOVCI, 

resp. její webový portál a společenské aktivity pořádané u příležitosti výroční konference a založení RR 

Jihovýchod. Informační dopad soutěží se přitom zdá být poměrně nízký – ani jeden (0 %) z respondentů 

v regionu Jihovýchod si v šetření v roce 2013 nevybavoval zajímavou komunikační aktivitu, která by 

zahrnovala soutěž -  dopad společenských akcí na plnění komunikačních cílů KoP ROP JV není znám.  

Televize, internet, regionální noviny a billboardy náleží mezi nejčastěji uváděné zdroje informací o 

realizovaných projektech u široké veřejnosti. Nejvýznamnější zdroj informací pro potencionální a 

skutečné žadatele představuje jednoznačně internet, především webové stránky řídících orgánů 

operačních programů. Jako dodatečné zdroje jsou uváděny poradenské společnosti a školení (semináře). 

S výjimkou případných televizních spotů jsou všechny tyto komunikační nástroje relativně finančně 

nenáročné.   

Při dotazování pro NOK MMR v roce 2013 se opět potvrdil vysoký mediální zásah televize, když 45 % 

respondentů, kteří v uplynulém období zaznamenali nějaké zajímavé komunikační aktivity spojené 

s propagací evropských fondů, uvedlo, že viděli televizní kampaň. Dalšími nejčastěji zmiňovanými 

komunikačními aktivitami byly venkovní akce (25 %) a venkovní reklama (23 %). Naopak zcela bez 

povšimnutí mezi obyvateli regionu Jihovýchod prošly soutěže popularizující problematiku EU fondů a 

minimální pozornosti se dostalo také rozhlasovým kampaním (viz Graf 22).  
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Graf 22 Nejčastěji zaznamenané formy zajímavých komunikačních aktivit  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z IBRS. (2013). Povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU říjen 2013 – Tabulková příloha. 

Pouze výroční zpráva ROP JV za rok 2010 uvádí údaje ohledně nákladů na jednotlivé komunikační 

aktivity realizované v daném roce. Z těchto dat vyplývá, že nejnákladnějším komunikačním nástrojem 

v daném roce byl webový portál, který poskytoval informace o soutěži a geocachingové hře Lovci. 

Náklady na jeho zřízení a údržbu činily více jak 384 tisíc Kč. (viz Graf 23). Další nákladnější aktivitou byl 

společenský večer s divadelním představením pořádaný u příležitosti výroční konference a založení RR 

Jihovýchod. Náklady na tento večer v roce 2010 činily téměř 334 tisíc Kč, akce navíc byla pořádána 

každoročně po celou dobu programového období. Další významnější položky v rozpočtu na komunikační 

aktivity v roce 2010 tvořily náklady na venkovní reklamu (313 tisíc) a výroční konferenci (276 tisíc). 

 

Graf 23 Nejnákladnější komunikační nástroje, 2010  

Zdroj: Vlastní kompilace na základě dat z Výroční zprávy ROP JV za rok 2010. 
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V roce 2010 nebyl zhotoven žádný televizní nebo video dokument, nebyl tedy využit komunikační 

nástroj, který opakovaně vykazoval vysokou efektivitu v informování široké veřejnosti a potenciálních 

žadatelů a u kterého se zároveň předpokládají vyšší náklady. 

 

3.1.19 Byly naplněny počty indikátorů stanovené v KOP ROP JV? 

Hodnoty indikátorů stanovené v KOP ROP JV byly naplněny, cílové hodnoty některých indikátorů byly 

překročeny. 

Jak je patrné z Tabulka 2, indikátory budování znalostí o ROP JV byly překročeny jak u cílových skupin, 

tak široké veřejnosti. Byť kompletní data nejsou k dispozici, údaje o provedených seminářích a školení 

pro žadatele a příjemce indikují významné překročení hodnoty i v případě tohoto indikátoru. Podíl 

projektů, které splňují podmínky přijatelnosti z těch, které prošly kontrolou formálních náležitostí, 

dosáhl 96 %.
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Komunikační cíle jednotlivých 

