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MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ  

 

Hlavním cílem projektu byla analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce 

dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod s cílem odhalit případné nedostatky 

a navrhnout moţné úpravy a doporučení pro další výzvy ROP JV v programovacím období 

2007-2013 pro optimální zpracování Příručky. 

Příručka a související dokumentace byla posuzována z pohledu srozumitelnosti, 

vzájemné provázanosti a přehlednosti pro ţadatele a příjemce. Hodnotitel dále posuzoval 

efektivnost a formu zveřejnění informací vzhledem k poţadavkům cílových skupin. 

Evaluace byla zapracována do kontextu informací od ţadatelů a příjemců o tom, jaké mají 

zkušenosti s přípravou ţádostí o dotace, zda vyuţili sluţeb poradenských společností a 

dalších aspektů pouţívání příručky pro ţadatele a příjemce. Celá evaluace byla koncipována 

tak, aby výsledky analytické části poskytly dostatek podkladů pro konkrétní doporučení a 

závěry směrující k lepší srozumitelnosti, praktičnosti a dostupnosti příručky při jejím 

vyuţití v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektů. 

V souladu se zadávací dokumentací byl projekt z obsahového hlediska rozdělen do 

dvou základních částí – části analytické a části návrhové. Analytická část kombinovala 3 

analytické metody (terénní šetření, analýzu textu příručky a analýzu webových stránek), 

které byly rozděleny do 4 dílčích aktivit. Klíčovým faktorem pro úspěch evaluace byl výběr 

a kombinace jednotlivých analytických metod s cílem dosáhnout komplexního obrazu o stavu 

příručky a související dokumentace a její vnímaní ze strany cílových skupin. Z tohoto důvodu 

byla evaluace kromě tradičních metod obohacena i o inovativní metodu analýzy webových 

stránek pomocí oční kamery. Výsledky jednotlivých analytických metod (kapitola 3 

Závěrečné zprávy) se staly základem pro návrhovou část (kapitola 4 Závěrečné zprávy), která 

obsahuje souhrn návrhů a zejména obecnějších doporučení. Nicméně obě části (analytická 

i návrhová) se významně prolínají. 

Z časového hlediska byl projekt rozdělen do dvou etap. První etapa byla datována do  

04. 06. 2009 a výstupem této etapy byla Průběţná zpráva. Základním výstupem této etapy 

byly výsledky analýz telefonického dotazování ţadatelů a příjemců (kvantitativní část 

terénního šetření), analýza textu příručky a výsledky analýzy webových stránek (oční 

kamera). Druhá etapa, datovaná do 23. 7. 2009, se zaměřila na realizaci hloubkových 

rozhovorů (kvalitativní část terénního šetření) a formulaci doporučení. Výstupem této etapy je 

Závěrečná evaluační zpráva, která obsahuje návrhy a doporučení pro úpravu Příručky, 

webových stránek a související dokumentace. 

Souhrn všech závěrů a doporučení 

1) Závěry z kvantitativní části šetření (telefonické šetření) 

Z telefonického šetření vyplynulo, ţe z celkového vzorku respondentů (98 

respondentů) vyuţívalo pravidelně příručku 69 % dotázaných a za svůj hlavní zdroj ji uvedla 

celá čtvrtina všech respondentů. Většina respondentů (75 %) hodnotilo příručku velmi dobře 

(známka 1, nebo 2) a to jak z pohledu obsahu, uţivatelského pohodlí i včasnosti informování 

o změnách. Jako nesrozumitelné byly hodnoceny pouze části příručky týkající se veřejné 

podpory a výběrových řízení, jako časově nejnáročnější mimo kompletace povinných příloh 

byla identifikována eCBA. 
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Mezi dalšími zdroji informací jednoznačně dominovali webové stránky 

www.jihovychod.cz, coţ bylo jednak důvodem a jednak potvrzením správnosti vyuţití oční 

kamery pro analýzu webových stránek. Překvapujícím zjištěním ovšem bylo, ţe pouze malá 

část respondentů (33 %) vyuţila interaktivní příručku.  

Zajímavým zjištěním bylo, ţe většina respondentů vyuţila při zpracování ţádosti 

sluţeb poradenských agentur (73 %), přičemţ jako hlavní důvod respondenti uváděli 

náročnost procesu a nedostatečné personální kapacity (aţ 44 % všech dotázaných povaţuje 

proces ţádání o dotace za zbytečně náročný). 95 % z těch, kteří vyuţili sluţeb poradenských 

agentur, bylo se spolupráci spokojeno a agentury by vyuţili i v budoucnu.  

  

2) Závěry z kvalitativní části šetření (hloubkové rozhovory) 

Výsledky získané v telefonickém šetření byly následně detailněji rozebrány, upřesněny 

a doplněny při 8 hloubkových rozhovorech s úspěšnými a neúspěšnými ţadateli o dotaci. 

Z rozhovorů mimo potvrzení výsledků telefonického šetření vyplynulo několik zajímavých 

názorů a doporučení:  

▪ spontánně často jmenovaným zdrojem informací byly konzultace na ÚRR, respondenti 

je vnímají jako klíčový zdroj a jejich kvalitu a přínos označili za dobrou a zlepšující se 

▪ metodické pokyny byly hodnoceny rozporuplně, systém jejich zveřejňování a 

informování o nich považuje většina dotázaných za nedostačující 

▪ rozporuplně byla hodnocena eCBA, zejména z důvodu časové náročnosti, nemožnosti 

doplnit do eCBA další přínosy projektu nad rámec předdefinovaných. Pozitivně 

nicméně byla hodnocena eCBA jako nástroj „pro žadatele, co si připravují žádost 

sami, aby si na jednom místě udělali souhrn všech podstatných informací o projektu“,  

▪ téměř všichni žadatelé se domnívají, že příručka je zbytečně podrobná a rozsáhlá, 

více účastníků rozhovorů spontánně navrhovalo zpracovat dvě úrovně příručky – 

zjednodušenou pro rychlé seznámení s povinnosti žadatele a příjemce (nebo pro 

úroveň vyšších manažerů) a podrobnou jako detailní návod pro žadatele a příjemce 

(resp. pro skutečné zpracovatele žádostí a lidi odpovědné za realizaci projektu) 

▪ zejména u těch žadatelů, kteří spolupracují s poradenskou firmou, se žádá ke klasické 

příručce ještě její zestručněná „manažerská“ verze 

▪ mezi spontánně zmíněné příručky, které se dle dotázaných nejvíce blížily ideálu 

se kterým se dobře pracuje, patřily příručky k OP ŽP a ROP Střední Čechy 

 

3) Závěry z analýzy webových stránek – oční kamera 

Předmětem testování byly webové stránky www.jihovychod.cz, testování bylo 

provedeno na vzorku 8 respondentů z řad ţadatelů a příjemců pomoci z ROP JV - lidí, kteří v 

organizaci rozhodují o financování a případně jsou zodpovědní za přípravu ţádostí a realizaci 

projektů. Webové stránky byly hodnoceny z pohledu navigace a grafické podoby stránek. 

Navazující rozhovory, které byly s účastníky realizovány, se pak zaměřily na znalost 

webových stránek a první dojem, smysl webových stránek, důvody pro opakované vyuţití. 

Pozitivním zjištěním výzkumu byla skutečnost, ţe testované internetové stránky jsou 

přes svou obsáhlost pro respondenty přehledné a strukturované. Cílová skupina portálu 

vykazovala vyšší míru tolerance k velkému mnoţství informací a nutnosti delšího 

vyhledávání. Místa pro zlepšení webu vycházejí ze snahy nepřekročit tuto poměrně 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/
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velkorysou míru tolerance a poskytnout návštěvníkům moţnost relativně rychlého 

zorientování a nalezení potřebných informací přes logickou rozsáhlost portálu. Hlavní závěry 

plynoucí z této analýzy jsou: 

▪ Upravit homepage - snížení počtu a přeskupení odkazů, na základě zjištění oční 

kamery a doporučení respondentů při rozhovorech. Tím se posílí přehlednost webu. 

▪ Zvážit možnost jakéhosi Průvodce stránkami, který by návštěvníkovi v případě zájmu 

od začátku kladl otázky (např. Kde pracuji? Na co potřebuji dotaci?...), tím zužoval 

pole relevantních informací a umožnil tak rychlejší nalezení konkrétního údaje. 

▪ Omezit použití odborné terminologie v případech, kde to není nezbytně nutné.  

▪ Zveřejnění seznamu agentur a jejich úspěšnosti při žádání o dotace a dále 

přehledného seznamu schválených projektů. 

▪ Zakomponovat do stránek možnost odeslání žádosti o dotaci přes webové stránky. 

 

4) Závěry z analýzy textu příručky 

Cílem analýzy textu příručky bylo její vyhodnocení z hlediska srozumitelnosti, 

účelnosti, návodnosti a přesnosti a dalších aspektů. Analýza prokázala, ţe Příručku lze 

charakterizovat jako přehlednou, srozumitelnou, čtivou a v naprosté většině textu jasnou. 

Uţivatelská přívětivost a grafická podoba Příručky je nadprůměrná. Jednoznačným kladem 

Příručky je její rozdělení na dvě části, a to část pro ţadatele a část pro příjemce. Rovněţ další 

části příručky lze povaţovat za vhodně strukturované a graficky zdařilé. 

Slabým místem je nedostatečná provázanost na další dokumenty (další dokumenty 

ROP JV jako je Programový dokument, Prováděcí dokument, externí dokumenty, legislativu). 

V rámci analýzy nebyly identifikovány ţádné zásadní chybějící informace, nedostatky lze 

stejně jako v jiných aspektech identifikovat v nedostatku praktických informací a příkladů 

k jednotlivým oblastem.  

Interaktivní příručku lze na základě provedené analýzy hodnotit jako nástroj vhodný 

pro ţadatele i příjemce, který však vykazuje některé nedostatky, které sniţují praktickou 

vyuţitelnost interaktivní příručky. Interaktivní příručka nevyuţívá v dostatečné míře moţnosti 

nabízené její formou (více praktických informací, ukázek vyplněných zpráv, odkazů na další 

dokumenty, související www stránky apod.). Důsledkem těchto nedostatků můţe být i 

relativně nízké vyuţití interaktivní příručky, jak bylo potvrzeno provedenými šetřeními. 

Uţivatelskou příručku Benefit 7 lze hodnotit jako podklad, podle kterého je moţné 

s drobnými obtíţemi připravit ţádost o dotaci a poté i zpracovat monitorovací zprávu a ţádost 

o platbu, nicméně s nutností dohledání informací z jiných zdrojů. Tato příručka je 

koncipována spíše jako technický manuál, u kterého se objevuje nevyváţenost informací, 

nejednotnost pojmů a další nedostatky, které zhoršují uţivatelské pohodlí.  

 

5) Návrhová část 

Tato část na základě provedených analýz a v souladu s hlavními zjištěními uvedenými 

výše a v kapitole 3 popisuje konkrétní doporučení v oblasti struktury příručky a jejich příloh, 

provázání metodických pokyn s textem příručky, posílení distribuce informací, náplně 

kapitol, zviditelnění klíčových informací z pohledu ţadatele a příjemce a sérii opatření na 

zlepšení webových stránek (Kapitola 4 této zprávy).  
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 1. ÚVOD       

 

1.1. VÝCHODISKA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Zadavatelem projektu Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP 

Jihovýchod je Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod. Řešitel projektu byl 

vybrán na základě výběrového řízení, smlouva o dílo byla podepsána dne 28. 2. 2009.   

Řešitelem projektu je konsorcium firem RegioPartner, s.r.o., AQE advisors, a.s. a 

Naviga 4, s.r.o. Tento evaluační projekt je jednou z dílčích částí Evaluace dosavadní 

implementace ROP JV. 

Lze předpokládat, ţe tento evaluační projekt významně prohloubí výsledky a zjištění 

průběţného hodnocení dosavadního průběhu implementace ROP JV. 

Paralelně s evaluačním projektem Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a 

příjemce ROP Jihovýchod probíhají další tři dílčí projekty, a to Zhodnocení realizace ROP JV 

a vyhodnocení evaluačních aktivit, Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a 

návrh jejího zkvalitnění a Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií ROP JV. 

Evaluační tým pracuje v součinnosti s expertními týmy paralelně běţících evaluací. 

 

1.2. CÍLE EVALUACE 

Předmětem projektu je zpracování analýzy a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a 

příjemce dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „Příručky“).  

Cílem analýzy a vyhodnocení Příručky je odhalení případných nedostatků a návrh 

moţné úpravy a doporučení pro další výzvy ROP JV v programovacím období 2007-2013 a 

pro optimální zpracování Příručky. Příručka pro ţadatele a příjemce je závazným 

dokumentem pro přípravu a realizaci projektů. Cílem Příručky pro ţadatele a příjemce (a 

související dokumentace) je vymezit všechny relevantní údaje, které jsou nezbytné pro 

bezproblémovou realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF).  

Evaluační aktivity jsou rozděleny do následujících korespondujících oblastí: 

o Realizace analytické části 

o Realizace návrhové části 

Výše uvedené činnosti jsou vzájemně provázané a kromě dílčích analýz bude 

výstupem přehled hlavních problémových oblastí včetně návrhu jejich řešení pro účely 

zdokonalení Příručky pro ţadatele a příjemce dotace z ROP Jihovýchod v programovacím 

období 2007-2013. 
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Přístup k řešení zohledňuje především nutnost nalézt odpovědi na níţe uvedené 

stěţejní evaluační otázky:   

 Je Příručka pro příjemce a žadatele ROP JV srozumitelná, jednoduchá a provázaná 

s ostatní přímo související dokumentací? 

 Jsou způsoby zveřejnění informací odpovídající vzhledem k požadavkům žadatelů a 

příjemců? 

 Kolik procent projektů je zpracováno prostřednictvím zprostředkovatelských agentur? 

 Je způsob provádění změn v dokumentaci přehledný a srozumitelný pro žadatele a 

příjemce? 

 Jaké údaje by měla dokumentace obsahovat? 

 Jakou formou lze nejlépe tyto informace zpřístupnit? 

Všem zúčastněným respondentům byl a v případě hloubkových rozhovorů bude 

v průběhu šetření a provádění analýzy poskytnut prostor pro konkrétní návrhy na opatření 

vedoucí k zefektivnění Příručky. Vybrané relevantní návrhy poté budou součástí předloţené 

analýzy.  

Evaluace je strukturována do následujících 6 kroků: 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 
 
 
 
 

Krok 1: Analýza současného stavu 

Krok 2: Vytvoření nástrojů a postupů pro realizaci evaluace 

Krok 3: Sběr dat 

Krok 4: Analýza dat – realizace samotné evaluace 

Krok 5: Zpracování závěrů a doporučení pro budoucí výzvy 

Krok 6: Prezentace výsledků 
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1.3. REALIZAČNÍ TÝM 

Klíčoví členové týmu jsou specialisté na problematiku implementace strukturálních 

fondů EU. Mají rozsáhlé zkušenosti se zpracováním analýz a dokumentů v dané oblasti, 

s evaluací programů a projektů, nastavováním implementačních mechanizmů a procesů, 

podíleli se na ex-ante hodnoceních Regionálních operačních programů, dílčích evaluacích 

v rámci implementačních mechanizmů, průběţných evaluací programů, mají rozsáhlé 

zkušenosti s problematikou nastavování a hodnocení indikátorových soustav. 

Expertní tým pro řešení této dílčí části je sloţen následovně:  

Tabulka 1.1 Složení expertního týmu 

Jméno experta Pozice v týmu Zapojení v projektu 

Ing. Lucie Bučinová Team leader komplexní koordinace projektu 

Ondřej Štefek, M.A. Odborný garant  odborná garance 

Mgr. Martina Kollerová  Expert 

expert pro oblast evaluace programů 

spolufinancovaných z EU a informačních 

aktivit, metodik terénního šetření 

Mgr. Miloš Blaškovan Expert expert na hodnocení projektové příručky 

Mgr. Miroslav Kadlec Expert 

expert v oblasti evaluace programů 

spolufinancovaných z EU – hlavní analytik 

realizačního týmu 

Mgr. Lenka Sekyrová Expert 

expert pro oblast evaluace programů 

spolufinancovaných z EU a informačních 

aktivit  - hlavní metodik realizačního týmu 

Kompetence v rámci realizačního týmu byly, oproti nabídce, upraveny v souladu 

s poţadavky dodavatele a odborným garantem dílčí části byl jmenován Ondřej Štefek, M.A. 

Detailní přiřazení činností jednotlivým expertům je řešeno následovně: 

Tabulka 1.2 Zapojení členů realizačního týmu 

Úkol Aktivita 

O
n

d
ře

j 

Š
te

fe
k

 

M
a
rt

in
a
 

K
o
ll

er
o
v
á
  

M
il

o
š 

B
la

šk
o
v
a
n

 

L
en

k
a
 

S
ek

y
ro

v
á
 

M
ir

o
sl

a
v
 

K
a
d

le
c 

0. 0. Vypracování vstupní zprávy     

I. 

1.1 Terénní šetření – šetření s ţadateli a příjemci 

ROP Jihovýchod 
    

1.1. Analýza textu příručky     

II. 

2.1 Návrh úprav systému dokumentace pro ţadatele 

a příjemce, včetně struktury a obsahu příručky 
    

2.2 Návrh souboru opatření, které povedou 

k zefektivnění příručky a zlepšení kvality 

poskytovaných informací 

    

 Garant Tématu    Spolupracující expert 
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2. POPIS PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A POUŢITÝCH METOD 

Řešení projektu probíhá dle standardních evaluačních postupů a při vyuţití 

standardních evaluačních technik a nástrojů.  

2.  

2.1. ZÁKLADNÍ FÁZE EVALUACE 

Celý proces hodnocení je rozdělen do několika fází, v jejichţ průběhu jsou řešeny 

úkoly dané zadávací dokumentací, resp. jsou zodpovídány evaluační otázky a navrhována 

doporučení. V souvislosti  očekávanými výsledky formulovanými v zadávací dokumentaci, je 

evaluace organizovaná do základních nezávislých fází, v rámci nichţ jsou zpracovány 2 úkoly 

a 4 dílčí aktivity dané v zadání. Jednotlivé fáze projektu nelze ovšem striktně časově a 

formálně oddělit, v průběhu realizace projektu se navzájemně překrývají. Celý evaluační 

proces je rozdělen do čtyř základních fází: 

  

1. Přípravná fáze, resp. určení rozsahu a struktury práce evaluace 

Tato fáze byla završena schválením vstupní zprávy zadavatelem. 

Expertní tým v této úvodní fázi dotvořil seznam základních 

evaluačních otázek, které jsou uvedeny dále, a vymezil metody šetření.  

V rámci přípravné fáze byla vytvořena standardizovaná struktura 

dotazníku, metodika terénního šetření, metodika analýzy webových 

stránek pomocí oční kamery a postup při analýze textu příručky.  

Byl taktéţ dopracován detailní harmonogram realizace projektu, který 

po dohodě se zadavatelem zohlednil posun v zahájení realizace 

projektu.  

V rámci přípravné fáze byly taktéţ analyzovány informační zdroje 

(zejména Příručka pro příjemce a ţadatele ROP JV a s ní související 

dokumentace) 

Fáze ukončena 
schválením 

vstupní zprávy  

2. Získávání informací a jejich analýza 

V této fázi, kterou expertní tým zahájil jiţ paralelně s fází přípravnou, 

jsou shromaţďovány nezbytné údaje, informace, související 

dokumenty.  

V rámci hodnocení jsou vyuţívána data jak kvantitativní, tak 

kvalitativní povahy. Vzhledem k zaměření evaluace je však na data 

kvalitativní povahy kladen důraz především.  

Fáze ukončena  

3. Hodnocení, resp. tvorba evaluačních závěrů 

Na základě závěrů analýz jsou průběţně formulovány doporučení pro 

jednotlivá opatření, která povedou ke zefektivnění příručky a zlepšení 

kvality poskytovaných informací. Tyto závěry a doporučení budou 

promítnuty do závěrečné zprávy.  

Fáze ukončena 
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4. Předkládání zpráv, resp. sdělování výsledků evaluace 

Komunikace výsledků evaluace je jedním z hlavních bodů evaluace. 

Zveřejnění výsledků je nezbytné pro chápání evaluace jako uţitečného 

procesu.  

