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Shrnutí 
Předmětem evaluace je Program Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR. Jde o 
dotační program zřízený dle zákona č. 151/2010 Sb. vyhlašovaný Českou rozvojovou agenturou a je určen 
k podpoře rozvojových aktivit realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi) v jedné nebo více z 
prioritních zemí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR). 

Primárním cílem evaluace je poskytnout „nezávislé, objektivně podložené a konzistentní závěry, zjištění a 
doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA a dalšími aktéry o budoucím zaměření a způsobu 
realizace ZRS ČR se zohledněním Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Strategie ZRS ČR 2018–2030.“ Evaluace se 
tedy primárně zaměřuje na procesní stránku implementace Programu, jejím cílem je ale zároveň zvyšování kvality 
předkládaných projektů, a tím celkové účelnosti podpory. 

Cílem programu je primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, 
podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného 
charakteru. Iniciativy, které jsou v rámci tohoto programu podpořeny, mají být zaměřeny především na přenos 
know-how, sdílení zkušeností atd. Program se tak pokouší iniciovat intenzivnější využívání klíčové přidané 
hodnoty ZRS ČR ve srovnání s ostatními donory, a sice bezprostřední zkušenost s ekonomickou a společenskou 
transformací. V souladu s tímto zaměřením nelze prostředky z programu využít na investiční náklady – těžiště 
podpořených projektů by mělo ležet v aktivitách, které přímo podporují výměnu zkušeností (studijní návštěvy, 
výměnné pobyty, studijní programy atd.). 

Evaluace se zaměřuje na působení programu v období 2017–2019. Celková alokace prostředků činí pro každý rok 
1 500 000 Kč, přičemž dotace může dosáhnout nanejvýš 500 000 Kč. Maximální výše dotace z Programu může 
dosáhnout 90 % nákladů projektu, spolufinancování příjemce tedy musí dosahovat nejméně 10 % nákladů. 
Z programu nelze financovat investiční náklady.  

V každém ze sledovaných let byly podpořeny právě tři projekty. Pro implementaci Programu v tomto (i 
předcházejícím) období je charakteristický nízký zájem o podporu, poskytovatel dotace v hodnoceném období 
každoročně obdržel 3–5 žádostí. Průvodním jevem implementace jsou dále opakované žádosti předkládané 
stejnými subjekty. Všech devět projektů podpořených ve sledovaném období bylo realizováno pouze čtyřmi 
subjekty: Ústeckým krajem (2017 a 2019), Pardubickým krajem (2018 a 2019), městem Valašské Meziříčí (2017 a 
2019) a organizací Agora CE o.p.s. (2017, 2018 a 2019). 

 

Evaluace je zpracována společností Evaluation Advisory CE, s.r.o. Členy evaluačního týmu jsou: 

• Lukáš Maláč v pozici vedoucího projektu a hlavního evaluátora  

• Radim Gill, seniorní expert a garant kvality  

• Josef Lochman, juniorní expert 

• Aleksandar Pojevaljčić, lokální expert v Srbsku 

• Tiantin Gabelia, lokální expertka v Gruzii 

• Petra Chvatíková, expertka na oblast CLLD 

• Klára Štanderová, expertka v oblasti vzdělávání a místního rozvoje 

Evaluace byla zpracována v podmínkách omezení v důsledku onemocnění Covid-19. Veškeré evaluační metody 
proto byly aplikovány na dálku s využitím elektronické komunikace, videokonferencí a telefonického dotazování. 

 

 

Při hodnocení relevance evaluace prokázala, že Program i podpořené projekty jsou relevantní ve vztahu ke 
strategickým cílům ZRS i SDG. Všechny analyzované projekty jsou bezprostředně nebo alespoň zprostředkovaně 
v souladu s cíli „Řádná demokratická správa věcí veřejných“ a „Inkluzivní sociální rozvoj“ a vytvářejí tak potenciál 
pro naplnění těchto cílů. Cíl programu je relevantní pro potřeby realizátorů nebo potenciálních realizátorů, a to 
především z důvodu velmi široké definice cíle, jímž je především samotný proces posilování spolupráce a přenos 
know-how relevantního pro plnění veřejných funkcí. Relevanci Programu z tohoto pohledu potvrzují také 
případové studie, které se, mimo jiné zabývaly motivací zahraničních partnerů pro vstup do projektu spolupráce 
s českým partnerem. Touto primárním motivací bylo získání know-how a dobré praxe (případně i „špatné“ praxe, 
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tedy neúspěšných řešení a omylů v dané oblasti) od českých partnerů tak, aby zvýšili kvalitu svého působení 
v daném regionu a sektoru. Relevanci programu ale snižuje velmi obecná formulace cíle Programu, který není 
kvantifikován. Zásadní problémem ve vztahu k relevanci jsou potom podmínky programu (nízký limit nejvyšší 
možné podpory projektu z Programu, nutnost navázaného partnerství v cílové zemi, atd. – viz níže), které velkou 
část potenciálních žadatelů buďto diskvalifikují nebo pro ně Program není v současné podobě atraktivní. Celkově 
tak je relevance Programu hodnocena jako spíše nízká. Program je potenciálně relevantní na úrovni svého cíle, 
nastavení jeho podmínek ale Program pro řadu potenciálních žadatelů činí nerelevantním. 

Jak bylo uvedeno, Program nemá formulovány žádné monitorovací ukazatele a cíl Programu není kvantifikován. 
Monitoring Programu probíhá pouze na úrovni jednotlivých podpořených projektů, které formulují své vlastní 
cíle a výstupy. Tato skutečnost negativně ovlivňuje také plnění kritérií efektivity a efektivnosti. Při hodnocení 
efektivity aplikace evaluačních metod prokázala, že dílčí iniciativy podpořené Programem vykazují, až na výjimky 
spíše vysokou value for money a potenciálně pozitivní dopad na efektivitu mají také zjištění, že v některých 
případech má Program schopnost zprostředkovaně generovat návazné iniciativy, které mohou potenciálně 
multiplikovat dosažené výsledky. Návazné iniciativy byly ale zaznamenány spíše ojediněle a ve specifických 
případech.  

Efektivitu Programu ale výrazně snižuje nedostatečná koordinace mezi podpořenými projekty Programu 
navzájem a mezi podpořenými projekty a dalšími iniciativami ZRS ČR nebo jiných donorů. Nedostatečné využití 
synergií vede ke zdvojování aktivit a aktivit a přehlcení cílové skupiny a celkově neefektivnímu využití zdrojů.  
Důvodem je především skutečnost, že do procesního řízení programu nejsou v žádné fázi zapojeny ZÚ v cílových 
zemích, které by nad koordinací mohly dohlížet a nejsou zavedeny ani jiné formální nebo neformální koordinační 
mechanismy. Potenciální koordinace překryvů a „dělba práce“ mezi realizátory je tak ponechána spíše na náhodě 
a na vlastní iniciativě realizátorů. Efektivní koordinace však musí probíhat ze strany poskytovatele dotace. 
Negativní vliv mají také deficity v efektivitě řízení programu, které byly zaznamenány při procesní analýze 
Programu. V neposlední řadě má na efektivitu Programu negativní vliv skutečnost, že v rámci procesu hodnocení 
žádostí o dotacích nejsou dostatečně rozpracována hodnotící kritéria do podoby metodiky, která by poskytovala 
jednoznačné a transparentní vodítko pro aplikaci kritérií. Zvolená hodnotící kritéria navíc nedostatečně 
zohledňují specifika Programu  

Na základě těchto závěrů tak je evaluátorem celkově efektivita Programu hodnocena jako spíše nízká. 

 

Při hodnocení efektivnosti bylo při zpracování případových studií na úrovni podpořených projektů pozorováno, 

že dochází k naplňování plánovaných výstupů, většina podpořených projektů ale přesto nedosahuje cílů, které si 

jejich realizátoři formulovali, a to především z následujících důvodů: 

a. nízký objem prostředků pro rozvoj, 

b. příliš krátké projekty, jejichž prostřednictvím nelze realizovat o mnoho více, než výměnu zkušeností1, 

c. nízká úroveň komplementarit a návazností na další rozvojové iniciativy, 

d. neadekvátně formulované cíle, alespoň zčásti způsobené formulací hodnotících kritérií (hodnocení 

přínosu pro partnerskou zemi, které však programy daného objemu a rozsahu nemohou ve vyšší míře 

přinášet). 

Na úrovni Programu jako celku bylo prokázáno, že v některých případech jsou cíle Programu dosahovány – 

dochází k prohlubování partnerství, vznikají návazné iniciativy a rozšiřuje se okruh subjektů zapojených do 

spolupráce. Tento trend je ale spíše menšinový a je podmíněn splněním konkrétních podmínek: Program vykazuje 

vyšší efektivnost v případech, kdy je podpora směřována na úzce vymezená témata a spolupráce je zaměřena na 

přenos konkrétního řešení - za těchto podmínek Program prokazatelně přispívá k rozvoji partnerství mezi 

subjekty z ČR a cílových zemí a také bezprostředně nebo nepřímo iniciuje návazné iniciativy. Naopak v případě 

široce vymezených iniciativ je efektivnost velmi nízká, nedochází k hlubšímu rozvoji existujících ani nových 

partnerství. Podobně efektivnost Programu je vyšší v případě, že je podpora směřována na rozvoj silného 

partnerství mezi konkrétními dvěma veřejnými subjekty s ČR a cílové země (které vystupují v pozici realizátora a 

partnera) ale naopak v případě, kdy se podpora zaměřuje na facilitaci spolupráce mezi jinými subjekty je 

efektivnost spíše nízká. Program přitom při výběru projektů tyto podmínky, které jsou rozhodující pro jeho 

 
1 Tento deficit ale již byl ve druhém vyhlášení Programu pro rok 2020 odstraněn, z tohoto důvodu není 
formulováno odpovídající doporučení na umožnění realizace víceletých projektů. 
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efektivitu, nijak neověřuje. Deficit pro efektivní implementaci Programu navíc představuje nízký zájem 

potenciálních žadatelů o podporu. I kdyby tedy kritéria pro výběr projektů zohledňovala kvalitativní parametry 

uvedené výše, nemohla by z důvodu nízkého zájmu o podporu skutečně selektovat projekty s potenciálně 

nejvyšší přidanou hodnotou. Negativní vliv na efektivnost Programu má v neposlední řadě také zjištění, že 

Program nevede k hlubšímu rozvoji institucionální spolupráce, která je jedním z jeho cílů – i pokud v některých 

případech návazná spolupráce vzniká, orientuje se spíše na kulturní výměnu a mobility.  