etap komunikace 

Primárně 

oslovované cílové 

skupiny v dané 

etapě 

Typické a převažující 

nástroje informovanosti a 

publicity v jednotlivých 

etapách 

Cílová hodnota 

klíčových indikátorů 

dopadu v roce 2015 

Dosažená hodnota 
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I.1 Srozumitelně představit ROP JV a 
zajistit vyváženou informovanost o ROP 
JV u všech skupin potenciálních žadatelů 
a široké veřejnosti v regionu Jihovýchod. 
I.2 Zajistit nejen povědomí o názvu ROP 
JV, ale jeho skutečnou znalost a to jasnou 
prezentací cílů, základních oblastí 
podpory a nástrojů ROP JV. Správnou 
definicí priorit ROP JV v návaznosti na 
specifikaci regionu Jihovýchod a jeho 
potřeb zabezpečit vymezení vůči 
ostatním dotačním titulům dostupným v 
regionu a vyhnout se tím možným 
nedorozuměním a nenaplněným 
očekáváním.  
I.3 Zvyšovat povědomí o konkrétních 
přínosech fondů EU v regionu 
Jihovýchod a podporovat tím pozitivní 
vnímání role Společenství pro udržitelný 
hospodářský a sociální rozvoj regionu 
Jihovýchod 

 Média 

 Potenciální žadatelé 

 Široká veřejnost 

Mediální komunikace – klasická 
reklama v audiovizuálních a 
tištěných médiích – iniciační 
kampaň obecně informující o ROP 
JV a jeho cílech a náplni  
On-line komunikace – vlastní 
webové stránky a aktivity na zvýšení 
její návštěvnosti  
Public relations – intenzivní 
budování dlouhodobých vztahů s 
novináři, TK, TZ  
Publikace a letáky – základní 
informace pro potenciální žadatele i 
pro širokou veřejnost  
Přímá komunikace – zahajovací 
konference představující obecně 
ROP JV, jako součást iniciační 
kampaně  

Dosáhnout 85% 
dotazovanou znalost 
ROP JV u cílové skupiny 
potenciálních žadatelů z 
regionu Jihovýchod  
 
Dosáhnout 20% 
dotazovanou znalost 
ROP JV u cílové skupiny 
obyvatel regionu 
Jihovýchod 

V šetření z roku 2014 (Brand 
Brothers) všichni (100 %) 
zástupci obcí nad 500 
obyvatel a 86 % zástupců 
ostatních firem a institucí 
uváděli znalost ROP JV. 
 
V roce 2015 32 % 
dotázaných obyvatel 
regionu Jihovýchod uvedlo, 
že v minulosti slyšeli o ROP 
JV (Brand Brothers, 2015).  
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II.1 Upoutat pozornost potenciálních 
žadatelů ke konkrétním možnostem 
zapojení se do ROP JV a k výhodám, 
které nabízí občanům regionu 
soudržnosti Jihovýchod.  
II.2 Zajistit jednotný výklad dotační 
problematiky používáním jednoduchého 
a srozumitelného jazyka a zabezpečit 
informovanost o procesu předkládání 

 Všechny segmenty 
potenciálních 
žadatelů 

 Média 

Mediální komunikace -klasická 
reklama v tištěných a audio médiích 
– motivační a mobilizační kampaň 
informující zejména o konkrétních 
výzvách ROP JV 
On-line komunikace – vlastní 
webové stránky, aktuality pro 
jednotlivé segmenty potenciálních 
žadatelů 

Dosáhnout 45% 
informovanosti o 
zásadách a pravidlech 
využívání ROP JV u cílové 
skupiny potenciálních 
žadatelů.  
 
Dosáhnout 90% podílu 
projektů, které splňují 

Více jak dvě třetiny (69 %) 
dotázaných žadatelů znalo a 
pracovalo s Přiručkou pro 
žadatele ROP JV v roce 2009. 
Dalších 15 % ji znalo zběžně.  
 
Podíl projektů, které splňují 
podmínky přijatelnosti z 
těch, které prošly kontrolou 
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Komunikační cíle jednotlivých 

etap komunikace 

Primárně 

oslovované cílové 

skupiny v dané 

etapě 

Typické a převažující 

nástroje informovanosti a 

publicity v jednotlivých 

etapách 

Cílová hodnota 

klíčových indikátorů 

dopadu v roce 2015 

Dosažená hodnota 

žádostí o dotace. Komunikací co 
nejkonkrétnějších a nejadresnějších 
informací motivovat potenciální žadatele 
k účasti na čerpání ROP JV.  
II.3 Posilovat image transparentnosti 
hodnocení a konečného výběru projektů 
pro financování z ROP JV.  
II.4 Systematicky propagovat vzdělávací 
a konzultační roli ÚRR, zvyšovat tak 
povědomí o něm a zároveň směřovat k 
vytvoření image ÚRR jako 
komunikativního, přátelského a 
nápomocného subjektu. 