Hodnotitel v rámci tohoto projektu připravil vstupní zprávu, předkládá 

tuto průběţnou zprávu a připraví závěrečnou evaluační zprávu. Zprávy 

jsou koncipovány tak, aby naplnily základní principy evaluační zprávy 

(viz popis ve vstupní zprávě) 

Fáze ukončena 

 

 

2.2. ČASOVÝ PRŮBĚH EVALUACE 

 Výstupy Termín odevzdání 

P
o
ţa

d
o
v
a
n

é 
v
ý
st

u
p

y
 

Průběţná zpráva (návrh) 5. 6. 2009 

Průběţná zpráva (předání a prezentace) 19. 6. 2009 

Závěrečná evaluační zpráva (návrh) 24. 7. 2009 

Závěrečná evaluační zpráva (předání finální verze a 

prezentace výsledků a přínosů evaluace) 
14. 8. 2009 

   

D
a
lš

í 
v
ý
st

u
p

y
 

Vstupní zpráva  31. 3. 2009 

Návrh nového grafického řešení příručky příloha Závěrečné zprávy 

Struktura řazení kapitol (optimalizace obsahu) příloha Závěrečné zprávy 

Popis navrhované věcné náplně kapitol příloha Závěrečné zprávy 

Výstupy a závěry z analýz příloha Závěrečné zprávy 

Výstupy ze strukturovaných rozhovorů příloha Závěrečné zprávy 

Výsledky šetření příloha Závěrečné zprávy 

Graficky zpracované výstupy v podobě tabulek, 

grafů pro další pouţití do publikací, na internet, do 

tisku apod.  

Výstupy samostatně pro 

potřeby zadavatele 

příloha Závěrečné zprávy 

 

 

2.3. VÝZKUMNÉ A EVALUAČNÍ METODY 

Výběr vhodných výzkumných a evaluačních metod vychází jednak z obecných a 

specifických cílů evaluace, na druhou stranu však bere v úvahu aktuální podmínky a reálné 
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moţnosti jak evaluačního týmu, tak zejména charakteristiku ROP JV či ţadatelů/příjemců 

dotace. Jako hlavní nástroje získávání informací jsou vyuţívány: 

 

1. Analýza  

Metoda analýzy slouţí jako základ pro celou realizaci zakázky. Typy analýz, které 

zpracovatel vyuţívá v průběhu realizace zakázky jsou popsány v následujících bodech.  

1.1. analýza dokumentů – v úvodní fázi proběhlo zmapování veškerých dostupných 

relevantních dokumentů k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudrţnosti 

Jihovýchod, ze kterých vycházela organizace dosavadních uskutečněných výzev. 

Tento přehled slouţil jako podklad pro sběr empirických dat (terénní a další šetření, 

osobní rozhovory apod.). Výstupem analýzy jsou nálezy problematických procesů 

včetně návrhů na zkvalitnění výchozí dokumentace pro ţadatele a příjemce dotace 

v ROP Jihovýchod a jeho další výzvy. 

1.2. analýza dat – byla prováděna na základě informací poskytnutých ÚRR Jihovýchod – 

statistiky o počtu projektů přijatých v jednotlivých výzvách, schválených projektů, 

hodnocení celkové úspěšnosti apod. Doplňující informace budou získávány z dalších 

zdrojů – např. formou strukturovaných rozhovorů apod. Analýza dat dále zahrnuje 

analýzu údajů získaných z informačního systému, z terénního šetření, 

strukturovaných rozhovorů, případně dalších metod. Rovněţ je analyzována struktura 

získaných dat a jejich vypovídací schopnost. Výstupem analýzy dat budou nejen 

závěry evaluace, ale i grafy vhodné ke zveřejňování nebo pouţití do publikací či 

tisku. 

1.3. srovnávací analýzy – výsledky jednotlivých dílčích šetření jsou navzájem 

porovnávány a dále srovnávány s poţadovaným stavem informovanosti ţadatelů a 

příjemců o podmínkách přípravy a realizace projektů s úrovní reálně dosaţených 

výsledků. Dále budou srovnány názory ţadatelů, příjemců a pracovníků Úřadu 

Regionální rady na průběh přípravy a podávání ţádostí o dotace. Výstupem této 

analýzy budou závěry a dále i grafická zobrazení daných závěrů. 

 

2. Průzkumy 

Průzkumy pojímáme metodicky jako nástroje, které slouţí k získání názoru veřejného 

mínění a seznámení se s konkrétními problémy či poţadavky jednotlivých skupin zapojených 

do cyklu přípravy a předkládání projektů. Metody byly zvoleny s cílem získat co nejvíce 

informací a zároveň se snahou co nejmenší časové náročnosti pro zainteresované strany. 

2.1. Kvantitativní část terénního šetření – telefonické dotazování poslouţilo ke sběru 

dat od respondentů při realizaci terénního šetření. Toto opatření se ukázalo jako 

mnohem efektivnější oproti klasickému dotazníkovému šetření, navíc dociluje vyšší 

návratnosti odpovědí a současně udrţení jejich konzistentnosti. Telefonické šetření 

bylo prováděno formou CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) 

rozhovorů. Telefonické dotazování bylo prováděno za pomocí dotazníku 

schváleného zadavatelem. 

2.2. Kvalitativní část terénního šetření – hloubkové rozhovory s představiteli ţadatelů, 

příjemců a poradenských firem probíhali osobně v rozsahu cca 60 minut za účasti 2 
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zástupců zpracovatele. Cílem rozhovorů bylo zmapování a následně vyhodnocení 

praktických zkušeností při procesu přípravy ţádostí o dotace a realizaci projektů 

příjemci. 

2.3. Kvalitativní průzkum webových stránek - zpracovatel provedl analýzu struktury a 

obsahu příslušných částí webových stránek s cílem zhodnotit přehlednost, navigaci a 

kvalitu pouţitelnosti neboli snadnost hledání informací na stránce, kvalitu informací a 

obsahovou korektnost, přítomnost prvků zvyšujících atraktivnost obsahu. Při analýze 

struktury a obsahu zpracovatel pouţil mimo jiné metodu Eye Tracking (Oční 

kamera), při které se speciálním optickým zařízením zaznamenává pohyb zraku, a 

tím dává spolehlivé výpovědi o tom, co návštěvníci na webových stránkách registrují 

a jak dlouho se jakým částem věnují. 

 

3. Syntéza 

Náplní této aktivity bylo provedení syntézy získaných poznatků a propojení doposud 

provedených analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy, 

doporučení a grafické výstupy k širokému pouţití.  

 

4. Shrnutí, návrhy a doporučení pro moţná zlepšení 

Výsledkem shrnutí jsou návrhy a doporučení pro další výzvy k předkládání ţádostí o 

dotace v ROP JV. Cílem shrnutí je odpovědět na základní otázky: 

 Jaké jsou zkušenosti žadatelů a příjemců s přípravou žádostí o dotace? 

 Jsou žadatelé a příjemci spokojeni se srozumitelností, účelností, návodností a 

přesností dokumentace? 

 Je způsob distribuce a zveřejnění dokumentace na webových stránkách Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod vhodný? 

 Jaký je rozsah využití služeb poradenských společností příjemci a žadateli? 

 Jaká řešení a doporučení je možné navrhnout pro další výzvy?  

Konkrétní zastoupení a způsob vyuţití metod a technik je podrobněji popsáno 

v kapitole 3. Analytická část. 

 

Celkový přehled plnění jednotlivých dílčích aktivit 

Dílčí aktivita Stav realizace 

A. Terénní šetření (kvantitativní část) – telefonické dotazování respondentů 
Dokončeno 

28.5.2009 

B. Terénní šetření (kvalitativní část) - hloubkové rozhovory s respondenty 

z řad příjemců, ţadatelů a poradenských firem  
Dokončeno 

20.7.2009 

C. Analýza webových stránek – provedena pomocí oční kamery 
Dokončeno 

4.6.2009 

D. Analýza a vyhodnocení příručky 
Dokončeno 

23.7.2009 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Evaluační aktivity byly po odsouhlasení zadavatelem strukturované do 2 úkolů: 

 

Úkol 1 Analytická část a terénní šetření 

 
Aktivita 1.1 Terénní šetření – ţadatelé a příjemci ROP JV, poradenské firmy.  

 
Aktivita 1.2 Analýza textu příručky. 

 

 

Úkol 2 Návrhová část  

 
Aktivita 2.1 

Návrh úprav systému dokumentace pro ţadatele a příjemce, 

včetně struktury a obsahu příručky. 

 
Aktivita 2.2 

Návrh souboru opatření, které povedou k zefektivnění příručky a 

zlepšení kvality poskytovaných informací. 
 

 

3.1. TERÉNNÍ ŠETŘENÍ – KVANTITATIVNÍ ČÁST 

3.1.1. Cíl kvantitativní části šetření 

Na základě provedené analýzy struktury ţadatelů a příjemců zpracovatel zvolil za 

optimální formu telefonické ankety za účelem získání souboru 100 vyplněných dotazníků, 

který představuje 21,5 % z 466 unikátních ţadatelů, které zpracovatel identifikoval.  

3.1.2. Metodika kvantitativní části šetření 

Šetření bylo provedeno na základě následujících pravidel: 

 

o Rekrutace respondentů: 

- všichni respondenti byli rekrutováni telefonicky. 

- jako vhodná osoba na dotazování byla volena kontaktní osoba uvedená v 

ţádosti (většinou se jedná o člověka zodpovědného za 

finance/investice/projektové řízení, nebo přímo řídící pracovník subjektu). 

 

o Vedení telefonických rozhovorů: 

- Zpracovatel zaškolil 3 tazatele a koordinátor sběru dat jim odevzdal potřebné 

podklady k rekrutaci. 

- Návrh dotazníku byl schválen zadavatelem před začátkem dotazování 

21. 04. 2009. 

- Dotazování probíhalo telefonicky a tazatelé odpovědi zaznamenávali do 

dotazníků v písemné i elektronické podobě. 

- Společně s vyplněnými dotazníky odevzdali tazatelé samostatný seznam jimi 

dotazovaných respondentů, který slouţí jako kontrolní mechanismus.  
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3.1.3. Průběh kvantitativní části šetření 

o Telefonické šetření bylo provedeno ve dnech 29. 04. 2009 aţ 28. 05. 2009.  

o Celkem se podařilo získat 100 vyplněných dotazníků, při finální kontrole 

byly 2 dotazníky vyřazeny (1 z důvodu duplicity a 1 z důvodu nedodrţení 

metodického postupu). Do hodnocení tak vstoupilo celkem 98 kompletně 

vyplněných dotazníků, coţ reprezentuje 21% z unikátních ţadatelů a 

představuje reprezentativní vzorek pro hodnocení.  

o Průměrná úspěšnost telefonických rozhovorů („návratnost“) dosáhla 50%, 

coţ potvrdilo předpoklady zpracovatele o vyšší efektivnosti tohoto typu šetření 

oproti klasickému dotazníkovému šetření (kde průměrná návratnost dosahuje 

10%) 

o Šetření bylo prováděno celkem 3 zaškolenými tazateli, kteří se pravidelně 

vzájemně informovali o průběhu šetření. Tímto postupem zpracovatel dosáhl 

vysokou konzistentnost odpovědí jednotlivých respondentů 

o Průměrná doba telefonického rozhovoru dosáhla 15 – 17 minut 

o Plánována a skutečná struktura ţadatelů dle úspěšnosti: 

 

o Plánována a skutečná struktura ţadatelů dle cílových skupin: 

 

o Seznam subjektů (v abecedním pořadí), se kterými bylo provedeno telefonické 

šetření, tvoří Přílohu 1 této zprávy. 

Cílová skupina 
Rozhovory 

PLÁN 

Rozhovory 

SKUTEČNOST 

Úspěšní ţadatelé (příjemci) 60 60 

Neúspěšní ţadatelé 40 38 

Celkem 100 98 

Cílová skupina 
Rozhovory 

PLÁN 

Rozhovory 

SKUTEČNOST 

Podnikatelé (malé a střední podniky, fyzické 

osoby) 
15 15 

Kraj 4 3 

Obce a města, svazky obcí  38 37 

NNO 17 17 

Vzdělávací instituce (mimo příspěvkových 

organizací) 
3 3 

Příspěvkové organizace kraje, měst a obcí 

(školství, zdravotnictví, kultura ) 
15 15 

Organizace poskytující poradenství při zpracování 

ţádostí a řízení projektů 
8 8 

Celkem 100 98 
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3.1.4. Výsledky kvantitativní části šetření – telefonických rozhovorů 

3.1.4.1. Spolupráce s poradenskými společnostmi  

 

Podíl spolupracujících ţadatelů 

 
Aţ 73 % dotázaných ţadatelů vyuţilo sluţeb poradenské společnosti a 95 % z nich 

by v budoucnu postupovalo stejně.  Pouze necelá pětina dotázaných zpracovala ţádost o 

dotaci bez pomoci poradenské firmy. ¾ z nich by v budoucnu postupovali stejně. Pro 

srovnání, podíl ţadatelů spolupracujících s poradenskou firmou v regionu SV byl v červnu 

2008 53% (Výzkum povědomí v regionu soudrţnosti Severovýchod o ROP NUTS II 

Severovýchod a analýza absorpční kapacity regionu, Insight, 06/2008). 

Vyuţití poradenské firmy dle typu ţadatele: 

 

100 % dotázaných vzdělávacích institucí, 82 % municipalit a 80 % podnikatelů 
vyuţilo pomoci poradenské firmy při zpracování ţádostí. U krajů a příspěvkových organizací 

byl největší podíl ţadatelů, kteří ţádosti o dotaci z ROP JV zpracovali sami.  
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Důvody spolupráce s poradenskou firmou 

 

Nejčastěji uváděným důvodem spolupráce s poradenskou firmou je náročnost 

procesu ţádání a nedostatečné personální kapacity ţadatele pro tuto činnost. Jako jiné 

důvody respondenti uvedli: nedostatek zkušeností, jistotu zpracování všech náleţitostí 

specialistou a bezplatné sluţby poradce.  

 

Důvody nevyuţití spolupráce 

 

Nejčastějšími důvody pro nevyuţití poradenských sluţeb jsou dostatečné zkušenosti 

ţadatelů a dostatečné vlastní personální kapacity pro tyto aktivity.  
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3.1.4.2. Poskytování informací ÚRR Jihovýchod 

Hodnocení jednotlivých aspektů poskytování informací 

 
Nejlépe hodnocené aspekty poskytování informací ÚRR JV, pokud jde o informace 

potřebné při zpracování a předkládání ţádostí o dotace z ROP JV, jsou ochota poskytnout 

dodatečné informace, úplnost informací a schopnost poskytnout dodatečné informace.  

 

3.1.4.3. Zdroje informací pro zpracování žádostí 

Pravidelně vyuţívané zdroje 

 

Téměř devět z deseti dotázaných označilo za svůj pravidelný zdroj informací při 

zpracovaní ţádosti o dotace web ÚRR. ¾ pravidelně vyuţívaly osobní konzultace na ÚRR a 

Příručku pro ţadatele a příjemce pravidelně vyuţívalo 69 % dotázaných, čímţ se tento 

zdroj umístil na třetí příčce mezi pravidelně pouţívanými zdroji informací. 
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Hlavní zdroj informací pro zpracování ţádosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za svůj hlavní zdroj informací označilo Příručku pro ţadatele a příjemce více neţ 

čtvrtina dotázaných ţadatelů a příjemců. Příručka zajímá druhou pozici mezi hlavními 

zdroji informací při zpracování ţádostí. Webové stránky úřadu získali jen o nepatrný jeden 

procentuální bod více a zajímají tak první příčku mezi uváděnými hlavními zdroji.  

 

Hlavní zdroje informací dle typu ţadatele 

 

 

Podprůměrný podíl podnikatelů pouţívá PPPŢ jako hlavní zdroj informací při 

zpracování ţádosti o dotaci z ROP JV a naopak v případě NNO je to nadprůměrný podíl 

dotázaných. (Kraje a vzdělávací instituce nízká báze) 
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3.1.4.4.  Hodnocení Příručky pro žadatele a příjemce 

Úroveň znalosti Příručky mezi respondenty 

 

Celkem 84 % dotázaných (n=82) zná příručku a hodnotilo ji v rámci dotazníkového 

šetření. Je to vzorek, který lze dále analyzovat i třídit. Do dalšího šetření byli zařazeni i 

respondenti, kteří znají příručku jen zběţně, protoţe pro hodnocení některých aspektů je i 

nejniţší míra znalosti postačující. Navíc podíl respondentů, kteří znají příručku jen zběţně, je 

minoritní.  

 

Celkové spontánní hodnocení - známkování 

 

Téměř ¾ dotázaných ţadatelů a příjemců hodnotí PPPŢ velmi dobře, při 

celkovém hodnocení by ji dali známku 1 nebo 2. Známku horší neţ 3 by příručce dal pouze 

jeden dotázaný. Pozitivní spontánní hodnocení příručky se potvrzuje i při další analýze.  
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Nejčastěji uváděnými dalšími zdroji, z kterých čerpali ţadatelé informace, jsou: 

▪ webové stránky www.jihovychod.cz (19) 

▪ metodické pokyny (12) 

▪ programový a /nebo prováděcí dokument (12) 

▪ pravidla pro publicitu (6) 

▪ podklady ze seminářů (4)  

 

Hodnocení struktury příručky 

 

 

Struktura příručky je hodnocena velmi dobře. Mírně slabším místem se ukazuje 

struktura dalších materiálů přímo souvisejících s Příručkou, nikoliv však členění a 

způsob zveřejnění metodických pokynů.  

 

Hodnocení srozumitelnosti jednotlivých částí příručky 

 

Srozumitelnost a nápomocnost příručky je hodnocena dobře. Nejvíce srozumitelně 

připadají ţadatelům a příjemcům informace o doručení ţádostí, vymezení ţadatelů a 

příjemců a popis náleţitostí publicity. Jako nejméně srozumitelné se jeví části věnované 

veřejné podpoře, finančnímu řízení projektu a výběrovým řízením. 
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Nejlépe hodnocená část příručky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako nejvíce přínosné jsou označovány části určené pro ţadatele. Zejména se jedná o 

vymezení ţadatelů a příjemců a zpracování ţádosti o dotaci. Z částí určených pro příjemce 

je jako nejpřínosnější uváděna část vymezující výběrová řízení na dodavatele. Nejmenší podíl 

respondentů vidí významnou přidanou hodnotu v částech věnujících se vysvětlení procesu 

přípravy a podpisu smlouvy a popisu procesu hodnocení ţádosti.  

 

Nejhůře hodnocena část příručky 

 
Jako nejvíce problematické byly označené ty části Příručky, které se týkají témat 

obecně povaţovaných za náročné a méně srozumitelné – veřejná podpora a výběrová 

řízení. Tyto části příručky byly označeny jako nejméně srozumitelné i při hloubkových 

rozhovorech s respondenty.  
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Hodnocení přehlednosti příručky 

 

 

Uţivatelské pohodlí je celkově hodnoceno velmi dobře. Náměty na zlepšení, při 

kvalitativní části průzkumu, byly zaznamenány směrem k rozsahu textu některých částí a 

k pouţívání „odráţkové struktury“.  

 

Pouţívání interaktivní příručky 

 

Většina dotázaných ţadatelů a příjemců nepouţívala při zpracování ţádosti 

interaktivní příručku. Z provedených hloubkových rozhovorů lze shrnout tyto hlavní 

důvody: obecná preference papírové podoby dokumentů, kde lze dělat i poznámky a není 

nutno sedět u „nezdravě vnímané obrazovky“; nefunkčnost interaktivní příručky na 

počítačovém vybavení respondentů; menší důvěra v elektronickou verzi – strach z 

průběţných změn v příručce v rámci procesu přípravy ţádosti.  
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Změny související s příručkou 

 

Jakým způsobem jste byli informování o změnách, ke kterým docházelo v Příručce 

pro příjemce a ţadatele ROP JV a ostatní přímo související dokumentaci? (n=81)  

 

 
 

Největší podíl dotázaných (42%) se o změnách dozvěděl přímo od ÚRR formou 

obdrţeného e-mailu.  Více neţ třetina respondentů se o změnách dozvěděla aktivním 

vyhledáním na webu ÚRR. Mezi jinými zdroji převládala poradenská firma. Pouze 5 % 

dotázaných nezaregistroval ţádné změny.  
 