Na základě těchto závěru hodnotí evaluátor efektivnost Programu jako spíše nízkou. 

Při hodnocení dopadů se evaluace zaměřovala především na to, zda to, zda Program vede k posilování institucí a 

dobré správy v cílových zemích, zapojování nových subjektů do mezinárodních partnerství a obecně přispívá 

k rozvoji podpořených regionů. Dopady Programu na úrovni posilování institucí a good governance nebyly, až na 

výjimky, prokázány a spíše ojediněle bylo také zaznamenáno, že by Programu bezprostředně podporoval 

rozšiřování okruhu subjektů v ČR i cílové zemi, které jsou zapojeny do spolupráce a zejména potom zapojování 

podnikatelských subjektů. Tyto dopady se projevily pouze v případě projektů, které jsou realizovány na základě 

dlouhodobého partnerství mezi subjekty z ČR a cílových zemí. Ve vyšší míře byly identifikovány dopady Programu 

na obecný rozvoj podpořených regionů, především potom v případech, kdy se podpora zaměřuje na konkrétně 

vymezená témata. Naopak v případě široce zaměřených projektů, jejichž podstatou byla především facilitace 

nových partnerství nebyly žádné z těchto dopadů prokázány. 

V některých případech byly pozorovány dílčí neplánované dopady: 

• Program má omezenou schopnost iniciovat spolupráci také na úrovni podnikatelských subjektů. 

• Program ve specifickém kontextu gruzínských regionů Pšavska a Chevsurska podpořil iniciativy, které 

alespoň zčásti umožnily zahájení podpory většího rozsahu v tomto regionu. 

Na základě těchto zjištění a závěrů je plnění kritéria dopadů hodnoceno také jako spíše nízké. Dílčí dopady, které 

lze kauzálně spojit s poskytnutou podporou, sice lze pozorovat, projevily se ale pouze v případě, že byly splněny 

specifické podmínky, které Program nekontroluje. 

Při analýze udržitelnosti bylo zjištěno, že jejími klíčovými faktory jsou již zmíněná dlouhodobá spolupráce, 
oboustranná přínosnost spolupráce a v neposlední řadě také míra zapojení institucí z cílové země do zpracování 
výstupů. Jejich vysoké zapojení posiluje relevanci a aplikovatelnost výsledků spolupráce a také posiluje ownership 
na straně partnerských institucí. V některých případech byl pozorován negativní vliv nízkého zohlednění a analýzy 
rizik nebo předpokladů při realizaci projektů na udržitelnost jejich výsledků. V těchto případech se tak až 
v průběhu realizace projektů či dokonce až při jejich ukončování přišlo na to, že nejsou splněná některá základní 
kritéria pro udržitelnost – například absence legislativy, nedostatečná kompatibilita a aplikovatelnost části know-
how v podmínkách cílové země způsobená institucionálními rozdíly nebo nedostatečné zapojení partnerů 
relevantních v daném sektoru, kteří by mohli výstupy převzít do své agendy. Celkově je na základě těchto zjištění 
a závěrů udržitelnost Programu hodnocena evaluátorem jako spíše nízká. 

Specifickým problémem Programu je zmíněný nízký zájem o podporu. Ten je, dle výsledků dotazníkového šetření 

i individuálních rozhovorů s potenciálními příjemci, způsoben především malou mírou informovanosti 

potenciálních žadatelů o Programu, roli hraje ale také relativně nízká celková výše podpory, která pro některé 

potenciální žadatele nemusí být dostatečně motivující s ohledem na vznik jisté administrativní zátěže spojené 

s řízením, reportingem a vyúčtováním projektu. Klíčovým problémem ale je omezený počet potenciálních 

příjemců – tedy krajů a obcí s navázaným partnerstvím v cílových zemích ZRS ČR. Má-li se zvýšit zájem o podporu 

z programu, bude nutné rozšířit okruh potenciálních zájemců o podporu mimo subjekty, které již mají vytvořená 

partnerství. 

 

Na základě uvedených závěrů byla formulována následující doporučení: 

 

Obsahová a procesní doporučení: 

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 

Hlavní adresát 

doporučení 
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Zvýšit důraz na publicitu Programu a systematické využívání nástrojů, které osloví 
potenciální žadatele. Zacílit publicitu specificky na kraje a obce, které jsou potenciálními 
žadateli o podporu. Systematicky spolupracovat s Asociací krajů a SMO ČR při publicitě 
programu. 

1 ČRA, SMO ČR, 
AK ČR. příp. 

další partneři 

Zvýšit míru zapojení ZÚ do řízení Programu, především ve fázi výběru projektů a jejich 
monitoringu 

1 ČRA, MZV, ZÚ 

Přesněji specifikovat cíle Programu, kvantifikovat je do podoby monitorovacích indikátorů 
a požadovat jejich vykazování na úrovni podpořených projektů; posílit monitoring 
programu za využití reportingu příjemců podpory (v závěrečných zprávách) a vlastního 
monitoringu (ve spolupráci se ZÚ) 

2 ČRA 

Zavést formální koordinační mechanismus pro zástupce realizátorů projektů ve stejných 
lokalitách a sektorech 

2 ČRA 

Zpracovat podrobnou metodiku aplikace hodnotících kritérií, včetně sub-kritérií, intervalů 
bodů pro různé stupně intenzity naplnění (sub)kritéria a obecně metodicky sjednotit 
hodnocení; zvýšit transparentnost hodnocení prostřednictvím publikace podrobných 
výsledků; 

Upravit hodnotící kritéria s cílem zohlednit specifika Programu, posílit inovativnost 
projektů a reflektovat konkrétní zjištění tohoto hodnocení. 

2 ČRA 

Zvýšit důraz na kvalitu zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování, a to především: 

a. trvat na konkrétní kvantifikaci výstupů – především ve vztahu k počtu a délkám 
zahraničních cest, počtu účastníků atd., 

b. požadovat zdůvodnění účasti jednotlivých účastníků zahraničních cest a jejich 
celkového počtu, 

obecně zajistit, aby obsah jednotlivých kapitol závěrečných zpráv odpovídal zadání. 

3 ČRA 

Rozvolnit harmonogram vyhlašování tuzemských dotačních programů a příjmu žádostí tak, 
aby termíny všech tuzemských dotačních programů nebyly totožné; upravit termíny 
klíčových procesů řízení programu (vyhlášení programu, změnové řízení, administrace 
závěrečných zpráv a vyúčtování) tak, aby nedocházelo ke kumulaci více časově náročných 
procesů 

3 ČRA 

 

Systémová doporučení: 

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 

Hlavní adresát 

doporučení 

Posílit proces identifikace komplementarit vhodných pro iniciativu ucházející se o podporu 
s Programu. Proces by měl být zaměřený na komplementarity s dalšími existujícími a/nebo 
plánovanými iniciativami ZRS ČR (a případně i jiných donorů) v cílových zemích s cílem 
identifikovat specifická témata, ve kterých by konkrétní spolupráce mezi samosprávami 
v ČR a veřejnými institucemi v cílové zemi podpořila další implementované iniciativy. 

2 ČRA, MZV, ZÚ, 
příp. další 
partneři 

V návaznosti na předchozí doporučení zavést možnost formulace flexibilních preferenčních 
kritérií specifických pro jednotlivé cílové země, které by akcentovaly konkrétní téma, 
region/lokalitu, cílovou instituci atd., 

2 ČRA 

Vyčlenit části alokace Programu na aktivity s cílem vytváření nových partnerství 
(s odlišnými podmínkami programu, hodnotícími kritérii, nižší maximální možnou 
podporou z Programu a zároveň vyšší mírou spolufinancování atd.). V části Programu 
zaměřené na rozvoj spolupráce naopak posílit význam stabilních a dlouhodobých 
partnerství, která, dle závěrů hodnocení, jsou podmínkou vyšší efektivity, efektivnosti i 
udržitelnosti iniciativ 

2 ČRA 

Systematicky informovat realizátory projektů o dalších zdrojích pro financování partnerské 
spolupráce mezi samosprávnými institucemi v ČR a jejich partnery v cílových zemích 

3 ČRA, MZV 
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Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

1 Úvod 

1.1 Kontext evaluace 

Předmětem evaluace je Program Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR. Jde o 
dotační program zřízený dle zákona č. 151/2010 Sb. vyhlašovaný Českou rozvojovou agenturou a je určen 
k podpoře rozvojových aktivit realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi) v jedné nebo více z 
prioritních zemí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR). Program je vyhlašován každoročně a 
jeho oprávněnými žadateli mohou být kraje a municipality ČR. Podpořené projekty nemohou svou realizací 
překročit jednoletý rámec, ve kterém je program vyhlašován. Evaluace byla zahájena v březnu 2020 a závěrečná 
evaluační zpráva bude odevzdána v červenci 2020. 

1.2 Účel evaluace  
Primárním cílem je „nezávislé, objektivně podložené a konzistentní závěry, zjištění a doporučení využitelná při 
rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA a dalšími aktéry o budoucím zaměření a způsobu realizace ZRS ČR se 
zohledněním Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Strategie ZRS ČR 2018–2030.2“ Zadávací dokumentace proto 
v tomto smyslu formuluje evaluační otázky, které pokrývají evaluační kritéria OECD-DAC, tedy relevanci, 
efektivitu, efektivnost, dopady a udržitelnost. Nad rámec toho je požadováno rovněž vyhodnocení vnější 
prezentace (viditelnosti ZRS ČR) a průřezových principů ZRS ČR. Záměrem zadavatele je „získat nezávislé 
vyhodnocení procesů spojených s realizací hodnoceného dotačního titulu s důrazem na možnosti zvýšení jeho 
efektivity a efektivnosti, ale i z hlediska zvyšování kvality předkládaných projektů a tím celkové účelnosti 
poskytované podpory“3. 