Public relations – intenzivní 
budování dlouhodobých vztahů s 
novináři, nabídnutí podkladů o 
vzorových a typových projektech, 
informace o mechanismech pomoci 
ŘO potenciálním žadatelům a o 
systému výběru projektů s důrazem 
na transparentnost 
Přímá komunikace – úvodní 
semináře k jednotlivým výzvám 

podmínky přijatelnosti z 
těch, které prošly 
kontrolou formálních 
náležitostí za celé 
programové období 

formálních náležitostí, 
celkově dosahoval 96 % 
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III.1 Vzdělávat žadatele a podpořit 
předkládání kvalitních projektových 
záměrů.  
III.2 Příjemcům poskytnout včasné, 
dostupné a srozumitelné informace a 
pomoc ve vztahu k administraci a 
realizaci projektů.  
III.3 Udržet a posílit image ÚRR jako 
komunikativního, přátelského a 
nápomocného subjektu. 

 Žadatelé 

 Příjemci 

Přímá komunikace - specificky 
zaměřené semináře, školení a 
individuální konzultace s 
potenciálními žadateli 
On-line komunikace – vlastní 
webové stránky, aktuality pro 
žadatele a příjemce 
Publikační aktivity – praktické a 
srozumitelné příručky a metodiky 
pro žadatele a příjemce 

Vyškolit minimálně 1250 
osob  

Celkem bylo proškoleno 6 
508 osob. 
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IV.1 Informovat průběžně o konkrétních 
výsledcích ROP JV srozumitelnou a lidem 
blízkou formou. Znalost skutečných 
přínosů ROP JV pro region Jihovýchod 
vybudovat pomocí prezentace 
konkrétních úspěšně realizovaných 
projektů z ROP JV.  
IV.2 Seznamovat veřejnost s výsledky 
evaluací programu a úspěšnými projekty. 
Při prezentaci výsledků a přínosů 

 Široká veřejnost 

 Žadatelé a příjemci 

 Média 

Mediální komunikace – klasická 
reklama v audiovizuálních a 
tištěných médiích – povědomostní 
kampaň informující o výsledcích 
ROP JV a dopadech na rozvoj 
regionu 
On-line komunikace – vlastní 
webové stránky a medializace na 
zpravodajských a tematických 
portálech, zejména publicita 

Dosáhnout 40% 
informovanosti o 
výsledcích a přínosech 
ROP JV u cílové skupiny 
potenciálních žadatelů. 
 
Dosáhnout 20% 
informovanosti o 
výsledcích a přínosech 
ROP JV u cílové skupiny 

Více jak polovina (57 %) 
institucí a firem a 65 % obcí 
z regionu Jihovýchod 
uváděla znalost alespoň 
jednoho projektu 
podpořeného z ROP JV 
(Brand Borthers, 2014). 
 
V roce 2014 20 % obyvatel 
regionu znalo nějaký 
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 Zdroj: informace zadavatele  



51 
 

 
Komunikační cíle jednotlivých 

etap komunikace 

Primárně 

oslovované cílové 

skupiny v dané 

etapě 

Typické a převažující 

nástroje informovanosti a 

publicity v jednotlivých 

etapách 

Cílová hodnota 

klíčových indikátorů 

dopadu v roce 2015 

Dosažená hodnota 

nenásilně komunikovat roli ÚRR a tím 
pokračovat v posilování pozitivní vnímání 
role ÚRR jako efektivní veřejné správy, 
která ROP JV řídí 

úspěšným projektům realizovaným 
pomocí ROP JV 
Public relations – presstrips – 
seznámení s úspěšnými projekty; 
nabízení atraktivního materiálu o 
projektech – příběhy, fotografie, 
rozhovory s realizátory 
Výzkum veřejného mínění - šetření 
informovanosti cílových skupin o 
ROP JV, měření efektivity a dopadu 
komunikačních aktivit na cílové 
skupiny 

obyvatel regionu 
Jihovýchod. 

konkrétní projekt 
popdořený z ROP JV (Brand 
Brothers, 2014). 

Tabulka 2 Přehled indikátorů KoP ROP JV a jejich naplnění  

Zdroj: ROP JV. (2008). Komunikační plán regionálního operačního programu Jihovýchod pro programové období 2007–2013. a vlastní kompilace na základě dat z Výročních zpráv 

ROP JV. 

 



 

52 
 

3.1.20 Které komunikační aktivity a nástroje se osvědčily? 

Jednoznačně se osvědčily informace zprostředkované prostřednictvím internetu, především na 

oficiální webových stránkách ROP JV. Své jednoznačné opodstatnění prokázaly všechny nástroje 

přímé komunikace s cílovou skupinou (zejména semináře).  

Z hlediska preferovaných komunikačních kanálů jsou to televizní spoty, billboardy a informace 

šířené prostřednictvím regionálních tiskovin. 