Byli jste včas informování o změnách, ke kterým docházelo v Příručce pro příjemce 

a ţadatele ROP JV a ostatní přímo související dokumentaci? (n=80)  

 
Téměř dvě třetiny dotázaných (64 %) soudí, ţe o změnách týkajících se příručky 

byly informování včas.  Necelá čtvrtina dotázaných míní, ţe informace o změnách se k nim 

dostaly s opoţděním.  
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Přispěly podle Vašeho názoru změny provedené v Příručce pro příjemce a ţadatele 

ROP JV a ostatní související dokumentaci k větší srozumitelnosti podmínek pro předkládání 

ţádosti o dotaci? (n=80)  

 
Nadpoloviční podíl dotázaných soudí, ţe změny přispěly k větší srozumitelnosti 

podmínek pro předkládání ţádostí o dotaci. Čtvrtina dotázaných není schopna vyhodnotit, 

zdali změny byly prospěšné – jedná se zřejmě o ţadatele, kterým s ţádostí pomáhala 

poradenská firma.  

 

3.1.4.5. Hodnocení administrativní náročnosti procesu žádání o dotace z ROP 

JV 

Hodnocení administrativní náročnosti 

 

 
 

Aţ 44 % dotázaných povaţuje proces ţádání o dotace za zbytečně náročný. Více 

neţ polovina dotázaných povaţuje proces ţádání za náročný, ale míru náročnosti vnímá 

akceptovatelně. Hlavním důvodem akceptace míry náročnosti je očekávaná vysoká míra 

administrativní náročnosti, na kterou se respondenti snaţí předem připravit.  
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Nejnáročnější část ţádosti 

 
 

Za nejnáročnější část ţádosti o dotaci z ROP JV povaţují dotázaní ţadatelé a 

příjemci zpracování eCBA. Jak i hloubkové rozhovory potvrzují, respondenti chápou 

význam tohoto nástroje, ale vnímají ho jako značně omezující. Téměř ¼ dotázaných 

povaţuje za nejnáročnější část kompletaci povinných příloh. Obavy z časové i 

administrativní náročnosti této části jsou také nejčastěji jmenovanými důvody pro oslovení 

poradenské firmy.  

 

Výsledky terénního šetření jsou samostatně uvedeny v Příloze č. 2 této zprávy. 
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3.2. TERÉNNÍ ŠETŘENÍ – KVALITATIVNÍ ČÁST 

3.2.1. Cíl kvalitativní části šetření 

V rámci projektu zpracovatel doporučil provést 8 hloubkových rozhovorů 

v následující struktuře: 

Cílová skupina Počet rozhovorů 

Úspěšní ţadatelé o financování projektů  3 

Neúspěšní ţadatelé o financování projektů ze SF EU 3 

Poradenské firmy 2 

CELKEM 8 

 

3.2.2. Metodika kvalitativní části šetření 

o Rekrutace respondentů: 

- všichni respondenti byli rekrutováni telefonicky. 

- jako vhodná osoba na dotazování byla volena kontaktní osoba uvedená v 

ţádosti (většinou se jedná o člověka zodpovědného za 

finance/investice/projektové řízení, nebo přímo o řídícího pracovníka 

subjektu). 

- dotazování participantů probíhalo na jejich pracovištích nebo v prostorách 

zpracovatele. 

- participantům byla po dohodě s ÚRR poskytnuta jako motivační prvek 

incentiva ve formě kvalitního vína pro muţe a luxusní bonboniéry pro ţeny. 

 

o Vedení hloubkových rozhovorů: 

- Rozhovory proběhly dle moderačního scénáře připraveného zpracovatelem. 

- Finální verze scénáře - topic guide byla schválena zadavatelem. 

- Průměrná délka rozhovoru byla cca 55 minut. 

- Tazatel zaznamenával odpovědi participanta na diktafon a následně vypracoval 

písemnou zprávu o rozhovoru, která slouţila jako zdroj ke zpracování 

závěrečné zprávy. 

- Společně se zprávami odevzdali tazatelé samostatný seznam participantů, který 

poslouţí jako kontrolní mechanismus. Samotné zprávy nenesou identifikační 

znaky participantů. 

 

3.2.3. Průběh kvalitativní části šetření 

Kvalitativní šetření proběhlo od 1. července 2009 do 20. července 2009 na základě 

scénáře hloubkových rozhovorů, který zohledňuje výsledky telefonického šetření a kterého 

finální podoba tvoří Přílohu 2 této závěrečné zprávy.  
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3.2.4. Výsledky kvalitativní části šetření – hloubkových rozhovorů 

Shrnutí, výstupy a citace kvalitativní části jsou pro přehlednost seřazeny dle klíčových 

témat, v pořadí jakém postupoval kaţdý jeden hloubkový rozhovor. Doporučení, společná i za 

kvantitativní část šetření, jsou uvedena v kapitole 4. 

 

3.2.4.1. Spolupráce s poradenskými společnostmi 

Spontánně zmíněné důvody spolupráce s poradenskou firmou: 

▪ ţádné předchozí zkušenosti s vypracováním studie proveditelnosti a eCBA 

▪ na základě předešlých dobrých zkušeností z jiných OP oslovili společnost, se kterou 

byli spokojeni  

▪ kapacitní důvody 

▪ potřeba personální a odborné pomoci  

▪ velký objem finančních prostředků, o který daný subjekt ţádal, si vyţadoval odbornou 

pomoc 

▪ neúspěch při prvním pokusu ţádosti o dotaci přinutil vyzkoušet při dalším kole 

poradenskou firmu 

 

„projekty do určité výše si píšu sama“ 

„Nároky na odbornost byly určitě důvodem, ale i ta časová náročnost... mám na starosti 27 

obcí, každá z nich přichází s nějakým projektem do různých OP, a i když nejsou 

administrativně náročné, ale spíše z kapacitních důvodů taky...“ 

„poradenská společnost se může přípravě žádosti věnovat naplno, což při řízení NNO úplně 

nejde – nejde skloubit aktivity organizace a přípravu projektu – člověk pak dělá vše napůl 

nebo tak na 30 % ...“ 

 

Odborná, administrativní a časová náročnost zpracování ţádosti: 

▪ téměř všichni dotázaní potvrdili, ţe odborná, administrativní a časová náročnost 

zpracování ţádosti byla klíčovým důvodem pro spolupráci s poradenskou firmou 

▪ z tvrzení vyplývá veliká důvěra v kompetentnost poradenských firem, hlavně pokud 

jde o zajištění formální správnosti ţádosti o dotaci 

 

„předpokládáme, že poradenská firma tím, že zpracuje mnohem více žádostí, všechno vyplní a 

sestaví rychleji a snadněji, zajistí všechny přílohy a ty podpůrný věci, co jsou k tomu 

potřeba ... tam byla spousta těch smluv a dotazníků, to bychom asi těžko dávali dohromady 

sami...“ 

„Mají daleko větší přehled o operačních programech ... u nás ve firmě nemáme člověka, který 

by se zabýval jenom dotační politikou, spíše se zaměřujeme na tu praktickou část projektů, na 

které žádáme dotace...“ 

„... aby byla zajištěna 100% formální správnost žádosti, abychom se nedostali zbytečně do 

komplikací ... ta odborná stránka projektu je zajišťována z naší strany, ta formální a věcná ze 

strany konzultační firmy…“ 
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Delegování odpovědnosti za správnost ţádosti případně dalších dokumentů na 

poradenskou firmu: 

▪ dotázaní ţadatelé a příjemci bez výjimky vnímají spoluodpovědnost poradenské firmy 

za správnost (zejména formální) podané ţádosti jako samozřejmost 

 

„...je to ošetřeno smluvně, firma vzešla z výběrového řízení, tam byly podmínky stanoveny, 

kdo za co odpovídá, takže zodpovědnost za správnost žádosti na ně určitě přechází...určitě by 

to bylo i dílem té firmy, pokud by někde udělala chybu“ 

 „pro mne to bylo daleko příjemnější spolupracovat s firmou, která si to vezme za své a já 

mám volnější ruce pro svou vlastní práci...“ 

 

Spokojenost s poradenskou firmou: 

▪ dotázaní ţadatelé byli ve většině případů s odvedenou prací poradenských firem 

spokojeni 

▪ splnila jejich očekávání, zejména pokud jde o odstranění břemena administrativních 

povinností  

▪ i přes vysokou spokojenost ţadatelů se dá do budoucna očekávat menší podíl ţadatelů 

kooperujících s poradenskou společností; v některých případech došlo k rozšíření 

kompetentních oddělení, v jiných zase odpovědné osoby dosáhly dostatek vlastních 

zkušeností, které by vyuţily při zpracování další ţádosti 

▪ ve fázi realizace projektu plánují příjemci vyuţívat poradenských firem spíše v rovině 

konzultační a kontrolní 

▪ představitelé poradenských firem se v rozhovorech vyjádřili, ţe zdrojem 

nespokojenosti ţadatelů a příjemců mohou být přehnané sliby a nepřiměřené ceny 

některých poradenských firem z oboru 

 

„spokojeni jsme byli nadmíru, to že jsme neuspěli, byla věc jiná a netýkalo se to formální 

správnosti ...“ 

„... spolupracovali jsme s více firmami, a až na jeden případ jsme byli spokojeni ...“ 

 „... poradenská firma naše očekávání splnila,  spolupráce do budoucna bude záviset případ 

od případu... už jsme se hodně naučili a je nás taky více..ale pro určité případy spolupráci 

opět využijeme“ 

 „na monitoring dotace budeme využívat služeb poradenské firmy, ale zase spíše kontrolu 

toho, co vytvoří naše účetní. Máme strach z nedodržení povinností spjatých s výběrovým 

řízením a publicitou, víme od spolupracující organizace, že sankce můžou být vysoké ...“ 

„poradenskou společnost bychom příště možná využili, pokud by to bylo cenově příznivé, 

zkusili bychom to asi formou malé veřejné zakázky nebo poptáním několika firem na cenovou 

nabídku i kvůli ceně a omezenému rozpočtu na tyto aktivity. ... ale obáváme se, že  alokace na 

naše aktivity je dost omezená a nevidíme  tam už moc prostoru do budoucna ...“ 

 „některé poradenské firmy kazí image oboru tím, že slibují nesplnitelné (na dotaci není 

právní nárok a jde o soutěž mezi projekty), případně nastavují vysoké částky za služby ... 

problematické je i vnímání ceny za poradenské služby ze strany klientů – neuvědomují si, že 

využití poradenské firmy může být i levnější než si připravovat žádost sami“ 
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Názory respondentů, kde můţe pramenit vysoký podíl ţadatelů spolupracujících 

s poradenskými firmami: 

▪ obecně podle dotázaných tento vysoký podíl ţadatelů spolupracujících s poradenskými 

firmami pramení v silných obavách zvládnout vysokou administrativní náročnost 

▪ v rámci municipalit – vytíţení regionalistů – obsáhlá agenda; odborné rezervy, 

zejména pokud jde o zpracování studie proveditelnosti 

 

 „odborné přílohy jako je studie proveditelnosti vždycky přenechám na poradenské agentuře 

... a navíc je administrace žádosti způsobilým výdajem, tak proč toho nevyužít...“  

„ ti regionalisti jsou opravdu sami a není tam člověk, který by byl schopen tu žádost včetně 

všech příloh připravit ...“  

 

3.2.4.2. Poskytování informací úřadem regionální rady 

Kompetentnost, ochota a konzistentnost při poskytování informací: 

▪ ochotu poskytování informací hodnotí respondenti od začátku pozitivně 

▪ odbornost a kompetentnost hodnotí ze začátku rozporuplně, ale poskytování informací 

se časem zlepšuje dle hodnocení dotázaných ţadatelů, příjemců i poradenských firem 

▪ konzistentnost poskytovaných informací nebyla vţdy zachována, stalo se, ţe při 

hodnocení projektu jiţ neplatily podmínky dohodnuté při konzultaci projektů 

▪ ke konzistentnosti poskytovaných informací hodně přispěly písemné záznamy 

z konzultací, záznamy hodnotí bez výjimky všichni dotázaní velmi pozitivně 

▪ feedback po vyhodnocení ţádosti a transparentnost vyhodnocení ţádostí se dle 

hodnocení ţadatelů postupem výzev zlepšoval 

▪ část dotázaných povaţuje poskytování informací ÚRR za pasivní 

▪ co se včasnosti poskytnutých informací týká, v případě sloţitějších dotazů bylo 

zaznamenáno menší zpoţdění 

 

„pokud jsme se zeptali i před vyhlášením výzvy, vždycky nám bylo vyhověno...“ 

„od té druhé výzvy se to podstatně zlepšilo ...“ 

„...my hodnotíme poskytování informací maximálně kladně ... chovali se k nám velice 

vstřícně...“ 

 „...když jsme připravovali první žádost, tak jsme narazili na ty pracovníky, kteří byli o kousek 

dál v nastudování materiálů jako my...ale objektivně řečeno, pak se to hodně zlepšilo ...“ 

„...ze začátku jsme byli s poskytováním informací hodně nespokojeni, nejdříve jsme se 

domluvili, že zpracujeme části studie proveditelnosti, které nejsou povinné, do studie jsme 

dali dle pokynů ÚRR poznámku, že závazný údaje jsou v eCBA a pak nás vyřadili právě proto, 

že čísla v studii proveditelnosti a eCBA byla odlišná ...“  

„...když se zavedly ty zápisy, pak už nebyly problémy...“ 

„...my jsme vlastně do druhého kola šli se stejnou chybou, to by se stát určitě nemělo...“ 

„...myslím, že na problematiku externích hodnotitelů by se měli hodně zaměřit...“ 
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„ ... v prvním kole jsme nedostali ani bodové hodnocení ... jen nám bylo dopisem oznámeno, 

že jsme nebyli úspěšní...nedostali jsme žádné informace, v čem jsme chybovali, nebo jenom 

strohé ústní, a to nám vytkli to, co předtím na konzultacích potvrdili, že je to v pohodě...“ 

„... v tom druhém kole se to hodně zlepšilo, tak už jsme dostali vyjádření, proč jsme neuspěli, 

bylo nám maximálně vyhověno“ 

„...pomohly písemné záznamy z konzultací, které pak byly závazné...bylo to právě na RR JV 

poprvé, kdy jsem se s takovým postupem setkal... “ 

„... zápisy z konzultací jdou do spisu a hodnotitelé to myslím musejí  brát v úvahu, což je 

dobré...“ 

„...nezdála se nám čekací lhůta na odpověď... je jasné, že před výzvou volají všichni, ale čekat 

týden na poměrně stěžejní informaci je pro podání žádosti problém...“ 

 „... problém jsme zaznamenali pouze v případě veřejné podpory, kde bylo více stanovisek od 

různých zaměstnanců ÚRR – v tomto ohledu by možná bylo potřeba udělat nějaký manuál pro 

zaměstnance nebo spolupracovat s ÚOHS, případně na to vyškolit právníka ÚRR...“ 

„Transparentnost hodnotícího procesu je dostatečná, ale bylo by dobré se dozvědět pro 

případné znovupodání žádosti, kde přesně byly problémy a co udělat pro to, aby žádost byla 

úspěšná.“ 

„...na daný dotaz odpoví, ale poskytování informací ze strany ÚRR považuji za pasivní...u 

potencionálních příjemců, nebo u žadatelů, kteří už byli s ÚRR v kontaktu bych uvítal 

aktivnější přístup při poskytování informací ...“ 

„... máme dobré zkušenosti s OPPI, kde je výhodou, že vše i včetně následného schvalovacího 

procesu běží přes eAccount – možná by se dalo i v ROP JV...“ 

 

3.2.4.3.  Zdroje informací  

▪ za nejdůleţitější zdroj informací označili participanti hloubkových rozhovorů 

jednoznačně internet 

▪ rozhovory potvrdily důleţitost příručky pro ţadatele a příjemce jako zdroje informací i 

její role jako praktického průvodce při procesu ţádání a realizace projektu 

▪ spontánně často jmenovaným zdrojem informací byly konzultace na ÚRR, respondenti 

je vnímají jako klíčový zdroj a jejich kvalitu a přínos označili za dobrou a zlepšující se 

▪ semináře a konference uspořádané ÚRR byly hodnoceny velmi dobře 

▪ z ostatních zdrojů byl negativně hodnocen manuál k Benefitu, který byl respondenty 

označen za technický manuál místo metodického pokynu, který by více ocenili 

▪ příručka k studii proveditelnosti byla hodnocena pozitivně 

▪ metodické pokyny byly hodnoceny rozporuplně, systém jejich zveřejňování a 

informování o nich povaţuje většina dotázaných za nedostačující 

 

„...myslím si, že informace na webových stránkách byly před i v průběhu výzvy dostačující...“ 

 „...ta příručka je takový návod, taková kuchařka pro žadatele, já si myslím, že je dobrá... 

pomohla hodně“ 



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 3 – Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Závěrečná zpráva 
                                                                            34 

 

 

„...příručka pro žadatele a příjemce, ta je fajn, ale mezitím dojde ke spoustě úpravám, od 

vyhlášení výzvy, tyto metodické pokyny oni dávají jinde...a než já jsem přišla na to, že musím 

respektovat i ty metodické pokyny, tak mi to chvilku trvalo... jako žadatelovi laikovi...“ 

„...jako neziskovka jsme při přípravě žádosti využili všechny dostupné zdroje, jako 

nejúčinnější byly informace a vstupy od poradenské firmy, ale kladně lze hodnotit i Příručku a 

osobní konzultace na ÚRR...“ 

„... těmi metodickými pokyny sice jenom objasní některé pojmy, ale třeba obráceně než jsme 

je chápali dosud, takže jsou důležité...my je vnímáme jako změny příručky“ 

„ty metodické pokyny byly spíše takové na nastartování, člověk si to přečetl a pak volal na 

ÚRR nebo tam zašel na konzultaci s úředníkem, aby si potvrdil nebo vyvrátil to, co si myslel“ 

 „...kromě příručky jsme používali příručku pro zpracování studie proveditelnosti, příručku 

k benefitu, ale ta moc přínosná nebyla... místo toho, co napsat do obsahu, hodně řešila 

technické věci, jak zakládat žádost...byla více o ovládání systému než o tom, co tam dát, aby 

žádost získala lepší hodnocení..ten benefit, to byl vlastně technický manuál spíše než 

metodický pokyn.“ 

„...s tou samotnou příručkou jsme si nevystačili, ani náhodou“ 

„...většinu věcí jsme řešili přes telefon s úřadem regionální rady...“ „ty technikálie za nás 

řešila poradenská firma, ty důležitější, strategické věci jsme si konzultovali sami...“ 

„...s ohledem na omezené personální kapacity jsme jako hlavní zdroj pomoci využili 

poradenskou firmu, bez ní by to bylo problematické úspěšně podat a získat dotaci...“ 

 „... nejvíce jsme se vraceli ke studii proveditelnosti a k eCBA, tam jsme byli pořád, pořád...“ 

 „podle mně problémem je, že moc začali spoléhat na to eCBA a důležitost ostatních podkladů 

je potlačena...“ 

„při eCBA je problémem hlavně vyčíslení přínosů, některé projekty mohou mít přínosy, 

s kterými eCBA nepočítá, podle mne by tam měla být možnost přidat další přínos, který tam 

není definovaný...“ 

„...eCBA je dobrý nástroj, se kterým ale méně zkušení žadatelé mohou mít trochu problém. Je 

to celkem vhodné i pro žadatele, co si připravují žádost sami, aby si na jednom místě udělali 

souhrn všech podstatných informací o projektu...“ 

„ ... byla jsem na seminářích ke každé výzvě a určitě tam byly momenty, které jsem nevěděla, 

... většinou tam nejdu nepřipravená, to co tam odprezentují, tak to si buď potvrdím, nebo to 

tam vznikne nějakým dotazem, co mám aj já pochybnost, nebo to přímo vysvětlí, co jsem si 

zpochybnila, takže určitě jsou přínosné...“ 

 „...ty semináře jsou v takový rozumný míře, vždy se tam něco oživí a naučí...celkově bych to 

hodnotil jako prospěšný...“ 

„...základní informace na seminářích jsou OK, ale chtělo by to více praktických příkladů nebo 

jít více do hloubky, většina informací byla obecná nebo známá, možná to pojmout více jako 

nějaký workshop, případně tam přímo řešit projektové záměry.“ 

 „seminářů ROP JV jsme se neúčastnili, účastnili jsme se obdobných seminářů, které 

připravoval Czechinvest, ale řekl bych, že je to zopakování těch známých informací formou 

prezentace, nezískal jsem tam žádné nové informace...“ 
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„...ze zkušeností s dalšími programy by se dalo určitě využít to, aby se vytvářela nějaká 

„desatera“ klíčových faktorů úspěchu nebo naopak neúspěchu. Také by se vyplatilo udělat 

nějaký přehled často kladených otázek nebo nějaké modelové příklady a dát to třeba do 

příručky, na web a prezentovat to na seminářích...“ 

 