1.3 Informace o řešiteli evaluace 
Evaluation Advisory CE s.r.o. je společným podnikem etablovaných společností HOPE Group s.r.o. a Naviga 4 
s.r.o., které dlouhodobě působí na špici trhu v oblasti evaluací a poradenství pro ministerstva a úřady státní 
správy a samosprávy v České republice. Je tedy dynamickou konzultační organizací s více než dvacetiletou tradicí 
na českém trhu. Společnost se od svého založení orientuje na konzultační a expertní činnost v oblasti realizace 
veřejných výdajových programů a projektů. Na tomto poli jsou realizovány analytické a evaluační projekty, 
projekty strategického a projektového poradenství, vývoje projektových záměrů, zpracování analýz a specifických 
typů dokumentací k projektům strukturálních fondů EU.  

Klíčoví členové realizačního týmu, Radim Gill a Lukáš Maláč, kteří posílili tým Evaluation Advisory CE v roce 2018, 
disponují rozsáhlými pracovními zkušenostmi s evaluacemi rozvojových iniciativ. 

2 Informace o hodnocené intervenci 

2.1 Intervence v širším kontextu, komentář k procesní a obsahové 
stránce programu 

Cílem programu je primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, 
podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného 
charakteru. Iniciativy, které jsou v rámci tohoto programu podpořeny, mají být zaměřeny především na přenos 
know-how, sdílení zkušeností atd. Program se tak pokouší iniciovat intenzivnější využívání klíčové přidané 
hodnoty ZRS ČR ve srovnání s ostatními donory, a sice bezprostřední zkušenost s ekonomickou a společenskou 
transformací. V souladu s tímto zaměřením nelze prostředky z programu využít na investiční náklady – těžiště 
podpořených projektů by mělo ležet v aktivitách, které přímo podporují výměnu zkušeností (studijní návštěvy, 
výměnné pobyty, studijní programy atd.). 

 
2 Viz zadávací dokumentace evaluace. 
3 Tamtéž 
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Evaluace se zaměřuje na působení programu v období 2017–2019. V rámci Programu byla vyhlášena samostatná 
dotační výzva pro každé z těchto tří let. Podmínky programu pro jednotlivé roky jsou v základních parametrech 
de facto totožné. Celková alokace prostředků činila vždy 1 500 000 Kč, přičemž dotace může dosáhnout nanejvýš 
500 000 Kč. Maximální výše dotace z Programu může dosáhnout 90 % nákladů projektu, spolufinancování 
příjemce tedy musí dosahovat nejméně 10 % nákladů. Z programu nelze financovat investiční náklady. 

V každém ze sledovaných let byly podpořeny právě tři projekty. Zároveň je ale nutné uvést, že absorpce 
programu, resp. poptávka po této dotaci, je na velmi nízké úrovni. Do výzvy v roce 2017 byly předloženy pouze 4 
projekty a tři z těchto projektů obdržely podporu, do výzvy pro rok 2018 byly předloženy dokonce pouze 3 
projekty a všechny byly schváleny k podpoře, v roce 2019 bylo předloženo 5 projektů opět se třemi úspěšnými. 

V žádném z hodnocených roků nedošlo k dočerpání alokace výzvy. Nejnižší čerpání bylo zaznamenáno v roce 
2018, kdy byly schváleny projekty s kumulativní výší požadované dotace 1,25 mil. Kč, skutečně vyčerpáno ovšem 
bylo necelých 1,1 mil. Kč. V rámci výzvy pro rok 2017 byly podpořeny tři projekty s celkovou výší požadované 
dotace 1,343 mil. Kč, tato částka byla také vyčerpána. Nejblíže stanovené alokaci byla výzva pro rok 2019, kdy 
bylo vyčerpáno 1,41 mil. Kč. 

Průvodním jevem nízkého zájmu o podporu z programu jsou opakované žádosti předkládané stejnými subjekty. 
Všech devět projektů podpořených ve sledovaném období bylo realizováno pouze čtyřmi subjekty: Ústeckým 
krajem (výzvy pro roky 2017 a 2018), Pardubickým krajem (2018 a 2019), městem Valašské Meziříčí (2017 a 2019) 
a organizací Agora CE o.p.s. (ve spolupráci se samosprávnými subjekty, zejm. městem Vrchlabí; projekty 
realizované ve všech třech hodnocených výzvách). 

2.2 Aktéři intervence 
Nositelem Programu a jeho vyhlašovatelem je Česká rozvojová agentura. Do monitoringu projektů, resp. 
implementace Programu v cílové zemi jsou ojediněle zapojeni pověření pracovníci jednotlivých zastupitelských 
úřadů, jak ale bude ukázáno níže, jejich zapojení je nízké a spíše ad-hoc.  

Další zúčastněné strany Programu v evaluovaném období vycházejí ze struktury realizátorů a partnerů 
jednotlivých dílčích projektů, které byly v tomto období realizovány. Ty lze rozdělit do čtyř skupin dle realizátorů 
těchto projektů. Takto jsme k nim v rámci evaluace k nim dále přistupovali – předmětem evaluace tedy není 
devět izolovaných projektů, ale spíše čtyři komplexnější a víceleté aktivity, které se v různé míře navzájem 
doplňují a prolínají. Zúčastněné strany jednotlivých skupin projektů jsou představeny v tabulkách níže. 

Tabulka 1: Zúčastněné strany skupiny projektů. 

 Agora 2017 Agora 2018 Agora 2019 

Realizátor Agora CE 

Partneři v ČR Město Vrchlabí 

  PRO Šumavsko z. s. Česká lesnická akademie v Trutnově 

Partneři v cílové 
zemi 

Regional Develpoment Agency of Mtskheta-Mtianeti 

  Střední lesnická a zemědělská škola 
v Tsinamdzvriantskari 

  National Forestry Agency 

  Ministry of Environmental protection and 
Agriculture of Georgia 

  Pardubický kraj 2018 Pardubický kraj 2019 

Realizátor Pardubický kraj 

Partneři v ČR Destinační společnost Východní Čechy 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Krajská síť NS MAS ČR Pardubického kraje Klub českých turistů – oblast Pardubický kraj 

Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje 

Gymnázium Svitavy 
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 Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 

Partneři v cílové 
zemi 

Regional Development Agency of Mtskheta-Mtianeti 

Lepl Ilya Tsinamdzghvrishvili Community College 

Social Solidarity (NGO) 

 School No. 3 Tserovani settlement, Mtskheta 

 Kazbegi LAG 

  Valašské Meziříčí 2017 Valašské Meziříčí 2019 

Realizátor Město Valašské Meziříčí 

Partneři v cílové 
zemi 

Město Čačak 

 Školy a školky ve městě Čačak4 

  Ústecký kraj 2017 Ústecký kraj 20185 

Realizátor Ústecký kraj 

Partneři v ČR Krajská síť NS MAS ČR Ústeckého kraje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická Ústí nad Labem 

MAS Český Sever, z. s. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola, Teplice 

 Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
Chomutov 

 Gymnázium Teplice 

 Krajská zdravotní, a.s. 

 Komunitní multikulturní centrum Poradny pro 
integraci v Ústí nad Labem 

Partneři v cílové 
zemi 

Město Vršac Srbská republika – Autonomní oblast Vojvodina –
sekretariáty pro zdravotnictví a regionální rozvoj 

Česká Beseda Vršac 

Mojsijev – poradenská společnost Česká národní rada 

Centrum pro zemědělský rozvoj ve Vršaci Chemicko-zdravotní škola Vršac 

 Gymnazium a ekonomická škola Bela Crkva 

 Hospodářská škola Vršac 

2.3 Komentář k procesní stránce intervence 
Program je administrován ČRA, přičemž jeho administrace je realizovaná souběžně s dalšími tuzemskými 
dotačními programy: 

• Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti6  

• Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a 
partnerství NNO)7. 

 
4 Zapojeny do realizace projektu nepřímo, zaujímají ovšem důležitou pozici, poněvadž představují „adresáta“ 
podpory. Zřizovatelem je město Čačak. 
5 Tučně jsou v tomto sloupci vyznačeny instituce, které jsou jako partnerské organizace zmíněny v Závěrečné 
zprávě a byly tak skutečně do realizace projektu zapojeny. Nad rámec uvedených bylo do realizace projektu 
zapojeno také město Vršac, které ovšem není v Žádosti o dotaci mezi partnerskými institucemi zmíněno. 
6 Do roku 2018 rozděleno na dva programy: (1.) Globální rozvojové vzdělávání a (2) Osvěta veřejnosti a 
komunikace výsledků ZRS. 
7 V roce 2017 šlo ještě o dva oddělené programy, od roku 2018 sloučené. 



 
 
 
 

 

4 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Program je vyhlašován v jednoletých cyklech ve formě výběrového dotačního řízení. Program na následující rok 
je vyhlášen vždy na podzim předchozího roku a vyhlášení je zveřejněno na webových stránkách poskytovatele 
dotace, České rozvojové agentury. Dokument vyhlášení programu formuluje jeho cíle, oprávněné subjekty, 
podmínky účasti ve výběrovém řízení, podmínky pro použití dotace a podmínky pro realizaci projektů (včetně 
finančního zúčtování) a stanovuje detaily procesu podání žádosti o dotaci i jejich následného posouzení a 
hodnocení.  

Dotační procesy probíhají souběžně – programy pro analyzované roky 2017–2019 byly vyhlášeny (v souladu se 
Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO) ve stejné době a souběžně byly také vyhlášeny 
výsledky výběrového řízení v rámci dotačních titulů. Podrobněji viz následující tabulka. 