Napříč šetřeními zástupci cílových skupin a široké veřejnosti uváděli, že slyšeli o evropských fondech, 

možnosti žádat o dotace, nebo o nějakém konkrétním projektu v televizi, nebo si informace přečetli 

na internetu.  

Ve vztahu ke znalosti konkrétních projektů sehrávaly u veřejnosti podstatnou roli billboardy a 

regionální tiskoviny (15 % respektive 12 % v roce 2015).  

Průzkumy mezi žadateli a příjemci vyznívaly příznivě pro odborné semináře a školení připravené ŘO 

ROP JV, příslušnými krajskými úřady či jinými organizacemi. Při přípravě žádostí přirozeně ve velké 

míře asistovala Příručka pro žadatele a příjemce vydaná ŘO ROP JV a též osobní konzultace s ŘO.   
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3.1.21 Jaká doporučení vyplývají z vyhodnocení pro další komunikační aktivity? 

Řídicí orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod se již přímo nepodílí na implementaci 

programů fondů EU v programovacím období 2014-2020. Doporučení jsou proto formulována na 

obecné rovině a vychází z nejsilnějších aspektů dobré praxe identifikovaných v provedeném 

hodnocení.  

 

Zřetelná adaptace obsahu i formy komunikace prioritním tématům implementace programu  

Komunikační výstupy ROP JV nesou jednotný koncept, obsah i částečně forma jsou podřízeny 

realizačním fázím programu a prioritám komunikace pro danou etapu komunikační strategie. Cílené 

fázování komunikace a rozpad do specifických komunikačních sdělení lze považovat za osvědčenou 

dobrou praxi a obecné doporučení pro komunikaci programů ve stávajícím období.  

 

Systematická tematická i technická provázanost komunikačních kanálů – integrovaná komunikace  

Doporučení vychází z obecné osvědčené praxe a cílí na posilování účinnosti komunikace důsledným 

doplňkovým využíváním všech nástrojů komunikačního mixu.  

 

Relevance skutečným potřebám a očekáváním cílových skupin  

Především výstupy přímé komunikace (vzdělávací akce, eventy, conference) dosahovaly velice 

vysokého uživatelského hodnocení. Jeho předpokladem je vnímaná vysoká relevance obsahu (témat, 

zaměření seminářů, využití příkladů z praxe, která vychází z podrobné znalosti problémů a potřeb 

cílové skupiny. Výstupy komunikačních aktivit KoP ROP JV nesou akumulovanou zkušenost 

(problematická témata apod.), kterou lze využít v navazující komunikaci s jednotlivými cílovými 

skupinami.  

 

Dostupnost a otevřený přímý kontakt s cílovou skupinou, místní témata s místními partnery  

Vysokého hodnocení dosahovaly semináře ROP, asistenční role Řídicího orgánu zejména v realizační 

fázi projektů se ukázala jako významná a oceňovaná. Tento aspekt dobré praxe může být rozvíjen 

v aktuálním programovém období, pokud budou zajištěny dostatečné podmínky a kapacity.  

V obdobném duchu je vhodné navazovat na komunikaci cílenou na širokou veřejnost, kdy pociťovaná 

osobní relevance informace představuje podmínku pro vzbuzení zájmu o témata. Zajímavá, lokálně a 

regionálně relevantní témata je možné volit pouze v kontaktu a spolupráci s místními a regionálními 

partnery, kteří naopak mohou plnit roli místních „ambasadorů“ programu.  

 

Systematické, pravidelné vyhodnocování zpětné vazby na všech úrovních 

Hodnocení úspěšnosti komunikačních aktivit by mělo být založeno především na solidním průběžném 

monitorování zpětné vazby a na úrovni jednotlivých realizovaných nástrojů. Zpětná vazba na úrovni 

výstupů nese největší potenciál poučení („lessons learned“).   
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Navázat na využívání osvědčených komunikačních nástrojů  

Různá šetření v průběhu minulého programového období indikovala, že potencionální a skuteční 

žadatelé se obraceli na stránky www.jihovychod.cz pro informace o aktuálních výzvách, metodických 

pokynech a dalších tématech jejich zájmu. Obecně byly stránky hodnocené jako přehledné a 

dostupné informace dostatečné a srozumitelné. Někteří žadatelé / příjemci nicméně uváděli 

nespokojenost s pozdním informováním o změnách v metodických pokynech pro předkládání žádostí. 

Bylo by proto vhodné se v kontextu budoucích výzev v rámci nového operačního programu zaměřit 

na další propracování systému včasného upozorňování na plánované změny a oznamování, kdy tyto 

změny vstoupí v platnost. 