3.2.4.4. Hodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP JV 

Celkové hodnocení příručky, spontánní reakce 

▪ téměř všichni ţadatelé se domnívají, ţe příručka je zbytečně podrobná a rozsáhlá 

▪ více účastníků rozhovorů spontánně navrhovalo zpracovat dvě úrovně příručky – 

zjednodušenou pro rychlé seznámení s povinnosti ţadatele a příjemce (nebo pro 

úroveň vyšších manaţerů) a podrobnou jako detailní návod pro ţadatele a příjemce 

(resp. pro skutečné zpracovatele ţádostí a lidi odpovědné za realizaci projektu) 

 

„...je to zbytečně rozsáhlé a podrobné a paradoxně to potom vede k tomu, že musíme jít 

konzultovat...“ 

„...pro obyčejné lidi je to trochu nesrozumitelné, musíme i mezi sebou prodiskutovat, kdo to 

jako chápe..., kdo se v tom orientuje, tak je to pro něj srozumitelný, ale stejně tam byly 

momenty, kdy jsme si museli některé věci jít nechat vysvětlit na regionální radu...“ 

„...pomohlo by, kdyby to bylo stručnější...“ 

„...já vím, že tam chtějí nastínit všechny potencionální možnosti, ale někdy je to krkolomné, a 

nedejbože, když tam je ještě odkaz...“ 

„je to takový prvotní zdroj informací, a když tam jsou nějaké nejasnosti, tak člověk začne 

hledat jinde...“  

 „...některé věci jsou tam zbytečně vysvětlovaný složitě, např. taková veřejná podpora, není 

popsaná lidem srozumitelným jazykem...“ 

„poměrně obsáhlá...je skutečně zpracovaná obšírně, možná že stručnější verze by byla pro 

běžného žadatele vhodnější pro to, aby se zorientoval, ... doporučoval bych, aby byla 

zpracována ve dvou úrovních – rychlá, informativní, přehledná a druhá podrobnější 

detailnější, která obsahuje všechny pokyny pro zpracování žádosti i pro příjemce...“ 

„forma textu je technokratická, ale pro přesnost a jednoznačnost je to nevyhnutné, nedá se 

tomu úplně vyhnout...“ 

„klidně by tam mohla být ta rychlá informativní, seznamovací úroveň, kde se žadatel 

zorientuje, pak už by se zabýval jen tou částí podrobné příručky, která se týká aktuálních 

kroků, které musí udělat a které se týkají jeho projektu“ 

„Ke zlepšení by prospělo, kdyby se možná nějaké podstatné informace z dalších příruček daly 

do této, aby bylo vše na „jednom místě“ a dát pak odkaz, že kdo potřebuje více informací, 

najde je tam a tam – odkaz na dokument nebo třeba web...“ 

„Další dokumenty na příručku navázané jsou vhodně strukturované, jen třeba Metodika 

uznatelných výdajů je hodně rozsáhlá a ne vše asi žadatel zrovna potřebuje...“ 
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„...v podstatě v příručce asi nic významného nechybí, možná jen kdyby se k ní daly příloze 

kromě formulářů i nějaké správně nebo nesprávně vyplněné vzory, případně to bylo na webu 

ROPu...“ 

„...struktura příručky je vhodná pro tento typ dokumentu, a to jak pro potřeby nás jako 

poradenské firmy, tak i žadatelů. Rozdělení na dvě části (pro žadatele a příjemce) je vhodně 

provedeno a je zajištěna dobrá návaznost a provázanost obou částí...“ 

„Přílohy jako součást příručky jsou dobrá idea, ale problém je s formátem PDF, nedá se 

vyplňovat, bylo by proto lepší přílohy jako takové dát zvlášť ve formátu v .DOC nebo .XLS a 

do Přílohy Příručky dát třeba vzor vyplněné žádosti o platbu nebo i ty další dokumenty.“ 

„...v příručce dle mého názoru by mohly být více praktické informace – příklady dobré i 

špatné praxe, více doporučení a výstražných upozornění, na co si dát pozor, kde se nejvíce 

chybuje atd.“ 

 

Nejvíce nápomocná část příručky: 

▪ spontánně jmenované části:  

o postup zpracování ţádosti a celého řízení projektu,  

o seznam příloh,  

o pokyny k podání ţádosti 

▪ nejpřínosnější částí příručky pro ţadatele je „Zpracování ţádosti o dotaci“ 

▪ nejvíce nápomocná část pro příjemce je „Finanční řízení projektu“ 

 

„pokyny k podání žádosti, kolik kopií, jestli originál nebo kopie... to je takové polopatistické, 

to se mi líbilo...“ 

 

 

Nejproblematičtější část příručky: 

▪ spontánně jmenované části:  

o veřejná podpora 

o veřejné zakázky 

o provozní rozpočet 

o zpracování povinných a nepovinných příloh 

o majetkově-právní vztahy 

o finanční zdraví 

 

„buď tam napíšou možnosti za A, za B, za C a já se do těch možností vejdu a ne - a dále..., to 

jsou pak věci, které se konzultují“ 

„... to finanční zdraví je problém, většina obcí má úvěry a pak se dostávají do toho F-ka ... i 

když splácíme, máme menší úvěry, v tom F-ku jsme pořád...“ 

„... ta problematika veřejné podpory je tam popsaná strašně složitě a to dělá z celé věci 

takového strašáka...“ 

„... problematická je Veřejná podpora a ještě i Veřejné zakázky, toto by si zasloužilo větší 

pozornost a zejména praktické příklady ...“  
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Formální hodnocení příručky: 

▪ po formální stránce byla příručka pro ţadatele a příjemce hodnocena spíše pozitivně aţ 

na některé přílohy 

▪ interaktivní podoba příručky některým ţadatelů nejde vůbec otevřít – nefunguje jako 

aplikace, ale důvodem minimálního vyuţívání interaktivní části je spíše vyšší 

uţivatelské  pohodlí a preference tištěné podoby 

 

„...je to taková forma výkladu...ale je to manuál, musí si s tím každý projít a dělat záložky...“ 

„s příručkou se docela dobře dělalo... nemám rád příručky které mají tisíc příloh, tahle ta 

byla z tohoto pohledu docela rozumná...“ 

„obsáhnutý tam bylo všechno, horší to bylo s přehledností a v některých případech 

jednoznačností a to se pak řešilo zejména telefonicky...“ 

„uživatelská přívětivost je i ve srovnání s dalšími příručkami jiných OP nadprůměrná, 

v Příručce se snadno orientuje a je dobře vyladěná i graficky... k čemu lze mít výhrady, je 

trochu horší vizuální podoba některých příloh...“ 

„...možná je to tou technickou stránkou, že nemám dobrý počítač, ale já se přiznám, že si to 

raději vytisknu a pracují s výtiskem, protože tu obrazovku mám stejně celý den před sebou a 

příjemnější je ta tištěná podoba...“ 

„...myslíte ten odkaz, no mne až tak interaktivní nepřišla... možná že právě takový stručnější  

přehled by mohl být na internetu... tam by se s tou jednodušší verzí mohlo začít“ 

„...interaktivní příručku částečně používáme, ale spíše jako doplněk, asi by pomohla možnost 

stažení Offline verze...“ 

 

Jak by měla vypadat ideální příručka pro ţadatele a příjemce 

▪ mezi spontánně zmíněné příručky, které se dle dotázaných nejvíce blíţily ideálu 

se kterým se dobře pracuje patřily příručky k OP ŢP a ROP Střední Čechy 

▪ při popisu ideální příručky se téměř všichni dotázaní shodli na tom, ţe by měla být 

hlavně jednodušší, ale zároveň uznali, ţe by musel být jednodušší i samotný proces 

ţádání a čerpání dotací z fondů EU 

▪ zejména u těch ţadatelů, kteří spolupracují s poradenskou firmou, se ţádá ke klasické 

příručce ještě její zestručněná „manaţerská“ verze 

 

„...dobře se mi dělalo s příručkou OP ŽP...“ 

„...takové OP ŽP, tam je možné doplňovat informace, oni vyzvou, my doložíme...žádost je 

naprosto jednoduchá, příručka čitelná, je to ale asi v kostře celého toho programu, ... ale 

stejně stále něco dokládám a rozhodnutí nemám...“ 

„mne se docela dobře dělalo s příručkou ROP Střední Čechy...ona byla docela rozsáhlá, ale 

měla jasnou strukturu a ty informace tam byly napsány tak, že jsem nepotřeboval skoro nic 

konzultovat...například u té veřejné podpory tam byly příklady, měli tam ty 4 otázky, na které 

když člověk odpověděl, tak jasně věděl jak na tom je a navíc mu s těmi odpověďmi pomohli 

srozumitelným popisem...obdobně srozumitelně mají zpracované veřejné zakázky...“ 
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 „..uvítal bych dvě úrovně, vyloženě takovej stručnej výcuc, kterej by byl na deseti 

stránkách....“ „určitě je to složité udělat nějaký výběr z toho, co je asi všechno důležitý podle 

autorů...“ 

 

Změny související s příručkou  

▪ metodické pokyny navrhují účastníci hloubkových rozhovorů umístit na lépe viditelné 

místo na webu a přehledněji je strukturovat – přitom jejich návrhy jako umístění 

odkazu na hlavní stránku, nebo strukturování MP dle roků jsou jiţ realizované – 

příčinou můţe být, ţe tyto návrhy měli respondenti, kteří zpracovávali ţádosti, před 

více neţ rokem, kdy mohla být situace jiná 

 

„...chtělo by to rozdělit metodické pokyny pro rok 2008, metodické pokyny pro 2009...a možná 

také rozdělit metodické  pokyny pro žadatele, metodické pokyny pro příjemce...“ 

„..já jsem moc ani neregistroval ty změny, ty metodické pokyny měla na starosti poradenská 

firma...“ 

„mně na změny docela často upozornili z ÚRR, jelikož jsem tam dost často telefonoval... nikdy 

to nebylo, že by na mně zasvítila nějaká hláška na stránkách...“ 

„... v aktualitách je hodně informací, zpráv společenského charakteru, kde se ty novinky 

k výzvám ztrácejí, měla by tam být zvláštní sekce pro metodické pokyny...“ 

„...zveřejňování pokynů je vyhovující, možná by se dalo ještě přidat avízo pro registrované 

žadatele a příjemce - e-mailové adresy jsou přece v Benefitu a nějakou jsme dávali i na 

semináři...“ 

„...měly by se nějak výrazně odlišit podstatné a nepodstatné změny...“ 

„...změny v příručce si pečlivě monitorujeme, i díky spolupráci s ÚRR máme dopředu přehled, 

co se bude měnit, formát změn příručky je vyhovující, bylo by asi vhodné kromě změnových 

listů na začátku příručky i verzi v režimu změn v DOC nebo i v PDF, aby tam byly ty změny 

vidět ... ono se někdy na změnu může i zapomenout a mnohdy změna jednoho slova může být 

velmi významná...“ 

„...změny v příručce jsme nesledovali, v průběhu přípravy naší žádosti k žádné asi ani 

nedošlo...“ (neúspěšný žadatel) 

 

3.2.4.5. Zkušenosti při žádosti o dotace a hodnocení administrativní náročnosti  

Administrativní náročnost 

▪ většina participantů se shoduje na tom, ţe proces ţádání o dotace z ROP JV je 

administrativně velmi náročný dokonce náročnější ve srovnání s jinými OP 

▪ zjednodušit by dle respondentů šlo například řazení příloh 

 

„...je hodně informací a hodně příloh, které chtějí...“ „... ty přílohy ani nešly podle čísel ale 

podle názvu...tam jsme se v tom trošku plácali...tam ty přílohy by šly zeštíhlit, tam je počet 

stran, kdo zpracoval, datum...“ 

„administrativní náročnosti je vysoká u všech OP, ale u ROP se mi zdá ještě 

vyšší...““...vyžadují spoustu věcí, popisů co mi připadá jako pozlátko, o jádru věcí je jen 
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desetina, to je problém těch OP...“ „...když se musejí dokládat prázdné stránky jen proto, aby 

to mělo ten jejich charakter, tak mi to přijde trošku mrhání sil a papíru...“ 

„...celkově lze v komparaci s tematickými programy hodnotit náročnost přípravy žádosti ROP 

JV  jako výrazně náročnější...“ 

 „... problém je spíše v tom, že ty peníze tam už nejsou...možná někteří příjemci nebudou mít 

na dofinancování a dotaci vrátí, to by mohla RR JV vyhlásit další výzvu, nebo přesunout 

peníze z jiných oblastí do té, kde byl ten převis abnormální, co určitě byl případ 3.2.“ 

 

Zkušenosti s procesem realizace projektu: 

▪ zkušeností s realizací projektů je zatím relativně málo 

▪ rychlost přístupu k dotaci hodnotí příjemci jako přiměřenou vzhledem k potřebným 

krokům, které je třeba zajistit  

▪ monitorovací zprávy si většina příjemců zpracovává jiţ bez pomoci poradenské firmy 

a v některých případech si je nechává kontrolovat u těchto firem, část příjemců si ale 

na realizaci bez poradenské firmy netroufá 

 

„proces schvalování byl trochu delší než bylo původně avizováno, ale je to asi dáno počtem 

projektů...“ 

 „na začátku toho procesu, při podpisu smlouvy, jsme cítili malý chaos... měli jsme problémy 

s uznatelností nákladů na projektovou dokumentaci...“ 

„...my už s tím tady končíme a projekt předáváme kolegům na investice...oni si tam pak 

soutěží dodavatele,...ale my tady zajišťujeme nadále vztah k regionální radě...“ 

„...před deseti dny jsme dostali schválenou smlouvu a dnes jsme otevírali obálky na 

zhotovitele, takže je to tak akorát...“ 

„...samozřejmě je pro nás jako NNO problém, že dotace je až po realizaci a nejsou průběžné 

nebo zálohové platby, ale to už je takto nastaveno a od začátku se s tím počítalo...“ 

„ Většině problematických záležitostí se vyhneme ve fázi realizace a následné udržitelnosti 

tím, že použijeme poradenskou společnost, asi by pro nás monitoring byl trochu problém. 

Možná by se více mohlo komunikovat, jaké jsou povinnosti ve fázi realizace projektu, třeba i 

včetně sady seminářů na toto téma...“ 

„Jako poradenská firma hodnotíme náročnost realizace projektů jako odpovídající 

požadavkům na to, že je projekt spolufinancován z evropských i národních zdrojů včetně 

požadavků na publicitu, monitoring a reporting. Celkově je ze strany úspěšných žadatelů 

podceňována náročnost realizační fáze a fáze udržitelnosti a také se jako problematická jeví 

realizace výběrových řízení.“ 
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3.3. ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK – OČNÍ KAMERA  

3.3.1. Cíl analýzy webových stránek metodou oční kamery 

Cílem výzkumu bylo zhodnotit působení webových stránek Úřadu regionální rady 

regionu soudrţnosti NUTS II Jihovýchod, odhalit jejich kladné a záporné stránky a vytvořit 

konkrétní doporučení na jejich optimalizaci.  

Konkrétně se výzkum soustředil na tyto dílčí cíle: 

▪ Zmapovat způsob zpracování stránek cílovou skupinou.  

▪ Posoudit schopnost webu navigovat návštěvníka co nejjednodušeji k hledané 

informaci (intuitivní obsluha).  

▪ Ověřit, zda layout stránek podporuje jejich přehlednost a atraktivitu.  

▪ Nalézt ideální součinnost všech navigačních prvků pro co nejintuitivnější ovládání. 

▪ Poznat dojmy, názory a preference cílové skupiny ohledně uţitečnosti  

a výstavby webu. 

▪ Vytvořit konkrétní doporučení na optimalizaci stránek.  

 

Pro splnění těchto cílů zvolil zpracovatel kombinaci 2 metod kvalitativního výzkumu 

– Eye-trackingu (stopování dráhy zraku pomocí Oční kamery) a In-depth interview 

(individuálního hloubkového rozhovoru).  

 

3.3.2. Metodika analýzy webových stránek metodou oční kamery 

Pro získání co nejčistějších údajů byla zvolena metodu simulace reálného prostředí. 

Respondent v  této fázi testu plní dle instrukcí „úkoly“, které odpovídají běţným potřebám 

návštěvníků internetových stránek www.jihovychod.cz. 

Respondentovi bylo zadáno 5 úkolů tak, aby se stupňovala jejich sloţitost.  

 

1. Kde byste na stránkách hledal aktuální výzvy programu, případně výzvy na 

další roky? 

2. Uvaţujete o podání ţádosti o dotaci z ROP JV. Kde naleznete informace, zda 

Vy jako podnikatel (obec, příspěvková organizace, NNO atd) jste oprávněný 

ţadatel? 

3. Připravujete ţádost o dotaci z ROP JV, potřebujete zjistit, jaké povinné přílohy 

je nutné spolu s ţádostí předloţit. Kde byste tyto informace na webu ÚRR 

hledal? 

4. Realizujete projekt financovaný z ROPu a jako příjemce dotace jste povinen 

umístit na místě realizace informační tabuli. Kde najdete informace o tom, jak 

má taková tabule vypadat a co má obsahovat? 

5. Jste ředitelem základní školy a chtěl byste pro školu získat finanční prostředky 

na třídu s audiovizuální technikou. Kde najdete informace o tom, zda jsou tyto 

financovatelné z ROPu? 

 

http://www.jihovychod.cz/
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Obsah úkolů vycházel jednak z kaţdodenních zkušeností zpracovatele, ale také z řady 

marketingových šetření, které zpracovatel realizoval v rámci jiných zakázek a které 

poukazovali na způsob zjišťování informací a dotazování ze strany cílových skupin. 

Po ukončení nahrávek a sundání kamery následoval rozhovor pokrývající všechna zkoumaná 

kritéria. Tento rozhovor probíhá dle předem odsouhlaseného scénáře, který také vychází 

z odsouhlasených úkolů pro respondenty. Průměrná doba jednoho sezení byla 60 - 70 minut. 

Pro hodnocení webových stránek byla pouţita tato kritéria: 

▪ Časy potřebné na splnění jednotlivých úkolů  

▪ Nejčastěji pozorované prvky během úvodní orientační fáze 

▪ Nejdelší pozorovaná místa (očekávaný zdroj informace) 

▪ Počet kliknutí k nalezení informace (v porovnání s nejkratší moţnou cestou) 

▪ Spontánní vybavení motivů, zapamatování si obsahu, porozumění, hodnocení 

 

Předmětem testování byly webové stránky www.jihovychod.cz 

Cílovou skupinou testování lze popsat následovně:  

▪ vzorek (TO): 8 respondentů 

▪ mix pohlaví (75% ţeny, 25% muţi); věk 20 – 50 let; ţadatelé a příjemci pomoci z 

regionálního operačního programu JV, lidé, kteří v organizaci rozhodují o 

financování a případně jsou zodpovědní za vystavování ţádostí rozdělení dle typu 

organizace 

▪ struktura: 3 osoby z Města/Obce, 2 osoby z Příspěvkové organizace, 1 člověk z 

Neziskové organizace a 1 osoba ze Školy 

 

Formy finálních výstupu této části šetření: 

▪ video nahrávky z oční kamery s dráhou zraku  

▪ audio nahrávky rozhovorů 

▪ zpráva z výzkumu – zpráva v PowerPointu shrnující závěry šetření 

▪ osobní prezentace – ústní předání závěrů z výzkumu 

 

 

3.3.3. Výsledky analýzy webových stránek metodou oční kamery  

3.3.3.1. Celkové hodnocení stránek 

Znalost webových stránek a první dojem 

▪ Pět respondentů internetové stránky www.jihovychod.cz zná a v minulosti je uţ 

někdy pouţili. Tři respondenti viděli stránky poprvé. 

 

▪ Na první dojem působí stránka na respondenty přehledně a strukturovaně. 

 - „myslím, že to členění je celkem přehledný“ 

 

▪ Na stránce je umístěno velké mnoţství informací, které můţe podle některých 

respondentů aţ odrazovat od pouţívání stránky, na druhou stranu ale respondenti 

vědí, ţe toto téma je velmi obsáhlé a tak i velké mnoţství informací očekávají. 

http://www.jihovychod.cz/
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- „přehledná tabulka, rozdělená přehledně…očekávání pozitivní, že bych to tam mohla 

najít…možná moc, ale přehledné“ 

- „těch informací je strašně moc, ale to není problém toho webu, ale že je jich hodně“ 

 

▪ Zestručnění a zjednodušení (ve smyslu struktury velkého mnoţství informací, ne 

jejich komplexnosti) by většina z nich uvítala.  