Tabulka 2: Harmonogram tuzemských dotačních programů 

Tuzemské dotační 
programy pro rok 

Datum vyhlášení 
Uzávěrka pro předložení 

žádostí 
Datum publikování 

výsledků 

2017 1. 9. 2016 24. 10. 2016 30. 1. 2017 

2018 18. 8. 2017 17. 10. 2017 23. 2. 2018 

2019 15. 10. 2018 3. 12. 2018 11. 2. 20198 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Na základě uvedené výzvy předkládají žadatelé o dotaci své projekty v předepsané formě. Po uplynutí lhůty pro 
přihlášení projektů jsou provedena dvě kola posouzení žádostí. V prvním kole je posuzovaná formální správnost 
předložených žádostí, tato kontrola je realizována pracovníkem poskytovatele dotace. Ve druhém kole jsou 
žádosti posouzeny dle kritérií uvedených ve vyhlášení programu a pro toto posouzení je ustavena hodnotící 
komise. Na základě výsledku tohoto hodnocení, který je zveřejněn na webových stránkách poskytovatele dotace 
ve formě Zápisu z jednání hodnotící komise, jsou vybraným žadatelům předložena k podpisu Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, která tvoří právní základ podpory. 

Dotace je příjemci převedena po podpisu Rozhodnutí. Příjemce je povinen předložit ČRA do 15. února roku 
následujícího po roce realizace projektu závěrečnou zprávu projektu a jeho vyúčtování. Na tomto základě 
poukáže nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele dotace. Mimo povinnosti předložit závěrečnou 
zprávu a vyúčtování je příjemce povinen předložit také průběžnou zprávu za první pololetí realizace projektu. 

Procesní nastavení Programu neformuluje povinnost ve vztahu k monitoringu udržitelnosti podpořených 
projektů. 

 

2.4 Klíčové předpoklady a rizika realizace 
Program explicitně předpokládá, že aktivity a výstupy projektů povedou k přenosu know-how, sdílení zkušeností 
s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit veřejné správy. Splnění těchto předpokladů je 
předmětem evaluačních otázek a ověřování daných skutečností je jedním z hlavních cílů evaluace. 

Mimo administrativně-finanční požadavky neformuluje program žádné další explicitní předpoklady ani rizika, 
která by se měla bezprostředně odrážet v evaluaci. 

Další předpoklady a rizika jsou rozpracována na úrovni jednotlivých projektů. Jejich zpracování je ale na velmi 
nízké a spíše jen deklaratorní úrovni a nebylo zaznamenáno, že by příjemci podpory s riziky a předpoklady při 
realizaci jakkoliv dále pracovali. Podrobněji viz hodnocení udržitelnosti.  

 
8 Výsledky nejsou publikovány na webových stránkách ČRA, uvedeno proto datum předání zprávy hodnotící 
komise poskytovateli dotace; jednání hodnotící komise k dotčenému Programu se uskutečnilo 28. 1. 2019. 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

3 Metodologie evaluace 

3.1 Použité metody sběru a analýzy informací  

Metody sběru a analýzy dat jsou podrobněji rozpracovány v přiložené evaluační matici a ve Vstupní zprávě 
projektu. 

S ohledem na přetrvávající omezení související s onemocněním Covid-19 bylo nutné všechny metody sběru dat 
aplikovat prostřednictvím vzdálené komunikace. Klíčovou roli ve sběru dat tak hrály metody desk research a 
řízených rozhovorů, z nichž část byla realizována jako skupinové rozhovory. Tyto rozhovory byly realizovány 
prostřednictvím nástrojů pro videokonference nebo telefonicky. Část rozhovorů byla nahrazena, na explicitní 
žádost respondenta, emailovou komunikací – respondent tedy na otázky a případné doplňující otázky odpovídal 
písemně. Podrobněji k realizovaným rozhovorům viz příloha zprávy. 

Doplňkově byly využity metody šetření prostřednictvím dotazníku a analýza dat třetích subjektů. Dotazník byl 
využit ve dvou případech:  

• První z dotazníků byl aplikován při sběru dat v Gruzii a byl jím osloven celý vzorek účastníků vzdělávacích 
aktivit realizovaných v rámci projektu Agora, dle prezenčních listin, které byly součástí závěrečných 
zpráv jednotlivých projektů. Celkem bylo s žádostí o vyplnění dotazníku osloveno 13 respondentů9. 
K dotazníkovému šetření bylo přistoupeno z důvodu vysokého množství osob, které se vzdělávání 
zúčastnily a cílem šetření bylo získat strukturovanou informaci o kvalitě, využitelnosti a konkrétních 
dopadech vzdělávacích aktivit. Návratnost dotazníků dosáhla pouze 7 odpovědí.  

• Druhé šetření bylo realizováno mezi potenciálními žadateli o podporu v ČR. Návratnost druhého 
dotazníku lze hodnotit jako vysokou, z celkových 12 subjektů (obce a kraje) s partnerem v prioritních 
zemích ZRS ČR, se podařilo získat 8 odpovědí Podrobněji k tomuto šetření viz EO 12 a vyhodnocení 
šetření v příloze 

Neúspěšné bylo dotazníkové šetření pro představitele ZŠ a MŠ ve městě Čačak, zaměřené na využívání 
zpracovaných materiálů ve výuce. Dotazník byl proto nahrazen telefonickým dotazováním, jehož se aktivně 
zúčastnily dva subjekty (zástupce předškolní vzdělávací instituce zastřešující 11 MŠ a zástupce jedné ZŠ přímo 
zapojené do projektu).  

Pro potřeby evaluace byla analyzována data Národního parku Pshav-Khevsureti, Agentury pro chráněná území 
Gruzie (Agency for Protected Areas – APA) a Gruzínské národní správy cestovního ruchu (Georgian National 
Tourism Administration) s cílem analyzovat trend návštěvnosti v oblasti, do které byla směřována podpora 
projektů Agora. Dostupná data ale neposkytla (z důvodu vysoké agregace a/nebo jejich nízké kvality) požadované 
informace. 

Pro analýzu informací na úrovni podpořených projektů (resp. skupin projektů) bylo využito metody případových 
studií – viz přílohy závěrečné zprávy. Sebraná data byla dále analyzována prostřednictvím obsahové analýzy, 
komparativní analýzy a syntézy. Byla také aplikována metoda analýzy teorie změny programu. 

3.2 Metodologické a další překážky 

Klíčovou a v okamžiku předkládání nabídky nepředpokládanou překážkou byla opatření zavedená jednotlivými 
vládami v reakci na šíření nemoci Covid-19 a obecněji restrikce spojené s cestováním, osobním setkáním 
s cílovými skupinami atd. Evaluaci nebylo možné odsunout na pozdější termín, byl proto navržen aktualizovaný 
evaluační design, spoléhající na realizaci celé evaluace „na dálku“, tedy s využitím komunikace prostřednictvím 
telefonu a videokonferencí s intenzivnějším zapojením místních expertů. Omezením této formy komunikace bylo 
v některých případech absence technického vybavení. Výraznějším deficitem byla dostupnost respondentů a 
obecněji nemožnost zorientovat se ve vztahu k relevantním stakeholderům při evaluační návštěvě. Namísto 
operativní návštěvy respondentů s využitím místních kontaktů tedy bylo nutné identifikovat relevantní kontakty 
a zajistit kontaktní údaje respondentů a následně je zajistit k rozhovoru na dálku. V konečném důsledku tak sběr 
dat vyžadoval realizaci většího množství rozhovorů, než bylo původně plánováno a sběr dat se také protáhl do 
delšího času z důvodu obtížné dostupnosti respondentů. Problém představovala také absence bezprostřední 
interakce při využití rozhovorů na dálku, která byla alespoň částečně kompenzována využitím videokonferencí. 

 
9 Oslovení byli všichni účastníci vzdělávacích akcí, kteří nebyli osloveni s žádostí o individuální rozhovor. 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Omezení realizace sběru dat také způsobila, že velká část sběru dat musela být realizována samostatně místními 
experty. Evaluační tým byl proto v intenzivním kontaktu a pro místní tazatele byly zpracovány podrobné 
metodické materiály (scénáře) pro vedení rozhovorů. 

Dalším dopadem této situace je nemožnost využití metody fokusních skupin. Možnost využití videokonference 
pro společný „virtuální“ seminář se neukázala jako vhodný nástroj, s částí respondentů proto byla realizována 
druhá kola rozhovorů nebo byly dodatečné dotazy zodpovídány písemně prostřednictvím emailu.  

Výrazné omezení představovala také fluktuace zástupců partnerů a dalších respondentů – v řadě případů tak již 
nebylo možné zastihnout osoby, které se na realizaci projektů podílely. 

Posledním zmíněným omezením byla nižší významnost hodnocených projektů pro respondenty ve vztahu 
k dalším iniciativám, kterých se účastní (zejména v Gruzii). Respondenti tak v řadě případů nebyli schopni oddělit 
aktivity podporované hodnocenými projekty od dalších podporovaných aktivit v regionu. Obdobně také 
respondentům projektů spolupráce se Srbskými institucemi činilo často obtíže oddělit aktivity podpořené 
v tomto projektu od jiných aktivit realizovaných v rámci partnerství a/nebo podpořených malým grantem ze 
strany ZÚ. 

3.3 Evaluační tým 
Realizační tým zahrnuje: 

• vedoucího projektu a hlavního evaluátora s rozsáhlou zkušeností s vedením projektu a praxí v oblasti 
evaluací programů / projektů financovaných z veřejných prostředků, včetně hodnocení projektů ZRS ČR. 
Vedoucí projektu a hlavní evaluátor má zodpovídá za celkové řízení a směřování evaluace. Další pracovní 
náplní je samotný sběr dat a provádění rozhovorů. 

• Seniorního experta a garanta kvality s rozsáhlými zkušenostmi s rozvojovými projekty v oblasti 
regionálního a místního rozvoje, místního ekonomického rozvoje (LED) a obecněji policy consultancy 
pro velkou řadu institucí a partnerů v ČR i zahraničí (zejm. státy bývalého SSSR a západního Balkánu); 
úkolem experta byl metodologický dohled nad realizací a konzultační podpora v oblasti řízení 
projektového cyklu. 