Obdobně doporučujeme pokračovat v komunikaci prostřednictvím televizních a video dokumentů, 

které v průběhu minulého programového období zaznamenaly poměrně vysoký a v průběhu času 

dále se zvyšující mediální dopad. Pro rychlá komunikační sdělení se osvědčily i billboardy, jichž si 

všímala především široká veřejnost, a regionální noviny. V posledním zmíněném případě je nicméně 

třeba brát v potaz, že s přibývající digitalizací komunikačních prostředků budou tiskoviny nejspíše 

nadále ztrácet na oblibě a kampaně v regionálních novinách tak mohou ztrácet na účinnosti.  

Dominantními zdroji informací jak pro cílové skupiny, tak pro širokou veřejnost jsou televize a 

internet. V dalším programovém období by řídicí orgány měly jednoznačně stavět na precizní správě 

a aktualizaci oficiálních webových stránek, kde by zájemci o dotace a o problematiku EU fondů měli 

být schopni rychle najít informace k souvisejícím tématům uspořádané přehledným způsobem.  

  

http://www.jihovychod.cz/


55 
 

3.1.22 Do jaké míry byly naplněny dílčí komunikační cíle KoP ROP JV? 

Dílčí komunikační cíle KoP ROP JV byly naplněny do značné míry ve všech čtyřech etapách realizace 

KoP ROP JV. Povědomí o ROP JV se zvýšilo jak u cílových skupin, tak široké veřejnosti, 

k transparentnosti a jednotnému výkladu podmínek přispěla asistenční role ÚRR i připravené 

materiály. Určité rezervy zůstávají u budování image transparentnosti u široké veřejnosti a ve 

včasném informování žadatelů a příjemců o změnách podmínek, které však nijak negativně 

nevybočují z širšího kontextu a trendu na národní úrovni.  

Dílčí cíle budování znalosti ROP JV byly naplněny do značné míry. Povědomí o ROP JV se zvýšilo jak u 

cílových skupin, tak široké veřejnosti, byť mezi cílovými skupinami existují určité rozdíly. Především 

zástupci cílových skupin prokazovali nejen povědomí, ale i skutečnou znalost programu, řadě z nich 

k tomu pomohly informace na webových stránkách www.jihovychod.cz, metodické pokyny na 

stránkách, Příručka pro žadatele a příjemce a odborné semináře pořádané ŘO ROP JV. Patrné bylo 

také zvyšování povědomí široké veřejnosti o konkrétních podpořených projektech a potažmo i širších 

benefitech evropských programů. Rezerva nicméně zůstává v budování image transparentnosti 

využívání prostředků z evropských fondů, pouze 32 % dotázaných se v roce 2016 domnívala, že 

nakládání s fondy je transparentní.  

K zajištění jednotného výkladu dotační problematiky a posilování image transparentnosti hodnocení 

přispěla Příručka pro žadatele a příjemce a její následné změny, šíře informací poskytnutá na 

webových stránkách a relevantní metodické pokyny. Pracovníci ÚRR byly žadateli velmi ceněni pro 

ochotu poskytovat dodatečné informace, které byly zároveň hodnoceny jako věrohodné a relevantní.  

Odborné semináře byly opakovaně uváděny jako užitečný zdroj informací o podmínkách čerpání 

finančních prostředků z programu. Zatímco ÚRR si u příjemců udržel svou roli nápomocného orgánu, 

pouze polovina příjemců zastoupených v průzkumu uváděla spokojenost s načasováním informací ve 

vztahu k administraci a realizaci projektů. Čtvrtina z nich se domnívala, že byli o změnách v pravidlech 

a podmínkách informováni příliš pozdě, zbytek nedovedl posoudit.   

Široká veřejnost byla pravidelně informována o výsledcích ROP JV. Obyvatele regionu si nejvíce 

všímali kampaní v televizi, billboardů a dalších forem venkovní reklamy, včetně venkovních akcí. 

Průzkum zpracovaný pro NOK nicméně indikoval, že pouze velmi malý podíl obyvatel regionu 

zaznamenal nějakou komunikační aktivitu, kterou by považoval za zajímavou. Tento podíl byl výrazně 

pod celostátním průměrem.    

  

http://www.jihovychod.cz/
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3.1.23 Do jaké míry byl naplněn globální cíl KoP ROP JV? 

Globální cíl KoP ROP JV byl do významné míry naplněn, a to především v oblasti dostupnosti 

podpory pro většinu definovaných cílových skupin. Široká veřejnost vnímala na konci 

programového období dopady EU fondů značně pozitivně.  