- „přijde mi hodně informací na jedné stránce, jako žadatel je pro mě důležitý tenhle 

sloupeček (Pro ţadatele o dotaci), ty ostatní informace jsou pro mě hodně sekundární“ 

 

Smysl stránek 

▪ Podle většiny respondentů stránka slouţí jako informační zdroj o moţnostech čerpání 

dotací. 

 - „web chce seznámit s dotacemi z EU a možnostmi, jak čerpat ty dotace“  

- „aby člověk získal prvotní informace o tom, jak o projekt zažádat, jakým 

způsobem…informační kanál pro toho, kdo chce zažádat nějakou dotaci“ 

▪ Dva respondenti zmínili, ţe taková stránka musí existovat, aby byl zabezpečen rovný 

přístup k získání dotací. 

 - „rovnost přístupu k dotacím“ 

▪ Většina respondentů očekává komplexní informace od ţádosti po čerpání. 

▪ Dva respondenti očekávají spíše prvotní informace kontaktními adresami, kde získají 

detailnější informace. 

 - „pro dostupnost informací... očekávala bych, že tam najdu kontakty, kde se dozvím 

víc“ 

 

Očekávané informace  

▪ Za nejdůleţitější povaţují respondenti informace o aktuálních výzvách. 

 - „obecné informace o možnostech a konkrétní výzvy“ 

▪ Téměř všichni respondenti by ocenili seznam agentur a jejich úspěšnost při ţádání o 

dotace. 

- „agentury, které zpracovávají jednotlivé projekty, které se tím živí a jakou mají 

úspěšnost, to já nikde nenajdu, to já docela potřebuju vědět, kdybych si vybírala 

agenturu, kdybych dělala výběrové řízení, tak bych je určitě oslovila“ 

▪ Někteří respondenti mají zájem o zveřejnění seznamu jiţ realizovaných projektů. 

 - „zajímalo by mě, jaké projekty se realizovaly, o jaké je zažádáno“ 

 

Důvody pro opakované vyuţívání stránek 

▪ Od stránek očekávají respondenti především aktuálnost informací, důleţité jsou 

zejména výzvy s konkrétními termíny. 

 - „aktuálnost výzev, jestli jsme něco nepropásli… termín je hodně důležitý“ 

▪ Jedna respondentka zmínila zasílání emailů v okamţiku, kdy na stránky budou 

umístěny nové výzvy.  

- „možnost, že bych se tam registrovala, oni by mi posílali připomínkový maily, že tam 

je něco nového, mě by to v práci pak nezdržovalo, že bych vyhledávala pořád v tom 

stejným“  
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Moţnost odeslání ţádosti přes internetové stránky 

▪ Tři čtvrtiny respondentů očekávají, ţe je ţádost moţné odeslat přes webové stránky, 

nebo by takovou moţnost uvítali.  

 - „určitě by to bylo rozhodně velké ulehčení práce“ 

 

3.3.3.2. Hodnocení navigace 

Pro lepší pochopení orientace respondentů na domácí stránce jsou u kaţdého úkolu 

názorně ukázány plochy stránky, které hrály hlavní roli.  

▪ Zelený rámeček znázorňuje nejčastěji pozorované místo stránky během prvních 5 

fixací (pohledů dostatečných k identifikaci motivu). 

▪ Ţlutý rámeček ukazuje 2. nejčastěji pozorované místo během prvních 5 fixací. 

▪ Červený rámeček ukazuje 3. nejčastěji pozorované místo během prvních 5 fixací. 

▪ Následně pak černá tečkovaná elipsa označuje místo nejdelšího setrvání prohlíţení, 

tedy jinými slovy očekávaný zdroj informací pro splnění úkolu.  

 

U kaţdého úkolu se také měřil čas jednotlivých respondentů potřebný  

na jeho splnění. Vzhledem k dlouhé načítací době stránek byly tyto „mrtvé“ časy odečítány, 

aby nedošlo ke zkreslení výstupů výzkumu. 

 

1. úkol – Aktuální výzvy 

 

Primárním výchozím bodem v úvodní 

orientační fázi je levá strana 

rozcestníku.  

Aktuální výzvy jsou první poloţkou 

první sekce (Pro ţadatele o dotaci), 

hledání začíná nejčastěji právě v tomto 

bodě.  

Tři čtvrtiny respondentů zaregistrovaly 

Aktuální výzvy jiţ během prvních 5 

fixací, z čehoţ vyplývá zřejmá 

intuitivnost umístění této sekce. 

 

 

Nejčastějším očekávaným zdrojem informací je podmenu Pro ţadatele o dotaci. 

Splnění tohoto úkolu nedělalo respondentům problémy. Aktuální výzvy nalezli všichni - a na 

rozdíl od ostatních úkolů velmi rychle.  

Pouze 2 respondenti potřebovali více neţ 11 s, průměrný čas se tím zvýšil na 16,7 s. 

Také oni však hledali pouze na domácí stránce a Aktuální výzvy byly první poloţkou, kterou 

zvolili. 
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2. úkol – Oprávněný ţadatel 

 

Nejčastěji a nejdříve fixovaným místem 

je sekce Pro příjemce dotace a první 

poloţky tohoto podmenu.  

Aţ poté sklouzává zrak na podmenu  

Pro ţadatele o dotaci, nejčastěji  

na Oblasti dotace ROP Jihovýchod. 

 

 

 

 

 

 

Plnění tohoto úkolu činilo respondentům 

největší obtíţe. Informaci o tom, kdo 

můţe o dotaci ţádat, nalezli pouze 3 

respondenti z 8. Průměrně hledali více neţ 

1,5 minuty. O problémech svědčí i vyšší 

počet kliknutí. Nejdelší čas setrvání zraku 

patří opět podmenu Pro ţadatele o 

dotaci – ať jiţ na domácí stránce či na 

jakékoli stránce ze sekce Pro ţadatele. 

Většina z těch, kteří informaci nenalezli, 

hledali mj. v Oblastech dotace (Ţ), 

nenapadlo je však rozkliknout některou 

z moţností. 

 

3. úkol – Povinné přílohy k ţádosti 

 

Pozornost se opět soustředí na levou stranu 

menu, zejména na sekci Pro ţadatele o 

dotaci. 

Nejčastěji pozorovanými místy jsou poloţky 

Oblasti dotace a Úspěšná cesta k projektu  

v podmenu Pro ţadatele o dotaci. 

Následují okolní poloţky sekce Pro ţadatele 

o dotaci (Aktuální výzvy, Konzultace k 

projektu), a poté také první poloţky sekce 

Pro příjemce dotace. 

 

Najít odkaz na Příručku pro ţadatele také nepatřilo k lehkým úkolům - 2 respondenti 

jej vůbec nesplnili. Hledali sice v Dokumentech ke staţení, nicméně v podmenu Pro 

příjemce dotace. Respondenti nalezli celkem 3 moţné cesty. 
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4. úkol – Informační tabule 

 

Nejčastěji pozorovaným místem během 

prvních 5 fixací se tentokrát stává sekce Pro 

příjemce dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla publicity nalezli všichni respondenti. 

Průměrný čas je velmi podobný jako u předchozího 

úkolu (Příručka pro ţadatele - 47,3 s).  

Počet kliknutí napovídá, ţe pod názvem Pravidla 

publicity byly hledané informace očekávány.  

Nejprve však musel být nalezen odkaz téměř na 

konci textu, viditelný aţ po odrolování stránky. 

Pravidla publicity byly proto jedním z nejdéle 

fixovaných míst. 

 

 

5. úkol – Audiovizuální technika 

 

Ze zakreslení prvních 5 fixací  

je zřejmé, ţe zrak respondentů  

těkal po celé domácí stránce.  

Na první pohled není jednoznačně 

zřejmé, kde tuto informaci hledat. 
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Nalezení poţadované informace opět nebylo 

jednoduché. 2 testované osoby nebyly úspěšné, 

průměrný čas ostatních se blíţí ke 2 minutám, coţ 

je nejhorší průměrný čas ze všech úkolů.  

Také vysoký počet kliků svědčí o tom, ţe 

respondenti nevěděli, kde přesně poţadovanou 

informaci hledat. 

Místa nejdelšího setrvání zraku jsou nejčastěji 

podmenu Pro ţadatele o dotaci (na domácí stránce 

i na ostatních stránkách tohoto podmenu) a 

Oblasti dotace (Ţ) – z nahrávek je patrné, ţe 

popis v Hlavních cílech není pro respondenty 

příliš srozumitelný. 

 

Plnění úkolů - shrnutí 

▪ Z připomínek respondentů při vyhledávání informací vyplývá, ţe nejproblematičtější 

je vyhledávání podle typu ţadatele.  

▪ Tři respondenti uvedli, ţe odkaz Oblasti dotace není úplně zřejmý.  

▪ Respondenti také často hledali správnou informaci v odkazu Metodické pokyny, který 

implicitně shrnuje všechny informace, které jsou potřebné v postupu. 

▪ U obsáhlých PDF souborů většina respondentů doporučuje umístit soubor také přímo 

na internet s moţností vyhledávání pouze v jeho částech.  

 

3.3.3.3. Hodnocení grafické podoby stránek  

Celkový dojem  

▪ Z grafického hlediska stránka působí spíše pozitivně – je přehledná, strukturovaná. 

Celkové zpracování odpovídá obsahovému tématu stránek. 

 - „k tomuto tématu se celkový design hodí“ 

 

Barevné zpracování 

▪ Zeleno-modrá kombinace barev je přijata respondenty kladně. Ale plocha s modrými 

obdélníkovými odkazy je příliš velká a působí tak jednolitě, informace zde splývají. 

- „barvy se hodí k tématu, není to agresivní, je to elegantní“ 

- „barvy jsou příjemné, trošičku mi zdá, že písmo splývá všechno dohromady, že mě to 

neupozorní “  

- „možná i barevně je to všechno moc modro-bílý“  

 

Velikost písma  

▪ Polovina respondentů doporučuje pouţít větší písmo. 

 - „mohlo by to být větší písmo “ 

 - „písmo by mohlo být větší“ 
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Mnoţství prvků na stránce 

▪ Přestoţe respondenti očekávají na této stránce velké mnoţství informací, zestručnění a 

zjednodušení by uvítali.  

 - „já bych je trošičku zjednodušila, aby tam těch informací nebylo tolik“  

 - „zestručnila bych to a zvětšila písmo“  

 - „vůbec bych se nebránil, aby ten prostor byl takový vzdušnější“ 

  

Mnoţství obrázků na stránce  

▪ Většina respondentů neočekává na stránce tohoto typu obrázky, mnoţství obrázků 

povaţují za přiměřené. 

 - „já nejsem propagátor obrázků, tady jde o informace, mně ty obrázky nechybí“ 

 - „v žádostech o dotace bych to s obrázky nepřeháněla“ 

 

▪ Někteří respondenti měli výhrady ke Kalendáři, samotný odkaz není interaktivní a 

měnící se obrázky nemají logickou souvislost s tématem. Jeden respondent navrhuje 

pouţít fotografie z úspěšných projektů.  

- „tady mi uniká smysl toho kalendáře, nevím, co to je, kliknout se na to nedá…jestli 

jsou to jenom pěkné obrázky, tak zbytečně zabírají prostor… u takovýhle stránek 

nepotřebujete být obtěžován něčím navíc, co není důležité“  

 

Rušivé prvky na stránce  

▪ Většina respondentů nemá k prvkům na stránce ţádné závaţnější výhrady. 

▪ Tři respondenti mají výhrady k měnícím se obrázkům kalendáře. 

 - „trošku mě tady mate ten obrázek, že se to mění, ten kalendář“ 

 

▪ Dva respondenti by odstranili banner v horní části stránky. Jeden spontánně doporučil 

toto místo vyuţít pro přihlašovací pole. 

 - „tady ten banner, rozčiluje mě to blikání “ 

  

Rolování na Homepage 

▪ V názoru na nutnost rolování se respondenti rozdělili na poloviny. Polovina preferuje 

jednu stránku bez rolování, druhé polovině rolování nevadí.  

 

 

3.3.3.4. Shrnutí 

▪ Pozitivním zjištěním výzkumu je skutečnost, ţe testované internetové stránky přes 

svou obsáhlost nepůsobí na první dojem odpudivě, domácí stránka je pro respondenty 

přehledná a strukturovaná.  

▪ Dalším kladem je fakt, ţe cílová skupina portálu vykazuje vyšší míru tolerance k 

velkému mnoţství informací a nutnosti delšího vyhledávání. 

▪ Místa pro zlepšení webu vycházejí ze snahy nepřekročit tuto poměrně velkorysou míru 

tolerance a poskytnout návštěvníkům moţnost relativně rychlého zorientování a 

nalezení potřebných informací přes logickou rozsáhlost portálu. 

▪ Na pocitu přehlednosti domácí stránky se nejvíce podílí zelená lišta. Jak ukázala 

Oční kamera, její zaregistrování je velmi rychlé, aţ intuitivní. 
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▪ Paradoxně však její odlišení od zbytku menu způsobuje, ţe je velmi brzy 

„odloţena“ stranou a respondenti se podle ní přestávají řídit. To má za následek 

ztrátu povědomí, ve které sekci se vlastně nacházím (Pro ţadatele či Pro příjemce), a 

tím lehkou dezorientaci prodluţující či aţ znemoţňující nalezení potřebného údaje. 

▪ Tuto dezorientaci bohuţel příliš neřeší ani levé svislé menu nacházející se v dalších 

úrovních stránek, neboť i zde nejsou záloţky výrazné a dochází k jejich přehlédnutí. 

▪ Z těchto důvodů doporučujeme hlavní zelenou lištu zvýraznit a více ji provázat s 

jednotlivými poloţkami modrého podmenu. 

▪ Současně doporučujeme vyslyšet několikerý spontánní návrh respondentů  

na zmenšení mnoţství textu na domácí stránce „zabalením“ sloupců, které nejsou 

pro návštěvníky tak důleţité jako první dvě sekce menu (Pro ţadatele a Pro příjemce) 

▪ Zelené horizontální menu bylo respondenty ve většině případů přehlédnuto úplně. 

▪ Jedním z hlavních nedostatků stránek je absence filtrování informací dle typu 

ţadatele. Doporučujeme proto zařadit do kategorie Pro ţadatele filtr umoţňující 

vyhledávání v oblastech dotací také podle jejich typu. 

 

Závěrečná zpráva z šetření oční kamerou tvoří Přílohu č. 3 této zprávy. 
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3.4.  ANALÝZA TEXTU PŘÍRUČKY 

3.4.1. Cíl analýzy textu příručky 

Cílem analýzy textu příručky bylo její vyhodnocení z hlediska srozumitelnosti, 

účelnosti, návodnosti a přesnosti a dalších aspektů (viz Metodika analýzy textu příručky 

popsána níţe).  

Jelikoţ příručka pro ţadatele a příjemce je tvořena souborem na sebe navazujících 

dokumentů, zpracovatel provedl ve vstupní zprávě analýzu relevance jednotlivých dokumentů 

k prováděné evaluaci. Jako relevantní dokumenty, a tudíţ dokumenty, které jsou předmětem 

této části analýzy, byly identifikovány následující zdroje:   

 

Konkrétní zdroje Relevance 

Příručka pro ţadatele a příjemce ROP JV 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni plná 

Interaktivní verze Příručky pro ţadatele a příjemce 

http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka  plná 

Uţivatelská příručka Benefit7 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/benefit7 plná 

Uţivatelský manuál k aplikaci eCBA 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/financni-a-

ekonomicke-hodnoceni-projektu  
plná 

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy 

spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na 

programové období 2007-2013 

metodika-zv-pro-programy-spolufinancovane-ze-sf-a-fs-na-2007-

2013finalni-verze.pdf 

plná 

Prováděcí dokument k ROP JV     http://www.jihovychod.cz/cs/pro-

zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty okrajová 

Pravidla pro publicitu 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-

stazeni/aktualni-dokumenty  
okrajová 

 

 

3.4.2. Metodika analýzy textu příručky 

Hodnocení Příručky z hlediska její srozumitelnosti, účelnosti, návodnosti a přesnosti 

 

První z analýz se zaměřila na vyhodnocení Příručky z praktického pohledu jejího 

uţivatele – zaměřila se tak na její srozumitelnost, návodnost a přesnost: 

▪ podrobný výklad jednotlivých kapitol (nakolik jsou jednotlivé kapitoly či 

jejich části srozumitelné pro čtenáře); 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni
http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/benefit7
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/financni-a-ekonomicke-hodnoceni-projektu
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/financni-a-ekonomicke-hodnoceni-projektu
http://www.jihovychod.cz/download/vyzva/metodika-zv-pro-programy-spolufinancovane-ze-sf-a-fs-na-2007-2013finalni-verze.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/vyzva/metodika-zv-pro-programy-spolufinancovane-ze-sf-a-fs-na-2007-2013finalni-verze.pdf
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty
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▪ praktická pouţitelnost informací při realizaci projektů; 

▪ návodnost (např. zpracování ţádostí, vyplnění monitorovacích zpráv, ţádostí o 

platbu, vedení pracovních výkazů, vedení účetnictví atd.); 

▪ účelnost informací z hlediska plnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace; 

▪ přesnost informací z hlediska legislativy, návaznosti na ostatní dokumenty, 

soulad s informacemi poskytovanými ze strany ostatních subjektů, atd. 

▪ provázanost příručky s jejími přílohami a dalšími dokumenty. 

 

Identifikace problematických a nesrozumitelných částí kapitol a popsaných postupů 

 

▪ Na základě podrobného výkladu jednotlivých kapitol budou definovány ty 

kapitoly, případně jejich části, u nichţ dochází k různým výkladům, 

nejasnostem a nepřesnostem.  

▪ Analýza textu Příručky bude následně porovnána s praktickými zkušenostmi 

příjemců a ţadatelů, zjištěnými v průběhu terénního šetření.  

▪ Nesrozumitelnost lze velmi snadno odhalit na základě nejčastějších příčin 

nesplnění či porušení podmínek a poţadavků uvedených ve výchozí 

dokumentaci (např. formální nedostatky, chyby v identifikaci způsobilých 

výdajů, špatné určení monitorovacích indikátorů atd.). 

 

Analýza rozsahu Příručky a míry detailnosti uvedených informací 

 

Cílem této části prováděné analýzy je definovat optimálnost rozsahu a míru detailnosti 

v rámci jednotlivých kapitol.   

▪ Výstupem by měla být identifikace kapitol či tematických částí, v rámci nichţ 

je třeba detailnější popis, případně v rámci kterých kapitol či částí je moţné 

naopak informace zestručnit.  

▪ Součástí bude rovněţ návrh částí či kapitol, které by měly obsahovat, nad 

rámec detailního teoretického výkladu, také praktickou ukázku. 

 

Identifikace informací, které v Příručce chybí a pro příjemce jsou důleţité 

 

Tato část analýzy by měla vyplynout z předchozích částí, zejména pak z hodnocení 

rozsahu a míry detailnosti informací. Na základě předchozích zkušeností s realizací výzev 

bude moţné snadno identifikovat moţnosti pro doplnění Příručky o vybrané kapitoly, témata 

či specifické přílohy a praktické ukázky, které jsou z pohledu ţadatelů i příjemců důleţité. 

 

Vyhodnocení systému revizí Příručky 

 

Další část analýzy bude zaměřena na hodnocení systému změn v Příručce, tzn. jak se 

v případě revizí Příručky ţadatelé a příjemci v těchto změnách orientují, nakolik jsou pro ně 

srozumitelné, jakým způsobem jsou o těchto změnách informováni a v jakém časovém 

horizontu. 
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Vyhodnocení vhodnosti distribuce Příručky 

 

▪ V rámci prováděného šetření bude také moţné zhodnotit, do jaké míry je 

vyhovující způsob distribuce Příručky včetně informací o změnách či nových 

verzích (stávající systém distribuce – uveřejňování na stránkách 

www.jihovychod.cz).  

▪ Součástí bude také návrh, jakým způsobem by případně mohla být tato 

distribuce posílena. 

 

Zhodnocení grafické podoby a členění Příručky, popřípadě návrh nové úpravy 

 

Mimo hodnocení obsahové stránky Příručky, bude v rámci prováděné analýzy 

hodnocena také její grafická podoba a nakolik je tato podoba uţivatelsky přívětivá. Součástí 

můţe být také konkrétní návrh pro zlepšení grafické podoby. 

 

Benchmarking s Příručkami pro příjemce v jiných operačních programech  

 

Příručka pro ţadatele a příjemce je součástí dokumentace i v dalších operačních 

programech a proto lze porovnat strukturu a obsah Příručky pro ţadatele a příjemce ROP JV 

s příručkami dalších programů, zejména s ohledem na oblasti nebo kapitoly, které v Příručce 

obsaţeny nejsou nebo jsou v menší míře.  