• Juniorního experta se zkušeností se samostatnou implementací evaluačních metod a zpracování vstupů 
pro závěrečné zprávy. Mezi hlavní pracovní úkony juniorního experta patří vyhodnocení EO 11 a 
asistence při koordinaci lokálních expertů. 

• 2 lokální experty se zkušeností se samostatným vedením evaluačních aktivit (zejm. rozhovorů). Hlavní 
náplní práce lokálních expertů byla terénní šetření, realizace rozhovorůa koordinace případných 
dotazníkových šetření v cílových regionech. 

• 2 tematické experty, s kvalifikací v oblasti (1) zpracování a hodnocení SCLLD a MAS obecně a (2) v oblasti 
metodologie procesních evaluací a sociální politiky. Tematické expertky konzultovaly evaluační design i 
zpracované metodologické podklady a podílely se na formulaci závěrů a doporučení. 

 

4 Evaluační zjištění 

4.1 Relevance 

4.1.1 EO 1: Nakolik je program relevantní z hlediska strategických cílů ZRS ČR a z hlediska 
jednotlivých zapojených aktérů? 

Relevance hodnocených projektů ve vztahu k strategickým cílům ZRS ČR a SDG 

Analýza relevance hodnocených projektů ve vztahu ke strategickým cílům ZRS ČR a SDGs je zpracována, dle 
metodiky Vstupní zprávy, v následující tabulce: 
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a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Tabulka 3: Návaznost projektů na SDGs a cíle ZRS ČR 
 

Cíle Strategie 
 

Řádná 
demokratická 

správa věcí 
veřejných 

Udržitelné nakládání s 
přírodními zdroji 

Ekonomická 
transformace a růst 

Zemědělství a rozvoj 
venkova 

Inkluzivní sociální 
rozvoj10 

 
SDG 16 SDG 6 SDG 13 SDG 7 SDG 8 SDG 2 SDG 15 SDG 2 SDG 15 

Agora 2017 + o + o ++ o o + 

Agora 2018 + o + o ++ + o + 

Agora 2019 + o + o o o ++ ++ 

Valašské Meziříčí 2017 ++ + o o + o o + 

Valašské Meziříčí 2019 + + ++ o o o o ++ 

Pardubický kraj 2018 ++ o o o + + o ++ 

Pardubický kraj 2019 ++ o o o + o o ++ 

Ústecký kraj 2017 ++ o o o + + o + 

Ústecký kraj 2018 + o o o o o o ++           

Stupně hodnocení:  ++: Projekt bezprostředně naplňuje cíl 
      

 
+: Projekt zprostředkovaně přispívá k plnění cíle 

     

 
o: Projekt nemá s cílem žádnou souvislost 

      

Zdroj: Vlastní šetření 

 
10 Z definice rozvojového cíle Inkluzivní sociální rozvoj nelze jednoznačně určit, které z podporovaných aktivit se vztahují ke kterému z cílů, resp. vazba rozvojového cíle ZRS 
na oba referenční SDGs je spíše nepřímá (dle definice SDGs). Z pohledu hodnocených projektů se zacílení do rozvojového cíle Inkluzivní sociální rozvoj vztahuje spíše k SDG 4, 
viz níže. 
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Z tabulky je zřejmé, že všechny podpořené projekty lze bezprostředně spojit s alespoň jedním konkrétním 
strategickým cílem ZRS ČR. Zároveň je ale možné pozorovat velkou tematickou roztříštěnost projektů ve vztahu 
ke sledovaným cílům. Pouze v případě dvou strategických cílů (Řádná demokratická správa věcí veřejných a 
Inkluzivní sociální rozvoj) lze pozorovat, že všechny podpořené projekty cíl alespoň zprostředkovaně naplňují. Ve 
strategickém cíli Inkluzivní sociální rozvoj se, bezprostředně nebo alespoň zprostředkovaně, protínají témata 
dílčích podpořených projektů, které směřují do oblasti vzdělávání, zdravotnictví a obecněji mobilizace komunit a 
stakeholderů na lokální nebo vyšší úrovni. Druhým strategickým cílem, který je alespoň zprostředkovaně 
naplňován všemi podpořenými iniciativami je Řádná demokratická správa věcí veřejných – alespoň částečně 
usilují všechny podpořené projekty o posílení místních institucí a jejich kapacity / kompetence ve vybraném 
tématu, případně usilují o podporu neformálních struktur, které podpoří místní rozvoj a angažovanost komunit 
na tomto rozvoji.  

Na úrovni SDGs lze pozorovat koherenci podpořených projektů s dalšími cíli, na něž Strategie ZRS explicitně 
neodkazuje. 

Tabulka 4: Koherence projektů na další cíle SDGs 
 

SDG 4: 
Kvalitní vzdělávání 

SDG 12: Odpovědná 
výroba a spotřeba 

SDG 17: 
Partnerství ke splnění cílů 

Agora 2017 o o + 

Agora 2018 o o + 

Agora 2019 ++ o + 

Valašské Meziříčí 2017 o o ++ 

Valašské Meziříčí 2019 + ++ ++ 

Pardubický kraj 2018 ++ o ++ 

Pardubický kraj 2019 ++ o ++ 

Ústecký kraj 2017 O o ++ 

Ústecký kraj 2018 ++ o ++ 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Část z hodnocených projektů je plně nebo částečně zaměřena na spolupráci mezi vzdělávacími institucemi s cílem 
zvýšit kvalitu výuky na partnerské škole v cílové zemi, a tím také kvalifikaci absolventů. Tento cíl bezprostředně 
naplňuje SDG 4. Všechny podpořené projekty dále podporují spolupráci mezi samosprávnými a dalšími veřejnými 
institucemi s cílem zvýšit jejich kapacitu a kompetenci prostřednictvím sdílení dobré praxe a zkušeností z období 
transformace. Tyto aktivity přímo nebo alespoň zprostředkovaně naplňují SDG 17 (mimo jiné: „Posílit 
mezinárodní podporu pro realizaci efektivního a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích“). Jeden 
z podpořených projektů také bezprostředně naplňuje SDG 12, neboť usiluje o redukci produkci odpadu, resp. 
zvýšení podílu jeho třídění a recyklace prostřednictvím posílení environmentální výchovy. Snížení produkce 
odpadů prostřednictvím (mimo jiné) zvýšením recyklace je součástí uvedeného SDG. 

Celkově tedy lze u každého z podpořených projektů pozorovat bezprostřední vazbu na alespoň jeden strategický 
cíl ZRS ČR a na alespoň jeden SDG. 

 

Relevance programu ve vztahu k strategickým cílům ZRS ČR a SDGs 

Aktuální strategický rámec ZRS ČR téma budování stabilních partnerství mezi veřejnými subjekty z ČR a cílovými 
zeměmi zmiňuje na úrovni nástrojů pro naplňování vize strategie. Zde uvádí, že ČR bude podporovat budování 
partnerství a koherentní působení veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Význam zapojení veřejných 
institucí do rozvojových iniciativ je zmiňován také v dalších částech Strategie. Mezi strategickými cíli je podpora 
spolupráce veřejných institucí z ČR a cílových zemí uvedena spíše zprostředkovaně. Program na podporu 
rozvojových aktivit krajů a obcí není ve Strategii explicitně zmíněn. Přímou oporu pro Program však lze nalézt 
v následujících částech: 

• Na úrovni Vize Strategie uvádí, že ZRS ČR se zaměří na oblasti, ve kterých může ČR nabídnout specifickou 
zkušenost a expertízu – a to, mimo jiné, s politickou a ekonomickou transformací. Dále vize uvádí, že ČR 
v rozvojové a humanitární oblasti usiluje o vytváření strategických partnerství mezi veřejným, 
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soukromým, občanským i akademickým sektorem. Přímý odkaz na přenos know-how a sdílení zkušeností 
s transformací obsahuje také hodnocený Program. 

• Strategie dále formuluje 5 priorit ZRS ČR, a to mimo jiné: 
o Řádná demokratická správa věcí veřejných, která explicitně zmiňuje „zkušenosti a znalosti nabyté 

v procesu vlastní politické a ekonomické transformace“ jako komparativní výhodu ČR a její přenos a 
implementace v partnerských zemích na všech úrovních je tak klíčovým aspektem této priority. 

o Ekonomická transformace a růst s obdobným důrazem na přenos technologií a znalostí. 

V neposlední řadě Strategie uvádí, že ZRS ČR má také vést k propojování bilaterální spolupráce podpořené 
v rámci nástrojů ZRS ČR s dalšími nástroji, ZRS ČR tak má, mimo jiné, sloužit jako „vstupní brána“ k nástrojům 
dalších mezinárodních organizací (EU, OSN a dalších). 

V tomto kontextu je tedy nutné nahlížet na relevanci Programu ve vztahu k cílům ZRS ČR. Program by tedy měl 
vést k budování stabilních partnerství, jejichž prostřednictvím bude sdílena a implementována zkušenost a know-
how českých institucí, a to zejména v procesu politické a ekonomické transformace. Spolupráce podpořené 
Programem by měly vést k posilování řádné správy věcí veřejných, vč. problematiky lidských práv (vč. sociálních 
a ekonomických práv) a přístupu ke spravedlnosti. Program má zároveň ambici být vstupní iniciativou pro vstup 
do dalších programů ZRS ČR (vysílání expertů, bilaterální spolupráce) i mezinárodních organizací (např. UNDP 
Trust Fund). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že Program jako celek přispívá k naplňování SDGs 16 a 17. 

 

Relevance programu ve vztahu k potřebám (potenciálních) realizátorů pro realizaci jejich partnerství 
s institucemi v cílových zemích. 

Zástupci všech realizátorů projektů při individuálních rozhovorech potvrdili, že nastavení Programu je relevantní 
jejich potřebám – tedy že cíle Programu odpovídají potřebám jejich partnerských spoluprací s institucí v cílové 
zemi. Jinými slovy, při evaluačních rozhovorech nebylo zaznamenáno, že by zacílení Programu v některém 
okamžiku v minulosti omezilo nebo vyloučilo financování záměru spolupráce, který spolu se svým partnerem 
v cílové zemi identifikovali jako potřebný a nutný. Právě flexibilita Programu je realizátory uváděna jako silná 
stránka programu.  