Globálním cílem KoP ROP JV bylo „zajistit, aby podpora poskytovaná z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj prostřednictvím ROP JV v programovém období 2007–2013 byla dostupná a 

transparentní pro všechny definované cílové skupiny a podpořit tím v regionu Jihovýchod pozitivní 

vnímání role politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU“. 

 Z dat představených výše je patrné, že podpora byla pro většinu cílových skupin dostupná. Řada 

z nich (konkrétně zástupci obcí a organizací seskupených pod hlavičku ostatních institucí a firem) 

oplývala vysokým povědomím o programu již na počátku programového období a jejich znalost 

programu se dále ještě více zvýšila. V nulté studii před zahájením programu, stejně tak jako 

v návazném šetření v roce 2009, bylo zřejmé, že program příliš neoslovuje malé a střední podnikatele 

– v této skupině byla zaznamenána nízká znalost programu a i nízký zájem o něj, který byl 

potencionálně zapříčiněn nízkou vnímanou relevancí programu pro potřeby těchto podnikatelů.   

Informace a dokumenty vydané k programu, a to především Příručka a metodické pokyny, byly 

považovány za přehledné a dostatečné většinou dotázaných, to nicméně nezměnilo obecné 

přesvědčení, že administrativa spojená s žádostmi o dotace byla zbytečně náročná.  

Data z evropského průzkumu veřejného mínění Eurobarometru indikují, že více než 80 % obyvatel 

regionu Jihovýchod vnímalo na konci programového období dopady evropských fondů jako pozitivní. 

Předchozí šetření32 nicméně tuto otázku nepoložila, není proto možné posoudit, zda došlo ke změně 

vnímání dopadů evropských fondů v průběhu programového období 2007-2013. 

  

                                                           
32

 z let 2008 a 2010 
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3.1.24 Jaká byla kvalita jednotlivých využitých typů nástrojů informovanosti a publicity co do 

jejich zpracování a informační hodnoty? 

Kvalitu využitých typů nástrojů informovanosti a publicity lze hodnotit jako vysokou jak v aspektu 

hodnocení cílových skupin, tak aspektu celkové účelnosti a zásahu.  

Dostupné ukazatele spokojenosti uživatelů s výstupy komunikace nabývají téměř bezvýhradně 

pozitivních hodnot. Dostupné a relevantní kvantitativní údaje o zásahu nástroji komunikace ukazují 

stabilní výkon zkoumaných nástrojů a zásah cílové skupiny, podporované vzájemnou provázaností 

jednotlivých komunikačních nástrojů.  

Evaluační otázka zahrnuje dva vzájemně komplementární aspekty kvality:  

 zpracování nástroje  

 informační hodnotu nástroje   

Tyto aspekty lze posuzovat s využitím dvou typů přístupu / ukazatelů. Kvalitu zpracování nástroje je 

možné poměřovat „spokojenostními“ ukazateli tj. zkoumat míru, do jaké nástroje „konvenuje“ 

preferencím, vkusu, očekáváním atp. cílové skupiny. Informační hodnota nástroje ukazuje 

k „výkonovému“ pohledu na realizaci nástroje. Udává, nakolik je nástroj hodnotný z hlediska efektu 

na sílovou skupinu (zásahu apod.)  

Pro zhodnocení kvality byly vypracovány 4 případové studie pro nástroje.  

 přímé komunikace (event) 

 elektronické komunikace  

 vzdělávací akce (seminář)  

 tištěné komunikace (print)  

Podrobné případové studie tvoří přílohu této zprávy. 

 

Přímá komunikace – Výroční konference ROP JV  

Výroční konference ROP JV tvoří součást výstupů realizace komunikačního plánu ROP JV od roku 

2011. Naplňuje komunikační cíle stanovené především pro etapu „Motivování a mobilizace“ a etapu 

„Budování povědomí o výsledcích a přínosech ROP JV“. Výročních konferencí se účastnili stovky 

účastníků z řad žadatelů ROP JV, partnerů, příjemců, odborné veřejnosti i regionální a národní 

politické reprezentace. Tematické profilování konference je podporováno jednotným komunikačním 

konceptem příspěvků, včetně vizuálního stylu.  

Hodnocení konference ze strany účastníků nese jednoznačně pozitivní vyznění, hodnocení 

konference jako celku leží bezvýhradně na pozitivním konci hodnotící škály, pozitivně je vnímá 94 % 

zúčastněných. Zhodnocení aspektů obsahu, odbornosti a úrovně organizace rovněž dosahuje téměř 

absolutně kladných hodnot, negativní hodnocení nepřesahuje úroveň 3 %.  