▪ Uchazeč předpokládá koncentraci zejména na ostatní ROP, např. Střední 

Čechy.  

▪ Nabízí se zde také moţnost zahraničního srovnání s dokumentací pro obdobné 

programy realizované v sousedících členských státech Evropské unie – mohlo 

by se jednat např. o „Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego“, polskou obdobu ROP).  

▪ Na základě komparace pomocí benchmarkingu budou formulována doporučení 

pro úpravy a doplnění Příručky. 

 

Návrh opatření vedoucích k zefektivnění Příručky 

 

Všem zainteresovaným stranám bude v průběhu šetření a provádění analýzy poskytnut 

prostor pro konkrétní návrhy na opatření vedoucí k zefektivnění Příručky. Vybrané relevantní 

návrhy poté budou součástí předloţené analýzy. 

 

3.4.3. Průběh analýzy textu příručky 

  V rámci této aktivity byla provedena důkladná analýza Příručky pro ţadatele a 

příjemce, která se zaměřila primárně na elektronickou verzi příručky, která je ke staţení ve 

formátu PDF. Analýze byla podrobena verze 1.11, která byla ze strany ÚRR JV poskytnuta 

v citovatelné podobě odpovídající verzi příručky.  

  Dále bylo provedeno hodnocení  

- Interaktivní verze Příručky pro ţadatele a příjemce 

- Uţivatelské příručky Benefit7 

http://www.jihovychod.cz/
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- Uţivatelského manuálu k aplikaci eCBA 

- Metodické příručky způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období 2007-2013 

 

  Analýza se soustředila zejména na tyto aspekty: 

1)  Struktura Příručky a její grafická podoba 

2)  Jasnost, přehlednost a srozumitelnost Příručky 

3)  Praktická pouţitelnost 

 

  Součástí analýzy byla i identifikace moţných formálních, stylistických a gramatických 

nedostatků Příručky, včetně návrhu na jejich úpravu.  

 

3.4.4. Výsledky analýzy textu příručky 

3.4.4.1. Analýza textu příručky 

 

o Hodnocení Příručky z hlediska její srozumitelnosti, účelnosti, návodnosti 

a přesnosti 

 

Jednoznačným kladem Příručky je její rozdělení na dvě části, a to část pro 

ţadatele a část pro příjemce. Obě části jsou vhodně provázané a také členění z hlediska 

kapitol a podkapitol je provedeno logicky. 

Celkově lze Příručku charakterizovat jako přehlednou, srozumitelnou, čtivou a 

v naprosté většině textu jasnou.  

Z hlediska srozumitelnosti, účelnosti, návodnosti a přesnosti bylo identifikováno 

 Chybějící nebo nedostatečné vymezení některých pojmů – tento problém byl 

identifikován u několika částí Příručky a u pojmů, které jsou buď obecně pouţívané, 

ale pro osoby, které nemají všeobecné znalosti z oblasti EU fondů, ne zcela známé 

(zejména v oblastech veřejných zakázek, kříţového financování a veřejné podpory) 

nebo je jejich výklad víceznačný, případně nejasný.  

 Z hlediska potenciálních uţivatelů je pouţití některých slovních spojení mírně 

nepřehledné nebo matoucí, text v některých pasáţích předpokládá relativně 

pokročilou úroveň znalostí problematiky EU fondů, zejména se to týká oblasti 

veřejné podpory, kde by bylo potřebné uvést příklady, případně jasnější vymezení. 

V několika případech se vyskytuje duplicita informací. 

 Nedostatečné pouţití příkladů, praktických návodů a postupů zejména u částí 

vnímaných ţadateli a příjemci jako problémové – veřejná podpora a veřejné zakázky. 

Srozumitelnost Příručky jako takové vhodně doplňují poznámky pod čarou ať uţ ve 

formě vysvětlení nebo odkazu na další dokumenty. 
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Příručka se jeví jako velmi vhodný nástroj jak pro přípravu ţádostí o dotaci, tak 

pro realizaci podpořených projektů zejména díky návaznosti dalších dokumentů, ať uţ jde 

o interaktivní verzi Příručky pro ţadatele a příjemce, tak uţivatelské příručce k aplikaci 

Benefit7 nebo k aplikaci eCBA. 

Kladně lze hodnotit i zahrnutí formulářů potřebných pro zajištění monitoringu a 

reportingu projektu, jakoţ i postupů pro zadávání veřejných zakázek.  

V rámci Příručky není dostatečná provázanost na další dokumenty a jiné 

informační zdroje (další dokumenty ROP JV jako je Programový dokument, Prováděcí 

dokument, externí dokumenty, legislativu) 

  Pozitivní je odlišení významných informací pomocí tučného písma, případně 

rámečku, to se týká zejména doporučení a upozornění. 

V rámci Příručky nejsou dostatečně vysvětlené všechny pojmy a pouţité zkratky nebo 

je jejich vysvětlení aţ za místem pouţití (např. PŢP, SF apod.) 

 

 

o Identifikace problematických a nesrozumitelných částí kapitol a 

popsaných postupů 

 

V rámci této analýzy je jednoznačná provázanost výstupu dotazníkového šetření. Jako 

hlavní problémové oblasti lze vymezit následující 

 Veřejná podpora 

 Veřejné zakázky 

 Finanční řízení projektu 

 

Mimo těchto oblastí lze identifikovat nejasnosti v kapitole 1, kde jsou vypsané pouze 

podporované aktivity, ale např. u oblastí podpory 3.2, 3.3 a 3.4 jsou uvedeny stejné aktivity - 

bez uvedení definice ţadatele je tento výčet zavádějící. 

V kapitole 2.1 nejednotné termíny v nadpisu Ţádost o poskytnutí pomoci a dále 

popisováno jako ţádost o dotaci. 

V kapitole 2.2 je uvedeno, ţe se odevzdávají přílohy v jednom originále či ověřené 

kopii a jedné kopii a poté je uvedena věta, ţe pokud ţadatel dodá dvě kopie, bude vyzván 

k doloţení originálu (duplicita informací). 

Součástí analýzy byla i identifikace moţných formálních, stylistických a gramatických 

nedostatků Příručky, včetně návrhu na jejich úpravu.  Přílohou Průběţné zprávy je verze 

Příručky ve formátu .DOC ve formě revizí s návrhem změn, úprav a oprav včetně komentářů.  

Nejvýznamnější závěry: 

- Sjednocení termínů  

- Překlepy a gramatické chyby pouze v minimální míře 
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o Analýza rozsahu Příručky a míry detailnosti uvedených informací a 

identifikace informací, které v Příručce chybí a pro příjemce jsou důleţité 

 

Rozsah Příručky pokrývá komplexně celý proces přípravy a realizace projektů, 

coţ se projevuje i v provázanosti obou částí Příručky (pro ţadatele a pro příjemce). 

Příručka jako taková vyţaduje alespoň základní znalosti v oblasti strukturálních 

fondů, některé její pasáţe pak vyţadují širší znalost principů strukturálních fondů a 

předpokládají znalost Programového dokumentu, případně Prováděcího dokumentu ROP JV, 

většina Příručky ale udrţuje míru detailnosti a odbornosti na úrovni dostupné i méně 

zkušenému uţivateli. Na začátku Příručky je navíc vhodně zakomponován výklad základních 

pojmů a termínů. 

V rámci analýzy nebyly identifikovány ţádné zásadní chybějící informace, nedostatky 

lze stejně jako v jiných aspektech identifikovat v nedostatku praktických informací a 

příkladů k jednotlivým oblastem. 

 

 

o Vyhodnocení systému revizí Příručky 

 

 V rámci kaţdé revize Příručky (aktuálně verze 1.12) jsou hned na druhé straně 

uvedeny podstatné informace: 

• Verze Příručky  

• Termín schválení verze Příručky 

• Pro jaké výzvy je příručka platná – datum platnosti s případným rozlišením na 

budoucí výzvy a výzvy kontinuální  

Následně je uveden seznam revizí a změn ve formě změnového listu, který vhodně 

vymezuje provedené změny a revize – tabulka obsahuje následující informace: 

- Datum změny  

- Verze, ve které byla změna provedena, kapitola a strana 

- Stručný popis revize 

- Osoba, která změnu provedla 

Systém revizí umoţňuje dobrou orientaci ve změnách, ale nezajišťuje dostatečnou 

orientaci v tom, zda se jedná o změny závaţné či nepodstatné.  

ÚRR zajišťuje distribuci informací o změnách příručky několika komunikačními 

kanály: 

- Newsletter ROP JV 

- www stránky ROP JV (www.jihovychod.cz)  

- semináře pořádané ÚRR JV 

Systém informovanosti o revizích Příručky je odpovídající potřebám programu a 

zajišťuje pro uţivatele dostatečnou míru informací o revizi Příručky. 

 

http://www.jihovychod.cz/
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o Vyhodnocení vhodnosti distribuce Příručky 

 

Distribuce Příručky je zajištěna prostřednictvím uveřejnění na oficiálních www 

stránkách ROP JV na adrese www.jihovychod.cz a to ve dvou formách: 

- Elektronická verze Příručky pro ţadatele a příjemce ve formátu PDF 

- Interaktivní verze Příručky 

Odkazy na Příručku jsou uvedeny na několika místech webové stránky, ale neexistuje 

ţádný přímý odkaz na staţení Příručky na hlavní stránce. Cesta k nalezení aktuální verze 

Příručky je dle analýzy zpracovatele a výsledků terénního šetření i hloubkových rozhovorů 

dostatečně návodná. 

Informace o změnách či nových verzích je uvedena v sekci Dokumenty ke staţení, kde 

je ale uvedena pouze verze aktuální Příručky, informaci o platnosti aktuální verze je nutno 

nalézt přímo v samotné Příručce. 

Distribuce prostřednictvím tištěných příruček není ani ze strany ţadatelů a příjemců 

očekávána nebo poţadována. 

 

 

o Zhodnocení grafické podoby a členění Příručky, popřípadě návrh nové 

úpravy 

 

Uţivatelská přívětivost a grafická podoba Příručky je nadprůměrná, v Příručce se 

snadno orientuje a je pouţito i vhodných barev.  

 Celková atraktivita – příručka je jak z hlediska titulní strany, tak i svého dalšího 

obsahu vizuálně přitaţlivá a zvyšuje komfort uţivatele. 

 Snadnost orientace v příručce – snadnost orientace v příručce je zajištěna vhodně 

definovaným obsahem i rozčleněním do kapitol a podkapitol 

 Pouţitý font a velikost písma – pouţitý fond je z hlediska čitelnosti odpovídající 

potřebám uţivatelů příručky 

 Zalomení textu – je vhodně vyuţito rozčlenění do odstavců, zalomení stránek 

odpovídá charakteru textu, kaţdá kapitola začíná na nové stránce 

 Označení kapitol – označení kapitol a podkapitol je vhodně nastaveno a dodrţeno 

v rámci celé Příručky, výhrady lze mít pouze ke kapitole 6, která pokrývá pouze 

necelou polovinu strany A4 

 

 

o Benchmarking s Příručkami pro příjemce v jiných operačních 

programech  

 

Zpracovatel se zaměřil zejména na srovnání zejména na ostatní ROP. Na základě 

komparace pomocí benchmarkingu byla formulována doporučení pro úpravy a doplnění 

Příručky. 

 

http://www.jihovychod.cz/
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V rámci srovnání s dalšími obdobnými příručkami lze hodnotit Příručku pro ţadatele a 

příjemce ROP JV jako nadprůměrnou jak z hlediska struktury, rozsahu informací, uţivatelské 

přívětivosti. Příručka je oproti řadě jiných obdobných příruček vhodně a uměřeně graficky 

laděná. Jako významný kladný rys Příručky lze vymezit i její interaktivní podobu. 

Z výstupů benchmarkingu lze identifikovat i několik oblastí pro zlepšení, které byly 

zapracovány do návrhové části: 

- Vyšší praktická vyuţitelnost – doplnění příkladů, předvyplněných zpráv, 

reportů apod. 

- Vhodnější struktura příloh a provázanosti Příručky s dalšími souvisejícími 

dokumenty 

Příručka verze 1.11 i s připomínkami a návrhy změn a zlepšení je uvedena jako 

Příloha č. 4 této zprávy (v elektronické podobě v reţimu změn). 

 

3.4.4.2. Analýza Interaktivní verze Příručky pro žadatele a příjemce 

 

Interaktivní Příručka je dostupná prostřednictvím www.jihovychod.cz a odkaz na ni je 

přímo na hlavní stránce, z umístěného banneru však nelze poznat, ţe se jedná o interaktivní 

verzi Příručky.  

Interaktivní příručka z velké části kopíruje formát i rozsah Příručky a je její 

elektronickou podobou upravenou pro interaktivní pouţití. V kapitole 1.1 je uvedeno, ţe 

příručka rozdělena na dvě části I. Pro ţadatele a II. Pro příjemce, ale její rozdělení není nijak 

z následujících kapitol patrné. Záloţky uvedené nad levou navigační lištou (Pro ţadatele, Pro 

příjemce) se nevztahují k příručce, ale celkově k rozdělení poskytovaných informací pro tyto 

dvě cílové skupiny. 

Výhody oproti tištěné verzi lze vymezit následovně: 

- vhodnější strukturace témat a zahrnutí některých témat PD ROP JV 

- přehledná orientace prostřednictvím navigační lišty 

- provázanost Příručky prostřednictvím hypertextových odkaz na další témata, 

pojmy a to jak v rámci Příručky, tak i na externí dokumenty a jiné www 

stránky 

Pozitivem je vhodně nastavená navigace včetně moţnosti zobrazení pouze 

vybraných kapitol nebo částí Příručky včetně moţnosti zobrazit celou Příručku. Navigační 

lišta však s ohledem na délku názvů jednotlivých částí a podčástí zabírá velkou část 

obrazovky a i kratší text se nezobrazí na jedné obrazovce. 

Interaktivní příručka nedisponuje moţností staţení offline verze, coţ významně 

omezuje její vyuţitelnost pouze na přístupnost prostřednictvím internetu. S ohledem na 

konstrukci řadu odkazů na další webové stránky by však bylo nutno vytvořit dvě verze, 

případně by offline verze byla vůči online verzi v omezeném rozsahu, zejména co se týče 

interaktivních odkazů. 

http://www.jihovychod.cz/
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Výrazným nedostatkem je nefunkčnost hypertextových odkazů
1
, kdy například 

v rámci části 3. Proces hodnocení byly z osmi hypertextových odkazů funkční pouze dva a 

nebyl funkční ani interní odkaz na začátku článku (url: přejít do struktury celého článku). 

V některých případech je pouţito i nevhodného formátování textu (např. na 

http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka/2-povinne-prilohy-k-zadosti je v prvním odstavci 

nevhodně pouţit formát textu za odkazem na Příručku BENFIT, který dává dojem o tom, ţe 

se jedná o hypertextový odkaz: obsahující podrobný návod, jak ţádost vyplnit).  

V řadě dalších případů je provedena konverze textu Příručky bez úpravy pro 

potřeby www stránek – opět je to např. v rámci http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka/2-

povinne-prilohy-k-zadosti, kde jsou poznámky pod čarou přímo v textu a ne formou 

hypertextového odkazu na konec textu, případně zobrazení ve formě odkazu. 

  Celkově lze interaktivní příručku hodnotit jako nástroj vhodný pro ţadatele i 

příjemce, který však vykazuje řadu nedostatků, které sniţují praktickou vyuţitelnost 

interaktivní příručky. Interaktivní příručka nevyuţívá v dostatečné míře moţnosti nabízené 

její formou (více praktických informací, ukázek vyplněných zpráv, odkazů na další 

dokumenty, související www stránky apod.).   

 

3.4.4.3. Analýza Uživatelské příručky Benefit7 

 

Celkově lze zhodnotit, ţe dle této příručky je moţné s drobnými obtíţemi připravit 

ţádost o dotaci a poté i zpracovat monitorovací zprávu a ţádost o platbu, nicméně s 

nutností dohledání informací z jiných zdrojů. Tato příručka je koncipována spíše jako 

technický manuál. 

Další nedostatky příručky Benefit7 lze vymezit následovně: 

- Příručka obsahuje pasáţe, které jsou z hlediska poskytování informací nevyváţené. 

Jedna obsahuje podrobný popis včetně příkladů či vykopírování relevantního textu 

z jiných materiálů a jiná pouze strohou informaci někdy i ve formě odráţek 

- V obrazovém doprovodu jednotlivých podkapitol příručky se vyskytují různé styly 

zvýraznění vyplňovaného místa (tlusté a tenké čáry, někde doplněné šipkami, které 

ztěţují přehlednost). 

- U pasáţí, kde má ţadatele na výběr (např. typ zadavatele nebo druh výběrového 

řízení) chybí vysvětlení pojmů ani odkaz na místo, kde by ţadatel mohl takovou 

informaci získat. Není také vysvětleno, jak se zachovat v případě, ţe k popisované 

akci nedojde (Např. ţadatel ve své e-mailové schránce otevře zaslanou zprávu – co je 

třeba udělat, kdyţ zpráva nepřijde) 

- Nejsou pouţívány jednotné pojmy pro jednu věc, objevuje se např. autor ţádosti, 

vlastník ţádosti, zpracovatel ţádosti nebo nové číslo ţádosti a unikátní kód. 

- Nejsou sladěny odkazy na kapitoly v závorkách za textem, jednou je uvedeno (viz. 

Kapitola 3 Název nabídka aplikace Benefit) poté (viz. Kap. 4.2) nebo (viz. Kapitola 

přihlašování) nebo (viz odstavec 1 této kapitoly) 

                                                 
1
 Výsledek testu funkčnosti odkazů k 1. 8. 2009. 

http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka/3-proces-hodnoceni-zadosti/1-odstavec-3-kap
http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka/2-povinne-prilohy-k-zadosti
http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka/2-povinne-prilohy-k-zadosti
http://www.jihovychod.cz/cs/prirucka/2-povinne-prilohy-k-zadosti
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- Výskyt zkratek, které nejsou nikde vysvětleny (např. IPRM). 

 

Konkrétní nedostatky: 

- Str. 11  

o je informace o obchodní značce dodavatele software pro BENEFIT 7 pro ţadatele 

relevantní? 

o Kapitola č.2 Okna aplikace Benefit 7 obsahuje informace, které se zobrazují aţ po 

přihlášení do systému, které je popisováno aţ v kapitolách následujících 

- Str. 12  - vzhledem k obsahu informací uvedeným v této kapitole by měla být umístěna 

před kapitolu č. 2 

- Str. 15 – text „ţadatel ve své emailové schránce otevře zaslanou zprávu“ – nepřesný 

pojem, zpráva se objeví v emailové schránce zadané v rámci registrace (tedy na registrační 

email) 

- Str. 19 a 20  

o není sjednocena grafická úprava. U popisu Navigace rozepsat jednotlivé záloţky 

stejným způsobem jako je uvedeno v textu výše - Nový záznam, Kopírovat záznam  

o nejednotné pojmy v kapitole 4.3: „Většina záloţek obsahuje souhrnné tabulky či 

číselníky“, v kapitole předešlé je přitom definováno jako Povinné/nepovinné pole 

s nabídkou 

- Str. 21 - podkapitola 4.4 Automatické odhlášení je mimo souslednost textu 

- Str. 25 - podkapitola 4.7 Změna uţivatele aplikace – není vysvětlen případ, kdy nelze 

vlastníka ţádosti donutit k předání vlastnických práv, jaký je další postup, kam se odvolat 

- Str. 28  - v kapitole 6 je nepřesnost  - výběrem příslušné výzvy se otevře jeden formulář 

ţádosti pro danou výzvu, je tu pouţito mnoţné číslo (zavádějící) 

-  Str. 29  

o nesrozumitelné vyjádření v poznámce 

o odkaz na nesprávnou kapitolu a uveden i nesprávný název kapitoly 

o pouţit termín Unikátní kód HASH s odkazem na kapitolu Finalizace projektu, kde se 

takový termín nevyskytuje. Termín navíc není vysvětlen 

- str. 31  

o nutno specifikovat, co znamená termín pozitivní vliv na horizontální téma – udrţitelný 

rozvoj 

o nutno vysvětlit, co znamená termín pozitivní vliv na horizontální téma – rovné 

příleţitosti 

- str. 32 - chybí definice území dopadu (jak posoudit velikost území dopadu?) 