Dva respondenti z okruhu zástupců realizátorů ovšem upozorňují, že tato vysoká flexibilita Programu zároveň 
potenciálně omezuje jeho dopady a synergii s jinými nástroji ZRS ČR a/nebo dalších donorů a jeho nedostatečnou 
zacílenost, resp. přílišnou vágnost vnímají jako omezení pro efektivitu i efektivnost Programu jako celku. 

Relevance Programu byla potvrzena také respondenty dotazníkového šetření mezi potenciálními žadateli, kteří 
Program znají, ale své projekty nepředkládají. Program s ohledem na jeho cíl považují za relevantní nástroj pro 
financování své partnerské spolupráce (cílení programu tedy není hlavní překážkou, proč jej nevyužívají, viz níže). 

 

Relevance programu ve vztahu k potřebám zapojených subjektů v cílových zemích. 

Zástupci všech partnerů projektů v cílových zemích při individuálních rozhovorech potvrzují validitu teorie změny 
Programu tak, jak byla zpracována ve Vstupní zprávě. Primárním očekáváním, resp. motivací k realizaci 
podpořených projektů bylo získání know-how a dobré praxe (případně i „špatné“ praxe, tedy neúspěšných řešení 
a omylů v dané oblasti) od českých partnerů tak, aby zvýšit kvalitu svého působení v daném regionu a sektoru. 
Jak je podrobněji rozvedeno ve zpracovaných případových studiích, partneři projektů z cílových zemí vysoce 
hodnotí kvalitu, a především využitelnost informací, které prostřednictvím Programu získali. 

Zároveň bylo ve všech projektech potvrzeno, a to jak ze strany realizátorů, tak i jejich partnerů, že témata 
projektů byla formulovaná společným úsilím nebo případně na základě hluboké znalosti cílového regionu. 
Tematicky proto projekty reagují na konkrétní potřeby cílových regionů / sektorů, které jsou ze strany 
partnerských institucí hodnoceny jako urgentní. Program tak prokázal kapacitu reagovat na skutečné potřeby 
v cílových zemích a lokalitách. 

4.1.2 EO 2: Jsou definované cíle Programu kvantifikovatelné (v souladu s metodikou 
SMART)? 

Program neformuluje žádné monitorovací indikátory a ani jinak své cíle nekvantifikuje. Cíl je formulován pouze 
jako „podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi)“. Program nemá stanoven 
ani žádný monitorovací systém nad rámec základních ukazatelů (počet podpořených projektů, udělená podpora) 
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a není tak žádným způsobem systematicky sledováno, zda prostřednictvím podpořených projektů dochází 
k plnění stanoveného cíle programu. 

Monitoring tak probíhá až na úrovni jednotlivých podpořených projektů. Vyžaduje, aby v žádostech o dotaci byly 
zpracovány logické rámce, které budou obsahovat také monitorovací indikátory. Tyto indikátory jsou ovšem 
vykazovány pouze na projektové úrovni a na úrovni programu nejsou nijak agregovány.   

Především v souvislosti s absencí kvantifikovatelných cílů a spíše obecné formulace cíle podpory jako takového 
není zcela relevantní analyzovat cíle z pohledu metodiky SMART. Formulovaný cíl programu není specifický v tom 
smyslu, že by popisoval požadovanou změnu na straně cílových skupin. S ohledem na absenci kvantifikace nelze 
také vyhodnotit, zda je cíl dosažitelný (nelze stanovit, kdy je cíl dosažen) a časově vázaný. Lze tedy vyhodnotit 
pouze relevanci cíle – ta byla hodnocena v odpovědi na EO 1. 

4.2 Efektivita 

4.2.1 EO 3: Jak lze na základě dostupných informací hodnotit hospodárnost vynaložených 
finančních prostředků Programu, zejména z hlediska celkové „value for money“? 

Efektivita na úrovni implementovaných projektů 

Při celkovém pohledu na finanční řízení jednotlivých projektů lze předběžně pozorovat trendy podporující 
efektivitu podpory. Jen výjimečně je finální vyúčtování projektu vyšší, než byl původní projektový plán. Podstatně 
častěji lze pozorovat skutečnost, že nositel projektu nevyčerpal celou přidělenou dotaci. V některých případech 
bylo pozorováno, že i v případě snížení celkové hodnoty vyúčtování, absolutní hodnota spolufinancování 
realizátora projektu zůstává zachována – a tedy se zvyšuje podíl spolufinancování na straně realizátora. To je 
pochopitelně způsobeno především skutečností, že nositeli projektů jsou veřejné instituce – samosprávné 
orgány, které na spolufinancování rozvojového záměru mají rozpočtově vyčleněnou konkrétní částku uvedenou 
v projektové žádosti jako spolufinancování. Tuto částku následně vyčerpají a podporu Programu využijí na 
financování nákladů nad uvedenou rozpočtovanou částku pro spolufinancování. Zároveň ale lze tuto skutečnost 
považovat za spíše podporující tezi o vysoké zainteresovanosti nositelů projektů na posilování a rozvoji 
spolupráce se zahraničním partnerem.  

Tabulka 5: Přehled financování Programu 2017–2019 
 

schválený 
rozpočet 

[Kč] 

schválený vč. 
Spolufinancování 

[Kč] 

vyčerpané 
prostředky 

[Kč] 

vyčerpané vč. 
Spolufinancování 

[Kč] 

spolufin. 
Plán 

spolufin 
realita 

Agora 2017 450000,00 500000 450000,00 508184,73 10,0 % 11,4 % 

Agora 2018 400000,00 450000 400000,00 450000,00 11,1 % 11,1 % 

Agora 2019 477680,00 531280 474645,58 528315,58 10,1 % 10,2 % 

Val.Mez. 2017 399596,00 463596 384977,26 437884,26 13,8 % 12,1 % 

Val.Mez. 2019* 457900,00 522900 438447,27 501708,32 12,4 % 12,6 % 

PK 2018 499996,82 849900 481702,46 819507,35 41,2 % 41,2 % 

PK 2019 500000,00 847150 495208,16 839031,30 41,0 % 41,0 % 

ÚK 2017 493000,00 693000 364161,42 562401,42 28,9 % 35,2 % 

ÚK 2018 350000,00 550000 217718 347765,90 36,4 % 37,4 % 

Celkem 4097392,82 5482446 3839142,15 5197032,96 25,3 % 26,1 % 

Zdroj: Vlastní šetření 

*Schválený rozpočet po revizi. 

 

Analýza rozpočtových položek z pohledu jejich výše a relevance pro cíl projektů 

Struktura rozpočtových nákladů se napříč projekty značně odlišuje. Podrobnější analýzu rozpočtových výdajů lze 
realizovat jen ve velmi omezeném rozsahu z důvodu značně odlišných způsobů, kterými jsou rozpočtové výdaje 
v závěrečných zprávách vykazovány, kumulací položek, které spolu často nesouvisí (například jedna velká 
kumulativní položka na služby bez ohledu na jejich účel, nebo vykazování nákladů na experty denním paušálem, 
který zahrnuje odměnu experta i jeho další náklady, včetně letenky – paušál je přitom konstantní bez ohledu na 
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počet dní v Gruzii) a obecně spíše nízké kvality finančních výkazů. Hrubá analýza rozpočtů ovšem naznačuje dvě 
seskupení projektů dle převažujících nákladů projektů (byly uvažovány celkové náklady, nikoliv příspěvek ČRA): 

• První skupinu tvoří projekty, jejichž převážnou část tvoří osobní náklady – tedy náklady na experty z ČR i 
v cílové zemi. Výše osobních nákladů ve většině případů přesahuje polovinu celkových výdajů projektů. 
Další významnou položkou jsou náklady na cestovní výdaje, které kolísají mezi cca 25–40 % výdajů. Výše 
cestovních nákladů v této skupině závisí především na tom, zda byla součástí projektu studijní cesta 
zástupců partnerů z cílové země do ČR nebo ne (případně počet účastníků studijní cesty). Zároveň není 
překvapivé, že obecně nižší náklady na cestovní výdaje vykazují projekty realizované v Srbsku než v Gruzii. 
Zbylou část nákladů tvoří především služby, které zpravidla nepřesahují cca 15 %, u řady projektů dosahují 
pouze jednotek procent (vyšší podíl nákladů na nákup vybavení a služeb vykazuje pouze projekt Valašské 
Meziříčí 2019 – a to z důvodu dodávky vysokého počtu tašek na tříděný odpad). Do této skupiny patří 
projekty Valašského Meziříčí z r. 2017, Ústeckého kraje a organizace Agora. 

• Zcela jiný trend vykazují projekty Pardubického kraje. Zásadní podíl nákladů, který dosahuje téměř dvou 
třetin všech výdajů, tvoří cestovní náklady – tedy náklady na letenky, ubytování, stravování, místní 
dopravu atd. To je způsobeno především neobvykle početnými delegacemi Pardubického kraje, které 
v rámci svého projektu navštívily Gruzii11. Jakkoliv bylo do každého projektu zapojeno několik institucí 
z Pardubického kraje, žádosti o dotaci ani závěrečné zprávy nijak nevysvětlují potřebu takto neobvykle 
početných delegací. Přibližně 20 % nákladů těchto projektů dále tvoří náklady na služby (především 
tlumočení a překlady) a osobní náklady dosahují rovněž nanejvýš 20 %. 

Na úrovni jednotkových cen jednotlivých typů nákladů se realizátoři také výrazně odlišují. Hodinové sazby 
expertů se pohybují v rozmezí cca 200–400 Kč / hodinu. Osobní náklady jsou o něco vyšší u externích expertů, 
zatímco pro interní zaměstnance realizátorů – úřadů, jsou vykazovány nižší sazby. Výrazněji se odlišují jednotkové 
ceny za tlumočení a především překlady. Ty se pohybují v rozmezí 200–650 Kč za normostranu. Především 
maximální uvedenou sazbu lze považovat za mírně vyšší, než je obvyklá (druhý realizátor ve stejné cílové zemi 
pracoval se sazbou 250 Kč za NS), při rozsahu služby překračujícím 100 NS přitom jde o významný náklad 
rozpočtu. Zároveň ale je nutné doplnit, že na trhu lze nalézt i výrazně vyšší sazby za překlady. 