Konference „Plavba v moři dotací“ se konala dne 10.6 2015, účastnilo se jí více než 100 osob. 

Příspěvky 15 prezentujících (starostové, zástupci krajských úřadů, zástupci regionálních center, 

reprezentanti státní správy, krajská politická reprezentace, pokrývaly témata výsledků realizace ROP, 

širšího kontextu rozvoje regionu z pohledu klíčových aktérů, budoucnosti politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti a další aktuální odborná témata. Drtivá většina zúčastněných (94 %) hodnotí akci 

jednoznačně pozitivně. Dalších 800 osob si zobrazilo výstupy konference na webových stránkách.  
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Webové stránky ROP JV - www.jihovychod.cz 

Webové stránky (www.jihovychod.cz) představují stěžejní nástroj realizace komunikačních aktivit 

ROP Jihovýchod, který významnou měrou přispívá k naplnění všech komunikačních cílů programu 

napříč definovanými fázemi komunikace. Internet jako vedoucí médium umožňuje oslovit a 

zprostředkovat informace širokému spektru cílových skupin, potenciálním žadatelům o dotaci, 

příjemcům pomoci, široké veřejnosti, médiím atd. Portál www.jihovychod.cz  proto obsahuje 

komplexní informace o cílech a realizaci ROP JV včetně zpráv o jeho výsledcích a přínosech. 

Webový portál jihovychod.cz navštívilo za dobu jeho existence přibližně 900 000 uživatelů33,34. Na 

přelomu let 2010 a 2011 byl portál zásadním způsobem redesignován z hlediska struktury obsahu i 

vizuálního stylu prezentace, který umožnil uzpůsobování a prioritizaci obsahu podle aktuálních témat 

implementačního cyklu fondů EU v ČR. Průměrná návštěvnost dosahuje stabilně 100.000 unikátních 

přístupů (návštěv) ročně a přesahuje 300 000 zobrazení stránek. Webový portál vykazuje relativně 

vysoký podíl vracejících se návštěvníků stránek (60 % návštěvníků z celkového počtu se opakovaně 

vrací). 

Jako dobrou praxi lze označit přehlednost, rozsah a aktuálnost obsahu webových stránek, 

provázanost obsahu na všechny aktivity KoP ROP JV (přímé komunikace, mediální komunikace atp.), 

provázanost se sociálními sítěmi (youtube, facebook), průběžnou adaptaci obsahové struktury webu 

a navigaci k prioritním komunikačním tématům. 

 

Vzdělávací akce - Seminář pro úspěšnou realizaci projektu 

Semináře pro žadatele a příjemce tvoří klíčovou část realizace komunikačního plánu ROP JV ve vztahu 

k cílové skupině žadatelů a příjemců. Naplňují komunikační cíle stanovené především pro druhou a 

třetí etapu „Motivování a mobilizace“ respektive „Vzdělávání a asistence“, tedy „(…) příjemcům 

poskytnout včasné, dostupné a srozumitelné informace a pomoc ve vztahu k administraci a realizaci a 

udržet a posílit image ÚRR jako komunikativního, přátelského a nápomocného subjektu projektů. 

Seminář byl realizován dne 28. 1. 2014. Účastnilo se ho 30 zástupců příjemců ROP JV. Příspěvky 

školitelů řídicího orgánu pokryly různé aspekty specifik přípravy a realizace projektů a veřejných 

zakázek, včetně praktických „případových studií“. Drtivá většina zúčastněných (97 %) hodnotí účast 

na semináři jednoznačně pozitivně. Materiály z realizovaných seminářů a konferencí ROP JV zobrazilo 

na webových stránkách ROP JV celkem od roku 2012 dalších cca 1.000 uživatelů35.  

Hodnocení semináře ze strany účastníků nese jednoznačně pozitivní vyznění jak celkově, tak v dílčích 

aspektech zpětné vazby účastníků. Celkové hodnocení leží bezvýhradně na pozitivním konci hodnotící 

škály, jednoznačně pozitivně je vnímá 97 % zúčastněných. Zhodnocení aspektů obsahu, odbornosti, 

užitečnosti materiálů a úrovně organizace rovněž dosahuje téměř absolutně kladných hodnot 

s ojediněle negativním vyjádřením ve vztahu k organizaci akce. 