- str. 33 - chybí definice místa realizace (co vše do místa realizace zahrnout) 

- str. 35 - u části Realizované investice NUTS 3 je nepřesnost, procentní podíl se vyplňuje 

pouze v případě, ţe ţadatel vyplní místa realizace z obou krajů (Vysočina i Jihomoravský 

kraj) jinak je procentuální podíl vygenerován automaticky 

- str. 36 – nesou uvedeny příklady, či bliţší poţadavky na náplň jednotlivých poloţek 
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- str. 41 a 42 - popis vyplnění adresy ţadatele je nepřehledné (vhodnější rozdělit na dva 

případy – případ, kdy jsou obě adresy totoţné a kdy je adresa pro doručení jiná neţ 

oficiální) pojem zadání druhé adresy je zavádějící 

- str. 45 - poznámka: „Doporučujeme žadatelům, aby předkládali jen ty nejrelevantnější 

nebo nejdůležitější reference“ -  je velmi obecná, míra relevantnosti ze strany 

poskytovatele dotace a ţadatele můţe být diametrálně odlišná 

- str. 49 - není vysvětlen pojem aktivity projektu a není tak jasné, zda má být uveden výčet 

aktivit vztahujících se k rozpočtu, harmonogramu nebo jiné aktivity? 

- str. 53 - podkapitola 7.16 Hodnoty indikátorů specifikovat, kde najdu relevantní indikátory 

ke své výzvě? Nedostatečně objasněn výběr relevantních indikátorů 

- str. 56 - v podkapitole 7.18 není vysvětlen pojem Příjmy projektu (ze zkušenosti je to 

v tomto případě chápáno spíše jako zisk, ne jako klasický příjem a není popsáno, jak 

postupovat v případě ztrátového projektu) 

- str. 60 a 61 - v podkapitole 7.21 nedostatečně popsané významy pouţitých pojmů (např. 

veřejný zadavatel, sektorový,…), nepopsané druhy veřejných zakázek (případně chybějící 

odkaz na materiál, který tuto problematiku popisuje a vysvětluje), nedostatečně vysvětleno 

co se rozumí dalšími informacemi k zakázce  

- str. 68 - v podkapitole 7.26 chybí informace, kde ţadatel najde seznam povinných příloh 

k předkládanému projektu a nejsou uvedeny příklady nepovinných příloh pro lepší 

návodnost 

- str. 69 - v podkapitole 7.27 je poměrně sloţitě vysvětleno jakým způsobem 

zpracovat čestná prohlášení, ale chybí zvýraznění informace, ţe pokud ţadatel nebude 

s některým z nich souhlasit, tak nemůţe projekt podat 

- str. 71  - chybí příklady typických nedostatků, které brání finalizaci (např. ţe email 

uvedený u kontaktní osoby musí být zaregistrován v Benefitu apod.) a není popsáno jak 

pracovat s výstupem funkce Kontrola a její vyuţití. 

- Str. 77 a dále - u obrazových výstupů kapitoly č. 10 je pouţita jiná grafika 

- Str. 81 - v podkapitole Záloţka výběrové řízení není popsáno jak postupovat, pokud chce 

ţadatel zadané výběrové řízení zrušit nebo změnit jeho charakter vzhledem ke změněné 

výši zakázky apod. Toto se týká v podstatě všech „natvrdo“ zadaných dat načtených 

z Monitu 

- Str. 82 – není vysvětlen pojem „zaškrtávátko“ 

 

3.4.4.4. Analýza Uživatelského manuálu k aplikaci eCBA 

Struktura manuálu a její grafická podoba 

Grafická podoba příručky je velmi dobrá. Velkým kladem je pouţití barevných 

„printscreenů“ aplikace eCBA s vyplněným modelovým příkladem. Vhodně byl zvolen typ 

písma i formátování textu, čímţ bylo dosaţeno celkové přehlednosti manuálu a snadné 

orientaci v textu.  
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Při deskripci funkcí aplikace jsou popisované názvy aktivních tlačítek aplikace 

vloţeny do uvozovek, coţ přispívá k snadnému pochopení sdělovaných informací. 

Jasnost, přehlednost a srozumitelnost manuálu 

Velkou výhodu lze spatřovat ve stručnosti podání „návodu“ pro pouţití aplikace 

eCBA. Uţivatel není zbytečně zahlcen nepodstatnými nebo sloţitě podávanými informacemi.  

Předpokládá se ovšem znalost terminologie pouţívaná při tvorbě projektů, protoţe 

manuál neobsahuje výklad pojmů. Tento fakt ovšem nelze chápat jako nedostatek, vzhledem 

k tomu, ţe uţivatelé aplikaci eCBA a tedy i manuál vyuţívají v druhé polovině příprav 

projektových ţádostí, tedy aţ poté, co se seznámí s principy fungování celého projektového 

cyklu, podmínkami operačního programu atd. Celkově lze manuál charakterizovat jako 

stručný, přehledný a srozumitelný. 

V rámci analýzy byly identifikovány tyto drobné nedostatky: 

 archivace dat 

V manuálu je upozornění, ţe aplikace není určena k archivaci dat a v případě nutných 

systémových změn můţe dojít k odstranění rozpracovaných projektů. Chybí zde popis 

postupu, jak v takovém okamţiku postupovat (odkaz na poskytovatele či provozovatele 

aplikace, umoţnění zálohování atd.). 

 výklad pojmů – DPH 

Absence výkladů pojmů jiţ byla zmíněna, ovšem ne jako kritická připomínka. 

Specifikem tvorby projektových ţádostí je mimo jiné otázka plátcovství DPH ve vazbě na 

způsobilost výdajů. V manuálu je opakovaně uvedeno zjednodušené rozdělení ţadatele na 

plátce a neplátce DPH, coţ má vazbu na číselné hodnoty vyplňované v relevantních polích. 

Manuál neřeší pokyn pro plátce DPH, kteří nemají nárok na odpočet daně na vstupu, protoţe 

vstupy nejsou pouţity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně 

ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato oblast daňové 

problematiky zasluhuje širší vysvětlení pro uţivatele aplikace eCBA. 

 socioekonomické dopady 

Popis jednotlivých ukazatelů socioekonomických dopadů je v manuálu přehledně 

uveden. Uţivatel by však měl být více směřován ve správném odhadnutí míry zlepšení ve 

vybraných ukazatelích. Manuál uvádí na příkladech pouze extrémy na obou pólech 

(vybudování nového objektu = 100%, pořízení části vybavení = 10%, rekonstrukce sociálního 

zařízení = 20%).  

Přínosem by bylo rozpracování modelových příkladů, nebo stanovení orientační 

stupnice pro odhad míry zlepšení. Zároveň v manuálu není popsán algoritmus výpočtu 

socioekonomických dopadů. Vzhledem k tomu, ţe aplikace tyto dopady dále nekvantifikuje, 

výsledkem je, ţe ţadatel nemá moţnost ani rámcově odhadnout společenské přínosy či 

náklady a jejich vliv na hodnocení projektu. 

 

Praktická pouţitelnost 

Manuál je vhodnou pomůckou k práci s elektronickou aplikací eCBA, která je 

určena pro zdůvodnění a standardizované vyhodnocení finančních a socioekonomických 

aspektů projektu, předkládaných do ROP NUTS2 Jihovýchod za účelem získání finanční 

podpory na zamýšlený projekt.  
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Manuál pro aplikaci eCBA je přínosný zejména svojí snadnou pochopitelností a 

úsporou času, vzhledem k tomu, ţe aplikace eCBA je pro poskytovatele dotace relevantním 

ekvivalentem ke studii proveditelnosti, finanční a ekonomické analýze. Manuál k aplikaci 

přispívá k jejímu zvládnutí i osobám se základní počítačovou gramotností. 

 

3.4.4.5. Analýza Metodické příručky způsobilých výdajů pro programy 

spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 

programové období 2007-2013 

Struktura manuálu a její grafická podoba 

Příručka sestává z šesti kapitol týkajících se způsobilosti výdajů, výkladu pravidel, 

dokladování, právním předpisům a výkladu pojmů.  

Grafická podoba příručky je zdařilá včetně nastavené struktury dokumentu, 

obsah dokumentu s podrobným členěním kapitol umoţňuje uţivateli rychlé vyhledání řešené 

oblasti. To podtrhují i nadpisy odstavců, které nejsou nad textem, nýbrţ v levé části stránky 

vedle odstavce. Hojně vyuţívaným prvkem jsou poznámky pod čarou, které vysvětlují 

vybrané formulace nebo odkazují na příslušnou legislativní úpravu řešené oblasti.  

V kapitolách jsou přehledným způsobem uváděny odkazy na související kapitoly 

dokumentu. Pravidla v druhé kapitole jsou ukončena odkazy na výkladovou část daného 

pravidla a na dokladování daného typu výdaje. 

K upozornění na resumé z podaného textu slouţí šedě podbarvený rámeček na konci 

podkapitoly, který obsahuje důleţité informace vztaţené k dané podkapitole. V barevném poli 

se nalézají i praktické příklady vztaţené k vysvětlující problematice.    

 

Jasnost, přehlednost a srozumitelnost příručky 

Celkově lze tuto příručku charakterizovat jako přehledný dokument srozumitelnou 

formou nabízející výklad problematiky způsobilých výdajů a způsobu jejich 

dokladování. Z hlediska uţivatele nejsou spatřovány zjevné chyby ve výkladu, 

dvojsmyslnost vysvětlení nebo jiné nedostatky.  

Drobným úskalím, které do jisté míry znepříjemňuje práci ţadateli, je odkazování na 

vlastní pojetí problematiky konkrétním Řídícím orgánem (např. „ŘO je oprávněn 

stanovit, pro které skupiny bude poţadováno“, nebo „vymezení těchto forem je v kompetenci 

jednotlivých ŘO“). Příručka tedy obecně řeší výše uvedenou problematiku beze zbytku. 

Předpokládá ovšem, ţe detailní (specifické) poţadavky poskytovatele dotace při samotné 

realizace projektů budou ţadateli sděleny v rámci další prováděcí dokumentace, vytvořené 

jednotlivými ŘO.      

 

Praktická pouţitelnost 

Příručka je základní pomůckou při sestavování rozpočtu projektu jako stěţejní 

části projektové ţádosti. Správné pochopení přístupu ke kategorizaci nákladů je podmínkou 

korektně sestaveného rozpočtu vzhledem k poskytovateli dotace, coţ eliminuje potenciální 

nebezpečí vyřazení projektové ţádosti z procesu hodnocení. Vybrané pokyny z této 
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příručky jsou zakomponovány v příručkách pro ţadatele a příjemce, kde jsou upraveny 

dle poţadavku Řídícího orgánu. Pokud ţadatel potřebuje podrobnější výklad problematiky 

způsobilosti výdajů, neţ mu nabízí příručka pro ţadatele, nebo hledá více příkladů z praxe, 

musí vyuţít tuto metodickou příručku. Specifické poţadavky ŘO zde ovšem nenalezne. 
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3.5. SOUHRN VÝSLEDKŮ ANALÝZ DLE EVALUAČNÍCH OTÁZEK 

V závěru analytické části jsou zjištění jednotlivých pouţitých metod ve formě 

stručných závěrů uspořádány dle evaluačních otázek: 

 

Je Příručka pro příjemce a žadatele ROP JV srozumitelná, jednoduchá a provázaná s ostatní 

přímo související dokumentací? 

Ano s určitým prostorem pro zlepšení.  

Srozumitelnost a nápomocnost příručky je ţadateli a příjemci hodnocena dobře. 

Nejvíce srozumitelně připadají ţadatelům a příjemcům informace o doručení ţádostí, 

vymezení ţadatelů a příjemců a popis náleţitostí publicity. Jako nejméně srozumitelné se 

jeví části věnované veřejné podpoře, finančnímu řízení projektu a výběrovým řízením. 

Uţivatelské pohodlí příručky je ţadateli a příjemci rovněţ hodnoceno velmi dobře. Náměty 

na zlepšení, při kvalitativní části průzkumu, byly zaznamenány směrem k rozsahu textu 

některých částí a k pouţívání „odráţkové struktury“.  

Analýza textu příručky prokázala, ţe příručku lze charakterizovat jako přehlednou, 

srozumitelnou, čtivou a v naprosté většině textu jasnou. Uţivatelská přívětivost a grafická 

podoba příručky je nadprůměrná. Jednoznačným kladem příručky je její rozdělení na dvě 

části, a to část pro ţadatele a část pro příjemce. Rovněţ další části příručky lze povaţovat za 

vhodně strukturované a graficky zdařilé. Slabým místem je nedostatečná provázanost na 

další dokumenty (další dokumenty ROP JV jako je Programový dokument, Prováděcí 

dokument, externí dokumenty, legislativu). V rámci analýzy nebyly identifikovány ţádné 

zásadní chybějící informace, nedostatky lze stejně jako v jiných aspektech identifikovat 

v nedostatku praktických informací a příkladů k jednotlivým oblastem.  

Více v kapitolách: 3.1.4.4.; 3.2.4.4.; 3.4.4.1. 

Jsou způsoby zveřejnění informací odpovídající vzhledem k požadavkům žadatelů a 

příjemců? 

Ano po zavedených opatřeních ke zlepšení. 

Ţadatelé a příjemci z ROP JV hodnotí velmi dobře ochotu poskytování informací 

ÚRR, úplnost poskytovaných informací a schopnost poskytnout dodatečné informace. 

Odbornost a kompetentnost při poskytování informací hodnotí ţadatelé a příjemci ze začátku 

rozporuplně, postupem výzev se hodnocení těchto aspektů zlepšilo. Konzistentnost 

poskytovaných informací nebyla vţdy zachována. Ke konzistentnosti poskytovaných 

informací hodně přispěly písemné záznamy z konzultací, které jsou ţadateli, příjemci i 

poradenskými firmami hodnoceny velmi pozitivně. Transparentnost vyhodnocení ţádostí a 

zpětná vazba po vyhodnocení ţádosti se dle hodnocení ţadatelů postupem výzev zlepšovali. 

Část dotázaných povaţuje poskytování informací ÚRR za pasivní a co se včasnosti 

poskytnutých informací týká, v případě sloţitějších dotazů vytýkali někteří ţadatelé dlouhou 

lhůtu na odpověď. 

Téměř devět z deseti dotázaných označilo za svůj pravidelný zdroj informací při 

zpracovaní ţádosti o dotace web ÚRR. Tři čtvrtiny pravidelně vyuţívaly osobní konzultace 

na ÚRR a Příručku pro ţadatele a příjemce pravidelně vyuţívalo 69 % dotázaných, čímţ se 

tento zdroj umístil na třetí příčce mezi pravidelně pouţívanými zdroji informací. 

Více v kapitolách: 3.1.4.2.; 3.2.4.2. 
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Kolik procent projektů je zpracováno prostřednictvím zprostředkovatelských agentur? 

Aţ 73 % ţadatelů z ROP JV vyuţila při zpracování ţádosti sluţeb poradenských 

agentur, přičemţ jako hlavní důvod respondenti uváděli náročnost procesu a nedostatečné 

personální kapacity. 95 % z těch, kteří vyuţili sluţeb poradenských agentur, bylo se 

spolupráci spokojeno a agentury by vyuţili i v budoucnu. Ve většině případů byli ţadatelé se 

sluţbami těchto agentur spokojeni. 

Administrativně méně náročné projekty a projekty do určité finanční výše si ţadatelé 

zpracují obvykle svépomocí. Nicméně, ţadatelé potvrdili, ţe projekty týkající se ROP JV 

patří k těm administrativně náročnějším, které zpracovávali s poradenskými agenturami. 

Více v kapitolách: 3.1.4.1.; 3.2.4.1. 

 

Je způsob provádění změn v dokumentaci přehledný a srozumitelný pro žadatele a příjemce? 

Ano s prostorem ke zlepšení. 

42 % dotázaných ţadatelů a příjemců se o změnách v dokumentaci dozvěděl přímo 

od ÚRR formou obdrţeného e-mailu.  Více neţ třetina respondentů se o změnách dozvěděla 

aktivním vyhledáním na webu ÚRR. Mezi jinými zdroji převládala poradenská firma. Pouze 

5 % dotázaných nezaregistroval ţádné změny. Téměř dvě třetiny dotázaných soudí, ţe o 

změnách týkajících se příručky byly informování včas.  Necelá čtvrtina dotázaných míní, ţe 

informace o změnách se k nim dostaly s opoţděním. Nadpoloviční podíl dotázaných soudí, 

ţe změny přispěly k větší srozumitelnosti podmínek pro předkládání ţádostí o dotaci 

Metodické pokyny je dle ţadatelů potřeba umístit na lépe viditelné místo na webu a 

výrazněji na ně upozorňovat na více místech. 

Více v kapitolách: 3.1.4.4.; 3.2.4.4. 

 

Jaké údaje by měla dokumentace obsahovat? 

Dokumentace je po obsahové stránce vyhovující, postihuje všechny důleţité 

informační potřeby ţadatelů a příjemců. Prostor pro zlepšení je ve zvýšení praktické 

vyuţitelnosti, coţ znamená doplnění příkladů, předvyplněných zpráv, reportů apod. 

Při popisu ideální příručky se téměř všichni dotázaní ţadatelé a příjemci shodli na 

tom, ţe by měla být jednodušší. Zejména u těch ţadatelů, kteří spolupracují s poradenskou 

firmou, se ţádá ke klasické příručce ještě její zestručněná „manaţerská“ verze. 

Více v kapitolách:  3.2.4.4.; 3.4.4.1. 

 

Jakou formou lze nejlépe tyto informace zpřístupnit? 

Dle hodnocení ţadatelů a příjemců je příručka zbytečně podrobná a rozsáhlá, více 

účastníků rozhovorů spontánně navrhovalo zpracovat dvě úrovně příručky – zjednodušenou 

pro rychlé seznámení s povinnosti ţadatele a příjemce a podrobnou jako detailní návod pro 

ţadatele a příjemce. Mezi spontánně zmíněné příručky, které se dle dotázaných nejvíce 

blíţily ideálu se kterým se dobře pracuje, patřily příručky k OP ŢP a ROP Střední Čechy. 

Více v kapitole:  3.2.4.4. 
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Jaké jsou zkušenosti žadatelů a příjemců s přípravou žádostí o dotace? 

Aţ 44 % dotázaných ţadatelů a příjemců povaţuje proces ţádání o dotace za 

zbytečně náročný. Více neţ polovina dotázaných povaţuje proces ţádání za náročný, ale 

míru náročnosti vnímá akceptovatelně. Hlavním důvodem akceptace míry náročnosti je 

očekávaná vysoká míra administrativní náročnosti, na kterou se respondenti snaţí předem 

připravit.  

Za nejnáročnější část ţádosti o dotaci z ROP JV povaţují dotázaní ţadatelé a příjemci 

zpracování eCBA. Jak i hloubkové rozhovory potvrzují, respondenti chápou význam tohoto 

nástroje, ale vnímají ho jako značně omezující. Téměř ¼ dotázaných povaţuje za 

nejnáročnější část kompletaci povinných příloh. Obavy z časové i administrativní náročnosti 

této části jsou také nejčastěji jmenovanými důvody pro oslovení poradenské firmy. 

Více v kapitolách:  3.1.4.5., 3.2.4.5. 

Jsou žadatelé a příjemci spokojeni se srozumitelností, účelností, návodností a přesností 

dokumentace? 

Ano s jistými výhradami. 

Srozumitelnost a nápomocnost příručky je ţadateli a příjemci hodnocena dobře. 

Nejvíce srozumitelně připadají ţadatelům a příjemcům informace o doručení ţádostí, 

vymezení ţadatelů a příjemců a popis náleţitostí publicity. Jako nejméně srozumitelné se 

jeví části věnované veřejné podpoře, finančnímu řízení projektu a výběrovým řízením. 

Uţivatelské pohodlí příručky je ţadateli a příjemci rovněţ hodnoceno velmi dobře. Náměty 

na zlepšení, při kvalitativní části průzkumu, byly zaznamenány směrem k rozsahu textu 

některých částí a k pouţívání „odráţkové struktury“.  

Více v kapitolách: 3.1.4.4.; 3.2.4.4. 

Je způsob distribuce a zveřejnění dokumentace na webových stránkách Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod vhodný? 

Ano s prostorem pro zlepšení 

Webové stránky jsou přes svou obsáhlost pro ţadatele a příjemce přehledné a 

strukturované. Cílová skupina webových stránek vykazuje vyšší míru tolerance k velkému 

mnoţství informací a nutnosti delšího vyhledávání. Návrhy pro zlepšení webu vycházejí ze 

snahy nepřekročit tuto poměrně velkorysou míru tolerance a poskytnout návštěvníkům 

moţnost relativně rychlého zorientování a nalezení potřebných informací přes logickou 

rozsáhlost portálu. Hlavní návrhy pro zlepšení: 

▪ Upravit homepage – sníţit počet a přeskupení odkazů 

▪ Zváţit moţnost přípravy a uveřejnění Průvodce stránkami, který by návštěvníkovi 

v případě zájmu od začátku kladl otázky (např. Kde pracuji? Na co potřebuji 

dotaci?...), tím zuţoval pole relevantních informací a umoţnil tak rychlejší nalezení 

konkrétního údaje. 

▪ Omezit pouţití odborné terminologie v případech, kde to není nezbytně nutné.  

▪ Zveřejnit seznamu agentur a jejich úspěšnosti při ţádání o dotace a dále přehledného 

seznamu schválených projektů. 

▪ Zakomponovat do stránek moţnost odeslání ţádosti o dotaci přes webové stránky. 

Více v kapitole:  3.3. 



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 3 – Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Závěrečná zpráva 
                                                                            66 

 

 

Jaký je rozsah využití služeb poradenských společností žadateli a příjemci? 

Při zpracování ţádosti vyuţilo sluţeb poradenské společnosti aţ 73 % ţadatelů, 

většina by postupovala stejně.  

Při samotné realizaci projektů je podíl spolupracujících příjemců jiţ menší. 

Monitorovací zprávy si většina příjemců zpracovává jiţ bez pomoci poradenské firmy a 

v některých případech si je nechává kontrolovat u těchto firem. Část příjemců si ale ani na 

realizaci bez poradenské firmy netroufá. 

Více v kapitolách: 3.1.4.1.; 3.2.4.1. 

 

Jaká řešení a doporučení je možné navrhnout pro další výzvy?  

Pro další výzvy se doporučuje realizovat úpravy v oblasti: 

▪ struktury příručky a jejich příloh,  

▪ provázání metodických pokyn s textem příručky,  

▪ posílení distribuce informací,  

▪ náplně kapitol,  

▪ zviditelnění klíčových informací z pohledu ţadatele a příjemce a  

▪ opatření na zlepšení webových stránek  

 

Více v kapitole:  4. 

 

 

 

 

 

 



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 3 – Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Závěrečná zpráva 
                                                                            67 

 

 

 4. NÁVRHOVÁ ČÁST 

4.1. NÁVRH ÚPRAV SYSTÉMU DOKUMENTACE PRO ŢADATELE A 

PŘÍJEMCE, VČETNĚ STRUKTURY A OBSAHU PŘÍRUČKY 

Na základě výsledků provedených analýz zpracovatel doporučuje následující úpravy 

v systému dokumentace. 

4.1.1. Vytvoření doporučované struktury příručky zohledňující vhodné řazení či 

doplnění chybějících kapitol/informací. 

Zpracovatel doporučuje v rámci struktury příručky následující úpravy: 

 

o Rozšířit kapitolu 1.4 Základní pojmy o pojmy vymezované v rámci jednotlivých 

tematických kapitol (například nesrovnalost) a rozšíření některých pojmů (datum 

zahájení realizace projektu, projekt).  

o Přesunout kapitolu 1.7 Výběrová řízení na dodavatele do části příručky pro 

příjemce, konkrétně do kapitoly 5 

o Doplnit podkapitolu FAQ – často kladené otázky jako podkapitolu 1.10, případně 

doplnit tyto otázky a odpovědi k jednotlivým tematickým kapitolám a podkapitolám 

o Vytvořit Shrnutí ke kaţdé kapitole a uvést toto shrnutí vţdy na závěr kapitoly 

o Upravit název kapitoly 6. Harmonogram například na 6 Harmonogram administrace 

ţádosti. 

o Doplnit kapitolu Veřejná podpora o podrobný postup pro určení, zda se jedná o 

veřejnou podporu včetně: 

- Příkladů projektů, kdy se jedná o veřejnou podporu a kdy ne – vyuţít 

zkušeností ÚRR JV s touto problematikou – zobecnění zkušeností z projektů, u 

kterých se problematika veřejné podpory řešila 

- Odkazů na informační zdroje, legislativu a další příklady  

- Upozornění, ţe arbitrem pro závazné posouzení, zda se jedná nebo nejedná o 

veřejnou podporu, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

 

Interaktivní příručku doporučuje zpracovatel rozdělit na část pro ţadatele a pro 

příjemce, coţ zvýší její uţitnou hodnotu. 

 

Zpracovatel dále navrhuje opatření na zlepšení informovanosti ţadatelů zejména 

v praktické rovině přípravy ţádostí a realizace projektů: 

o Vytvoření přehledu nejčastějších a nejvýznamnějších faktorů úspěchu a neúspěchu 

v jednotlivých fázích projektového cyklu 

o Vytvoření souboru FAQ – často kladených otázek včetně odpovědí na ně 

 

V rámci přípravy těchto dokumentů doporučuje zpracovatel zajistit zpětnou vazbu od 

ţadatelů a příjemců a spolupracovat i s poradenskými společnostmi. 
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Všechny výše uvedené dokumenty by měly být zakomponovány do Příručky pro 

ţadatele a příjemce a dalších metodických pokynů a příruček (jednak přímo do textu 

k relevantním kapitolám, tak i jako samostatné přílohy) a zveřejněny na www stránkách 

v příslušných sekcích. Obsah těchto dokumentů by měl být také zakomponován do prezentací 

v rámci seminářů. 

 

Systémovým návrhem zpracovatele je vytvoření dvou úrovní příručky z hlediska 

obsaţených informací a úrovně odbornosti: 

o zjednodušenou pro rychlé seznámení s povinnosti ţadatele a příjemce (nebo pro 

úroveň vyšších manaţerů),  

o podrobnou jako detailní návod pro ţadatele a příjemce (resp. pro zpracovatele 

ţádostí a osoby odpovědné za realizaci projektu) 

 

Toto systémové opatření je aplikovatelné velmi vhodně i na interaktivní verzi 

příručky. 

 

4.1.2. Návrh optimalizace struktury příloh 

Zpracovatel doporučuje provést restrukturalizaci příloh Příručky následujícím 

způsobem: 

 

o Zařadit Přílohy č. 6 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze 

zdrojů EU jako Přílohu č. 1 

o Přesunout Přílohu Doporučený harmonogram přípravy projektu do Kapitoly č. 2 

nebo Kapitoly č. 1 

o S ohledem na nemoţnost vyplnění příloh jako je například monitorovací zpráva 

v aktuálně pouţitém formátu  PDF doporučuje zpracovatel všechny přílohy určené 

pro příjemce (Přílohy č. 1, 2A, 2B, 3 a 5 uvedené ve verzi 1.11) vyčlenit z Příručky 

jako samostatné přílohy a poskytnout je příjemcům ve formátu .DOC nebo .XLS 

s tím, ţe v sekci Dokumenty ke staţení budou k dispozici v rámci jednoho souboru 

(ZIP / RAR) nebo samostatně ke staţení. 

 

Zpracovatel doporučuje v návaznosti na předchozí doporučení jako přílohy Příručky 

připojit například vzor vyplněné ţádosti o platbu nebo dalších formulářů, které byly 

uvedeny jako přílohy Příručky verze 1.11. 
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4.1.3. Návrh lepšího provázání metodických pokynů a metodik s textem 

příručky 

Zpracovatel dává na základě provedené analýzy i výsledků terénního šetření a 

výsledků hloubkových rozhovorů následující doporučení: 

 

o Doplnit v rámci Příručky odkazy na další dokumenty, ve kterých je dané téma nebo 

problematika pojata šířeji, a to ve třech rovinách: 

- Odkazy na programovou dokumentaci ROP JV – programový dokument, 

prováděcí dokument 

- Odkazy na metodické pokyny a příručky, které jsou v podstatě souborem na 

sebe navazujících dokumentů (Uţivatelská příručka Benefit7, Uţivatelský 

manuál k aplikaci eCBA, Metodická příručka způsobilých výdajů pro 

programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na 

programové období 2007-2013, Pravidla pro publicitu) 

- Odkazy na externí dokumenty – například Zákon o veřejných zakázkách,  

o Vloţit do Příručky základní informace z dalších příruček, metodik a metodických 

pokynů. Jako vhodné umístění těchto základních informací je podkapitola 1.4 

Základní pojmy a dále pak do jednotlivých tematických kapitol a podkapitol 

o Více vyuţívat poznámky pod čarou pro vyjasnění pojmů. 

 

V rámci Příručky pro ţadatele a příjemce doporučuje zpracovatel zdůraznit 

závaznost dalších dokumentů a metodických pokynů (zejména Metodické příručky 

způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů). 

 

4.1.4. Návrh posílení systému distribuce informací pro ţadatele a příjemce 

(organizace umístění na webových stránkách ROP JV) 

Zpracovatel doporučuje:  

 

o Zachovat distribuci informací prostřednictvím www stránek www.jihovychod.cz.   

o Vyuţít emailový newsletter pro informaci o nové revizi nebo aktualizaci příručky 

včetně příloh pro zefektivnění informování ţadatelů a příjemců   

o Vytvořit databázi e-mailových adres z následujících zdrojů: 

- e-mailové adresy uvedené v ţádostech v systému Benefit7 

- e-mailové adresy získané v rámci seminářů,  

- e-mailové adresy od zájemců o poskytování této informace. 

 

Jako doplňkové komunikační kanály lze vyuţít semináře pořádané ÚRR JV.  

 

Zpracovatel také doporučuje zvýraznění informace o změně výše uvedených 

skutečností na www stránkách (Banner, aktuality, apod). 

http://www.jihovychod.cz/
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4.2. NÁVRH SOUBORU OPATŘENÍ, KTERÉ POVEDOU K ZEFEKTIVNĚNÍ 

PŘÍRUČKY A ZLEPŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ 

4.2.1. Návrh náplně kapitol z hlediska lepší srozumitelnosti a návodnosti 

(doplnění chybějících informací či odstranění nadbytečných formulací) 

V souladu s výše uvedenými doporučením a závěry Zpracovatel doporučuje v obou 

částech příručky doplnit pro zvýšení srozumitelnosti a návodnosti: 

o více příkladů 

o praktické návody a postupy – zejména se týká oblasti veřejných zakázek 

o příklady dobré a špatné praxe 

o FAQ – často kladené otázky  

o odkazy na další dokumenty, ať uţ jsou součástí programové dokumentace ROP - 

v případě identifikovaných problémových oblastí přidat jednak přímé (www odkaz), 

tak i nepřímé odkazy na další informační zdroje 

o Na závěr kaţdé kapitoly doporučuje zpracovatel uvést stručné shrnutí 

nejpodstatnějších informací. 

 

Uţivatelskou příručky Benefit7 doporučuje zpracovat upravit tak, aby byla méně 

zaměřená na technickou podporu uţivatele a více na metodickou podporu ţadatele s 

praktickými pokyny zejména stran obsahu ţádosti. 
 

4.2.2. Návrh grafického provedení příručky 

S ohledem na stávající grafickou identitu ROP Jihovýchod doporučuje zpracovatel 

ponechat základní grafické provedení příručky ve stávající podobě. Grafickou podobu a 

provedení Příručky lze nicméně vylepšit za pomoci grafických prvků, které zlepší 

orientaci v dokumentu a zviditelní klíčové informace, nebo určité části příručky - viz 

například vzor manuálu ESF z Francie v Příloze č. 6 této zprávy a návrh piktogramů v další 

části této kapitoly. 
 

4.2.3. Návrh způsobu zviditelnění klíčových informací z pohledu ţadatele a 

příjemce 

Pro zviditelnění a zdůraznění klíčových informací z pohledu ţadatele a příjemce lze 

pouţít následující  

o Vyuţití tučného fontu písma jak v rámci textu, tak i v rámci odráţek 

o Pouţití rámečků a ohraničení  

o Pouţití barevného podkladu u doporučení, upozornění – pouţít škálu barev nebo 

vzorů vhodných pro barevný i černobílý tisk  

o Pouţití navigačního systému prostřednictvím piktogramů a značek 
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Piktogramy a značky mohou například odkazovat na externí dokumenty, a to jak na 

dokumenty přímo související s Příručkou jako je např. Manuál k eCBA, tak i na legislativu a 

další dokumenty. 

 

Návrh moţné podoby piktogramů je uveden v Příloze 5 této zprávy. 
 

4.2.4. Vytvoření návrhu optimálního způsobu aktualizace příručky (revize) 

S ohledem na předpokládanou frekvenci revizí příručky přináší zpracovatel následující 

doporučení pro aktualizaci příručky a systému revizí: 

o Poskytovat ţadatelům i příjemcům v elektronické formě na www stránkách 

www.jihovychod.cz  i změnovou verzi ve formátu PDF, případně DOC – zachovat 

v reţimu pouze podstatné změny, nikoliv změny vycházející z úpravy formátování, 

jazykových a stylistických korektur. 

o V rámci změnového listu na začátku aktualizované/revidované příručky zdůraznit 

podstatné informace, které se v příručce změnily, případně rozdělit změnový list na 

dvě části: 

- Podstatné změny – například změna pravidel, úpravy postupů pro realizaci 

projektů apod. 

- Nepodstatné změny – korektury, změna pořadí kapitol apod. 

o Informovat v předstihu o podstatných změnách příručky, zejména částí podstatných 

pro realizaci projektu 

o Umístit do sekce Aktuality informaci o nové verzi Příručky 

o Odlišit na homepage www.jihovychod.cz, ţe banner Příručka pro ţadatele (v 

pravém horním rohu) odkazuje na interaktivní verzi Příručky pro ţadatele a příjemce 

– zpracovatel proto doporučuje změnit text banneru na „Interaktivní verze Příručky 

pro ţadatele a příjemce“. 

 

Celá příručka verze 1.11 i s připomínkami a návrhy změn a zlepšení jak je uvedena 

jako Příloha č. 4 této zprávy (v elektronické podobě v reţimu změn). Jsou zde uvedeny 

zejména návrhy a doporučení v rovině: 

- Úpravy formátování 

- Jazykové, gramatické a stylistické korekce textů 

- Identifikace duplicitních 

- Identifikace nedostatečně vymezených pojmů 
 

4.2.5. Návrh opatření na zlepšení webových stránek 

Na základě výsledků šetření pomocí oční kamery a hloubkových rozhovorů 

s účastníky šetření zpracovatel přikládá následující doporučení: 

 

o Upravit homepage - u zadavatele jiţ probíhá interní diskuse na téma úpravy domácí 

stránky ve smyslu sníţení počtu a přeskupení odkazů, kterou vyvolala zjištění oční 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/


                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 3 – Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Závěrečná zpráva 
                                                                            72 

 

 

kamery a především doporučení respondentů při hloubkových rozhovorech. Tím se 

jednoznačně posílí přehlednost webu. 

o Zváţit moţnost jakéhosi Průvodce stránkami, který by návštěvníkovi v případě 

zájmu od začátku kladl otázky (např. Kde pracuji? Na co potřebuji dotaci?...), tím 

zuţoval pole relevantních informací a umoţnil tak rychlejší nalezení konkrétního 

údaje. 

o Omezit pouţití odborné terminologie v případech, kde to není nezbytně nutné. 

Sloţitá terminologie velmi často vede k neporozumění názvu/nadpisu určité sekce či 

kategorie. Vhodným příkladem je nenalezení informace, zda lze prostředky na 

vybavení škol audio-video technikou nalézt pod Rozvojem měst a obcí. Text Hlavních 

cílů je těţkopádný, špatně uchopitelný a příliš obecný. Z nahrávek Oční kamery 

vidíme sice čtení těchto pasáţí, současně však nulovou reakci poukazující na 

nepochopení významu 

o Za zajímavý podnět povaţujeme spontánní návrh respondentů na zveřejnění 

seznamu agentur a jejich úspěšnosti při ţádání o dotace. 

o Zváţit moţnost odeslání ţádosti o dotaci přes webové stránky, pokud to legislativa 

povoluje. Doporučujeme tuto moţnost do stránek zakomponovat.  

o Umístit pole pro přihlášení uţivatele jiţ na domácí stránku. 

o Zpracovatel doporučuje důkladnou analýzu odkazů v rámci interaktivní příručky 

včetně doplnění dalších vhodných odkazů. 

o Zpracovatel doporučuje umístit do sekce Dokumenty ke staţení i další dokumenty, 

které s Příručkou souvisejí, zejména pak Metodické pokyny vţdy v aktuální verzi 
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4.3. NÁVRH NAVAZUJÍCÍCH AKTIVIT 

 

Návrh a vytvoření efektivní interaktivní Příručky pro ţadatele a příjemce  

Nová podoba interaktivní Příručky by měla mít rozšířenou funkčnost a vyšší 

praktickou vyuţitelnost. Měla by mimo jiné umoţňovat vyhledání veškerých informací a 

odkazů v Příručce na zvolené téma a obsahovat např. ukázky vyplněných dokumentů, odkazy 

na další dokumenty, související www stránky. Součástí návrhu by mělo být řešení offline 

verze této interaktivní Příručky. 

Analýza dopadů komunikačních aktivit na cílové skupiny ROP JV 

Testování oční kamerou ukázalo velký potenciál vyhodnocení dosavadní komunikace 

na specifických cílových skupinách (ţadatelé, příjemci, novináři). Analýza dopadů se 

zaměřuje na hodnocení vybraných komunikačních aktivit (mediální komunikace, online 

komunikace, eventy, publikace, propagační předměty apod.) inovativními evaluačními 

nástroji a metodami, které do procesu hodnocení přímo zainteresují představitele cílových 

skupin. Výstupem jsou nejen zcela konkrétní doporučení ke zlepšení komunikačních aktivit, 

ale na základě výsledků také návrh dlouhodobé strategie komunikace ve druhé polovině 

programového období. Součástí analýzy je obvykle i komplexní analýza webových stránek 

(struktura, obsah, forma, návštěvnost) včetně návrhu optimalizace struktury, navigace a 

obsahu stránek. 

Vytvoření atlasu úspěšných projektů 

Jak vyplynulo z hloubkových rozhovorů, respondenti by uvítali na stránkách 

www.jihovychod.cz zveřejnění přehledu úspěšných projektů. Moţným řešením a pomůckou 

je zpracování přehledu projektů realizovaných (podpořených) z ROP JV ve formátu 

mapových podkladů. Jednotlivé projekty zobrazené na mapě umoţní po kliknutí na ně získat 

detailnější informace o projektu, ţadateli a výši dotace v jednotné a graficky atraktivní 

podobě. Kromě textové informace by součástí mohlo být i foto zobrazující stav po realizaci 

projektu. Obdobnou prezentaci lze najít např. na http://opi.sfzp.cz/, aktuálně se připravuje 

atlas úspěšných projektů podpořených v programu FM EHP / Norska. 

Poradenství při administraci projektů financovaných z ROP JV 

Vzhledem k rostoucímu počtu realizovaných projektů, rostoucího významu aktivit 

v oblasti monitoringu a řízení, značné administrativní zátěţi pro konečné příjemce při 

vypracování etapových/závěrečných zpráv a ţádostí o platbu, vyplňování ISPROFINů, 

sledování plnění naplánovaného harmonogramu projektu, sledování plnění monitorovacích 

ukazatelů a přepočteného stavu zaměstnanců, přípravy dokumentace k výběrovým řízením, a 

zejména kvůli nedostatečným zkušenostem a znalostem konečných příjemců s projekty 

podporovanými ze strukturálních fondů je ke zváţení moţnost poskytnout příjemcům dotace 

poradenství a koordinaci činností, které jsou povinni zajistit při realizaci projektu. Subjekt 

vzešlý z VŘ by všem zájemcům z řad příjemců dotace poskytl asistenci při plnění jejich 

povinností. Asistence by zahrnovala kontrola vypracovaných dokumentů, poskytování rad při 

řešení problémových situací, odpovídání dotazů týkajících se povinností apod. 

 

http://www.jihovychod.cz/
http://opi.sfzp.cz/
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5. PŘEHLED PŘÍLOH  

 

Příloha 1 Seznam subjektů, se kterými bylo realizováno telefonické šetření 

 

Příloha 2 Výsledky terénního šetření – kvantitativní i kvalitativní část 

 

Příloha 3 Oční kamera – závěrečná zpráva 

 

Příloha 4 Příručka pro ţadatele a příjemce, verze 1.11 s návrhy úprav a náměty na 

zlepšení 

 

Příloha 5 Návrhy moţných piktogramů  

 

Příloha 6 Příklad grafického zpracování příručky ESF z Francie 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