 

Newsletter Regionální rady Jihovýchod 

Newsletter (elektronický zpravodaj) Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod je nedílnou 

součástí komunikačních aktivit ROP JV. Primární cílovou skupinou Newsletteru jsou zejména 

                                                           
33

 ROP Jihovýchod. (2010). Evaluace dosavadního provádění komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  
34

 Google Analytics (2016). 
35

 Zdroj: www.jihovychod.cz; Google Analytics; data dostupná od 1. 1. 2012. 
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potenciální žadatelé a příjemci podpory. Prostřednictvím Newsletteru jsou jeho odběratelé průběžně 

informováni o aktualitách v realizaci ROP JV, konkrétních možnostech podpory, nebo jsou seznámeni 

se zkušenostmi příjemců. Pravidelně jsou prezentovány příklady úspěšně realizovaných projektů 

podpořených ROP JV. 

V letech 2011 – 2014 bylo vydáno 40 čísel Newsletteru s přibližnou periodou jednoho až dvou 

měsíců. Obsah každého čísla Newsletteru je prezentován na cca 16 stranách, které pokryly následující 

tematickou skladbu příspěvků: Informace o provádění ROP JV, výzvy a jiné důležité termíny, aktuální 

události, semináře a konference, zveřejnění seznamu vybraných projektů, zprávy o nově 

vycházejících publikacích, zprávy ze zasedání Monitorovacího výboru, zkušenosti z minulých kol 

výzev, prezentace realizovaných projektů a výsledků ROP JV.   

V současné době registrovalo svoji adresu k odběru Newsletteru 3 862 odběratelů. V průměru dalších 

140 uživatelů zobrazilo stránky aktuálních vydání Newsletteru na portále jihovychod.cz. Celkově lze 

zásah vydání Newsletteru kvalifikovaně odhadnout na 284.000 distribucí. 
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3.2 Osvědčené postupy: externí příloha  

3.2.1 Výroční konference ROP JV  

3.2.2 Webové stránky RR JV: www.jihovychod.cz 

3.2.3 Newsletter RR JV  

3.2.4 Seminář pro příjemce  
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4 Doporučení 

Doporučení jsou součástí odpovědi na evaluační otázku č. 21. Na tomto místě jsou znovuuvedena 

doporučení s širší platností.  

 

Zřetelná adaptace obsahu i formy komunikace prioritním tématům implementace programu  

Komunikační výstupy ROP JV nesou jednotný koncept, obsah i částečně forma jsou podřízeny 

realizačním fázím programu a prioritám komunikace pro danou etapu komunikační strategie. Cílené 

fázování komunikace a rozpad do specifických komunikačních sdělení lze považovat za osvědčenou 

dobrou praxi a obecné doporučení pro komunikaci programů ve stávajícím období.  

 

Systematická tematická i technická provázanost komunikačních kanálů – integrovaná komunikace  

Toto doporučení vychází z obecné osvědčené praxe a cílí na posilování účinnosti komunikace 

důsledným doplňkovým využíváním všech nástrojů komunikačního mixu.  

 

Relevance skutečným potřebám a očekáváním cílových skupin  

Především výstupy přímé komunikace (vzdělávací akce, eventy, conference) dosahovaly velice 

vysokého uživatelského hodnocení. Jeho předpokladem je vysoká vnímaná relevance obsahu (témat, 

zaměření seminářů, využití příkladů z praxe, která vychází z podrobné znalosti problémů a potřeb 

cílové skupiny). Výstupy komunikačních aktivit KoP ROP JV nesou akumulovanou zkušenost 

(problematická témata apod.), kterou lze využít v navazující komunikaci s jednotlivými cílovými 

skupinami.  

 

Dostupnost a otevřený přímý kontakt s cílovou skupinou, místní témata s místními partnery  

Vysokého hodnocení dosahovaly semináře ROP, asistenční role Řídicího orgánu zejména v realizační 

fázi projektů se ukázala jako významná a oceňovaná. Tento aspekt dobré praxe může být rozvíjen 

v aktuálním programovém období, pokud budou zajištěny dostatečné podmínky a kapacity.  

V obdobném duchu je vhodné navazovat na komunikaci cílenou na širokou veřejnost, kdy pociťovaná 

osobní relevance informace představuje podmínku pro vzbuzení zájmu o témata. Zajímavá, lokálně a 

regionálně relevantní témata je možné volit pouze v kontaktu a spolupráci s místními a regionálními 

partnery, kteří naopak mohou plnit roli místních „ambasadorů“ programu.  

 

Systematické, pravidelné vyhodnocování zpětné vazby na všech úrovních 

Hodnocení úspěšnosti komunikačních aktivit by mělo být založeno především na solidním průběžném 

monitorování zpětné vazby a na úrovni jednotlivých realizovaných nástrojů. Zpětná vazba na úrovni 

výstupů nese největší potenciál poučení („lessons learned“).   
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