U jiných typů výdajů (např. nákup letenek, ubytování atd.) nebyly zaznamenány výraznější odchylky na úrovni 
jednotkových cen od cen obvyklých. 

Jistý problém ve vztahu k efektivitě představují výstupy projektů, které po jeho ukončení nebyly udrženy 
z důvodu nedostatečně zpracované strategie odchodu. Příkladem je zpracování webových stránek, u kterých 
realizátor počítal s tím, že budou po ukončení projektu předány do vlastnictví a správy regionu. Toto předání se 
ale nepodařilo realizovat a webové stránky v současnosti nefungují. 

Žádný z partnerů projektů v cílových zemích při individuálních rozhovorech neidentifikoval problematické aktivity 
podpořených projektů, které by nepřinesly dostatečný efekt, nebo by byly zbytečné – málo relevantní, obtížně 
přenositelné atd.  

Návazné iniciativy 

Jak bylo ukázáno v případových studiích, část podpořených projektů vede k rozvoji návazných iniciativ, které 
podporují efektivitu Programu: 

• V případě spolupráce mezi městy Valašské Meziříčí a Čačak případová studie prokazuje, že rozvoj 
spolupráce mezi těmito municipalitami vede k iniciaci nových projektů, které se uchází nebo získaly 
podporu z jiných zdrojů financování, než je ZRS ČR – například Visegrad + Grants, evropské programy na 
podporu mobilit atd. Je pravděpodobné, že bez rozvoje spolupráce podpořené ZRS ČR by tyto návazné 
iniciativy nevznikly. 

• V případě projektů spolupráce realizovaných Ústeckým krajem je aktuálně připravována replikace 
projektu podpory založení MAS v Pančevu. Pro tuto iniciativu budou využity podklady a materiály 
zpracované v rámci projektu Ústeckého kraje z roku 2017. Iniciativa bude financována z prostředků 
Programu rozvoje venkova na podporu mezinárodní spolupráce MAS. Projekt Ústeckého kraje tak v tomto 
smyslu inicioval spolupráci mezi MAS, které jsou schopny svou spolupráci s MAS v cílovém regionu dále 

 
11 Přesný počet účastníků cest je, z důvodu nedostatečně podrobného zpracování závěrečných zpráv v obou 
projektech, obtížné určit. Z analyzovaných faktur a účetních dokladů lze dovodit, že cest se účastnilo 8–14 osob 
z ČR plus náklady na ubytování a stravování místního koordinátora, tlumočníka a řidiče. V každém z projektů byly 
realizovány dvě cesty delegace Pardubického kraje do Gruzie. 
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řešit samostatně (v důsledku projektu byly navázány formální i neformální vazby, které umožní v rozvoji 
spolupráce pokračovat i bez přímé účasti Ústeckého kraje). 

• Ústecký kraj rovněž plánuje opakovat a rozšířit program spolupráce se zdravotnickými školami v cílovém 
regionu Srbska. Tato iniciativa bude nadále financovaná z vlastních rozpočtových zdrojů Ústeckého kraje. 
Program v tomto smyslu umožnil iniciaci a otestování pilotní iniciativy, která se – i přes zklamání ohledně 
počtu studentů, který nakonec program skutečně využil – ukázala jako přínosná. Know-how a navázané 
formální i neformální vztahy budou využity pro další rozvoj. 

• V případě projektů Agory sice bylo poukázáno na jistou neefektivitu některých výdajů, spojenou 
s nedostatečně rozvinutou strategií odchodu (viz výše). Přesto i v těchto iniciativách lze pozorovat 
příspěvek Programu k rozvoji tří návazných iniciativ, podrobněji viz případová studie. 

Naopak potenciál pro zvýšení efektivity prostřednictvím využití synergií mezi podpořenými projekty nebo 
s dalšími iniciativami ZRS ČR nebyl dostatečně využit. Potenciál pro takové synergie byl pozorován v případě 
projektů implementovaných v Gruzii. Projekty obou realizátorů (Agora, Pardubický kraj) byly implementovány ve 
stejném čase, lokalitě a ve velmi příbuzných tématech (propagace regionu, řízení destinace, spolupráce mezi 
subjekty podporujícími propagaci regionu atd.). Podobná byla i témata zpracovávaných výstupů (koncepce 
marketingu regionu a doporučení k rozvoji regionální značky ze strany Agory, doporučení ke spolupráci mezi 
informačními centry – nositeli marketingu regionu, analýza silných a slabých stránek ve službách cestovního 
ruchu regionu a doporučení k rozvoji regionálních produktů připravené experty Pardubického kraje). Vzdělávací 
akce a výstupy byly cíleny logicky na stejnou skupinu osob. Docházelo i k významnému personálnímu průniku u 
účastníků. Přesto nedošlo k žádné koordinaci aktivit obou realizátorů. Mimo neefektivitu tohoto přístupu vede 
nedostatečná koordinace také k tomu, že cílová skupina je přehlcená informacemi a „unavená“ z vysokého počtu 
vzdělávacích akcí. 

Efektivita na úrovni řízení Programu 

Dotační programy ČRA jsou administrovány vždy dvěma pracovníky ČRA, ovšem klíčovou zodpovědnost za 
administraci tuzemských programů leží na jedné osobě. Tento pracovník měl ve všech třech analyzovaných rocích 
v gesci také administraci programu Vysílání učitelů – ten je však vyhlašován až v lednu daného roku. 

Ve sledovaném období zastávali pozici manažera tuzemských dotačních titulů tři různí zaměstnanci. 
V administraci Programu proto může opakovaně docházet ke značné ztrátě institucionální paměti ve vztahu 
k řízení Programu, poněvadž pozice není zdvojená (druhý pracovník.   

Dle vyjádření pracovnice ČRA, která (od srpna 2019) aktuálně pozici manažerky tuzemských dotačních programů 
vykonává, zabírá administrace programu Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí nejmenší část pracovní doby, 
rozhodně jde o méně než třetinu kapacity. Zároveň je však nutné uvést, že alokace tohoto programu je výrazně 
nižší, než v případě ostatních tuzemských dotačních programů, a je tak zřejmé, že podíl institucionálních nákladů 
ČRA na administraci Programu tak je při přepočtu na celkové rozdělené prostředky výrazně vyšší než u jiných 
dotačních programů 

Při analýze procesů souvisejících s řízením Programu byly identifikovány deficity v následujících fázích: 

• Publicita Programu směrem k potenciálním žadatelům. Pro informování potenciálních žadatelů ČRA 
využívá pouze dvou informačních kanálů, a sice zveřejnění na webových stránkách ČRA a informování 
prostřednictvím FoRS12. Tyto informační kanály jsou dostatečné pro žadatele se zkušeností s Programem, 
nedosahují ale na potenciální žadatele, kteří z Programu doposud nežádali. Dokladem této skutečnosti je 
skutečnost, že okruh žadatelů se v jednotlivých letech implementace Programu jen velmi málo mění. 
Nedostatečnou publicitu Programu potvrzuje také realizované šetření mezi potenciálními žadateli – 
obcemi a kraji, které, dle svých webových stránek a/nebo výročních zpráv, mají partnery v cílových zemích 
Programu. Žádný z respondentů šetření neměl povědomí o existenci Programu. 

• Hodnocení žádostí a jejich schválení k realizaci. Z tabulky uvedené v kap. 2.3 vyplývá, že v této fázi se 
implementace Programu výrazně zpožďuje. Časový odstup mezi datem uzávěrky pro předkládání žádostí 
a vyhlášením výsledků Programu činí 3–4 měsíce. Jednou z příčin tohoto zpoždění, která byla 
identifikovaná pracovníky ČRA, je skutečnost, že všechny tuzemské dotační programy jsou vyhlašovány a 
uzavírány ve stejném termínu. Tato skutečnost sice může částečně zvyšovat efektivitu administrativních 
procesů, protože jednotlivé administrativní kroky související s implementací Programu jsou realizovány ve 

 
12 Ze strany MZV jsou, dle vyjádření jeho pracovníků, každoročně informovány o zveřejnění Programu také SMO 
ČR a Asociace krajů. Z analýzy v EO č. 11 ale nevyplývá, že by tyto informace byly předávány potenciálním 
žadatelům 



 
 
 
 

 

13 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

stejný okamžik. Tato praxe ale zároveň způsobuje, že manažer tuzemských dotačních programů musí 
v jednom okamžiku administrovat desítky žádostí o dotaci, namísto pouhých jednotek.  

• Dalším potenciálním zdrojem zpoždění hodnocení žádostí je souběh termínů administrace žádostí o dotaci 
pro následující rok, změnových řízení projektů schválených v daném roce a administrace závěrečných 
zpráv předložených v daném roce. Dle Rozhodnutí o přidělení dotace musí příjemce v případě, že požaduje 
provést přesun finančních prostředků dotace mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu projektu, který by 
přesáhl 15 % původní částky kapitoly, předem požádat poskytovatele o schválení tohoto přesunu, a to 
nejpozději do 15. 11. roku realizace projektu. Formální změnové řízení bylo ve sledovaném období 
realizováno u 6 z 9 realizovaných projektů, 4 z těchto žádostí o změnu přitom byly podány méně než 3 
týdny před stanovenou lhůtou. Je zřejmé, že manažer Programu tak musí změnové řízení administrovat 
souběžně s formální kontrolou žádostí o dotaci pro následující rok. 

• Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace musí být podány nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Kontrola 
zpráv a vyúčtování tak je realizována souběžně s administrací Rozhodnutí o přidělení dotace pro 
následující rok – opět tak dochází ke kumulaci administrativních úkonů, které v konečném důsledku 
nezbytně prodlužují období mezi ukončením příjmu žádostí a vydáním Rozhodnutí.  

• Vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. Další nezanedbatelné zpoždění vzniká v důsledku administrativních 
procesů souvisejících s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, část respondentů rozhovorů ze strany 
ČRA přitom právě zde pozoruje nejvyšší potenciál pro zrychlení administrace Programu. Dle analýzy 
dokumentace realizovaných projektů přitom tato fáze mezi publikací výsledků a vydáním Rozhodnutí 
může být delší než 1 měsíc (projekty Pardubického i Ústeckého kraje z roku 2018 měly kupříkladu 
Rozhodnutí vydána k 4. dubnu, projekt Pardubického kraje z roku 2019 dokonce až k 10. dubnu). 

• Nejzásadnější deficity byly identifikovány v procesech monitoringu projektů v průběhu jejich realizace a 
monitoringu jejich výstupů a výsledků po ukončení realizace. Monitoring v průběhu realizace projektů se 
omezuje pouze na formální kontrolu závěrečných zpráv a dodaných zdrojů ověření naplnění výstupů. Nad 
rámec závěrečných zpráv nemá ČRA žádné (alespoň formální) zdroje informací o průběhu implementace 
projektů. 

• I v této části je přitom identifikován výrazný deficit efektivity Programu, jehož zdrojem je nevyrovnaná a 
často nedostatečná kvalita závěrečných zpráv projektů, které v některých případech ani neposkytují 
dostatečnou kvantifikaci výstupů a na úrovni výsledků se omezují na neověřitelné proklamace. 

• Monitoring ukončených projektů neprobíhá vůbec a není součástí monitorovacích plánů13. 

• Společným jmenovatelem tohoto deficitu v monitoringu je především nedostatečné zapojení 
zastupitelských úřadů v cílových zemích. Zástupci obou ZÚ se shodují, že o projektech implementovaných 
v rámci Programu nemají žádné nebo nanejvýš kusé informace (o realizovaných projektech se zpravidla 
dozví pouze, pokud jsou osloveni jejich realizátory ke spolupráci). ZÚ nejsou zahrnuty do procesu výběru 
a schvalování žádostí o dotace z Programu. 

Zřejmou bariérou efektivity Programu je zmíněná skutečnost, že o jeho prostředky je velmi nízký zájem. Kritéria 
pro výběr projektů tak mají jen velmi omezenou možnost efektivně selektovat projekty s potenciálně nejvyšší 
přidanou hodnotou ve vztahu k cílům Programu. V roce 2018 bylo dokonce zaznamenáno, že celková výše 
požadovaných prostředků u předložených projektů ani nedosáhla alokace Programu. Tento problém lze 
ilustrovat na skutečnost, že v roce 2017 byl podpořen projekt, který při věcném hodnocení obdržel pouze 57 
bodů ze 100 možných.  

Jak bylo zmíněno výše, v rámci Programu nedochází k efektivní koordinaci projektů s dalšími rozvojovými 
aktivitami ZRS ČR nebo jiných donorů, a dokonce ani mezi projekty navzájem (viz příklad projekty dvou realizátorů 
uvedených výše). Jednou z příčin tohoto deficitu je zmíněná nízká úroveň zapojení ZÚ do schvalovacího procesu 
Programu. Lze předpokládat, že vyšší zapojení rozvojových diplomatů s nejlepším povědomím o projektech ZRS 
ČR i dalších donorů by umožnil nízkou synergii a komplementaritu projektů eliminovat nebo ještě ve fázi před 
podpisem Rozhodnutí s žadateli jejich projekty modifikovat tak, aby bylo dosaženo vyššího využití potenciální 
synergie. Obecně potom v administraci a řízení Programu zcela chybí koordinační procesy jednotlivých donorů 
(například ve smyslu obdoby řídících skupin pro realizátory projektů s překryvy / potenciálními synergiemi 
na geografické a/nebo tematické úrovni. 

 
13 Teprve v období zpracování této evaluační zprávy, tedy v průběhu května 2020, byly poprvé monitorovány 
výstupy a výsledky projektu, který byl v rámci Programu realizován v Gruzii v roce 2018. 
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4.2.2 EO 4: Jaké hlavní faktory přispívají k hospodárnosti či nehospodárnosti Programu 
z procesního i obsahového hlediska? 

Faktory efektivity na úrovni implementovaných projektů 

Komparace případových studií jednoznačně potvrzují efektivitu projektů v případě dlouhodobé spolupráce mezi 
realizátorem a partnerem projektu. Dlouhodobá spolupráce vedoucí k vytvoření neformálních a osobních vztahů 
mezi představiteli institucí v ČR a v cílové zemi vede k přesnější identifikaci potřeb partnerů a identifikaci dobré 
praxe, která je pro partnerskou instituci využitelná. Potenciální témata pro prohloubení spolupráce v případě 
dlouhodobých spoluprací vznikají „organicky“ v průběhu diskuzí a návštěv a jsou následně zapracována do 
projektů. 

Komparace výsledků případových studií rovněž ukazuje, že efektivitu projektů zvyšuje zapojení zahraničního 
partnera do zpracování výstupů projektů. Toto zapojení zvyšuje relevanci a aplikovatelnost výstupů, a tedy i 
dosahování formulovaných výsledků a cílů. 

Jak již bylo uvedeno v odpovědi na předchozí otázku, zásadním faktorem, který efektivitu projektu limituje, je 
nedostatečné zapojení institucí, které jsou relevantní pro převzetí výstupů a výsledků do svého vlastnictví. Pokud 
tyto instituce ve formální struktuře projektu chybí nebo jsou zapojeny nedostatečně, nelze výstupy projektu 
v daném sektoru aplikovat a nadále rozvíjet. Tyto deficity se týkaly především části projektů Agory: v případě 
některých výstupů ve struktuře projektu chyběl partner, který by výstupy mohl aplikovat do praxe. Klíčový 
partner, Regionální rozvojová agentura (RDA), není jakkoliv zapojen do plánování a rozvoje turistické 
infrastruktury v regionu a rovněž není odpovědný za jeho marketing. Nebyl tedy vhodným partnerem pro využití 
a rozvoj zpracovaných materiálů (např. vyznačení turistických cest v terénu, distribuce zpracovaných map atd.) 
ani pro údržbu a rozvoj zpracovaných nástrojů pro propagaci regionu (webové stránky, facebook). V případě 
druhého projektu Agory sice bylo při zpracování žádosti o dotaci vymezeno, že výstupy mají být předány 
regionální správě, ta ale o jejich vlastnictví a rozvoj neprojevila zájem. Výstupy tak budou moci být rozvíjeny až 
ex-post strukturou, která bude za tímto účelem vybudována ad-hoc. 

Faktory přispívající k hospodárnosti nebo nehospodárnosti na úrovni Programu a jeho řízení 

Hospodárnost Programu zvyšuje metodické i procesní sjednocení administrace tuzemských dotačních programů, 
které tak alespoň částečně eliminuje potenciální nehospodárnost řízení Programu s velmi nízkým počtem 
příjemců i rozdělovaných prostředků. Zároveň ale bylo výše rozpracováno zjištění, že termínové sjednocení cyklu 
tuzemských dotačních programů je jednou z příčin nepřiměřeně dlouhých lhůt mezi ukončením příjmu žádostí a 
podpisem Rozhodnutí s vybranými realizátory. 

V odpovědi na evaluační otázku č. 3 byly zmíněny klíčové faktory, které z procesního hlediska významně přispívají 
k nehospodárnosti Programu, neboť limitují využívání synergií. Jde především o: 

• Nedostatečné zapojení ZÚ do výběru projektů; 

• Absence koordinačních mechanismů mezi realizátory, které by umožnilo přesněji zacílit dílčí aktivity 
jednotlivých realizátorů a definovat vzájemné komplementarity (do jisté míry „rozdělit práci“ mezi 
jednotlivé realizátory tak, aby výsledný komplex opatření byl maximálně efektivní); 

• Absence monitorovacích procesů v průběhu implementace Programu a monitoringu jeho výstupů a 
výsledků po ukončení realizace podpořených projektů. 

4.2.3 EO 5: Jsou kritéria pro realizaci projektů v rámci Programu vhodně nastavena? 

Program formuluje následující kritéria pro výběr projektů: 

• Přínos projektu pro partnerskou zemi, posilování kapacit místních institucí, rozvoj vzájemných vztahů 
obou zemí (30 bodů) 

• Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu (15 b.) 

• Účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních nákladů k nákladům ostatním (20 b.) 

• Odborná úroveň a složení řešitelského týmu (10 b.) 

• Využití jiných zdrojů financování (mimo státní rozpočet), spoluúčast příjemce, finanční udržitelnost 
projektu (25 b.) 
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Formulace těchto kritérií ani přidělené váhy se v průběhu realizace Programu v letech 2017–2019 nezměnily14. 
Totožně jsou formulovaná kritéria u ostatních tuzemských dotačních programů, mírné rozdíly se vyskytují pouze 
v bodových váhách (rozdíly v rozmezí 5–10 bodů). 

Kritéria nejsou rozpracována do podrobné metodiky. S ohledem na vysoký rozptyl bodů může tato skutečnost 
generovat vysokou míru zkreslení hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise (není tak jasně vymezeno, 
jakou bodovou ztrátu generuje konkrétní problém hodnocené žádosti, a v jaké situaci je za splnění kritéria 
uděleno 0 bodů).  

Aktuální formulace hodnotících kritérií tak neposkytuje potenciálním žadatelům dostatečné vodítko pro psaní 
žádostí o dotace. Kritéria jsou velmi obecná a nelze z nich určit, čemu by měla být věnována zvýšená pozornost. 

První kritérium má velmi vysokou bodovou váhu, přitom v sobě zahrnuje de facto tři sub-kritéria. Není přitom 
zřejmé, které z těchto částí kritéria (přínos pro partnerskou zemi, posílení kapacit, rozvoj vzájemných vztahů) 
hraje jakou roli při udělení finálního bodového hodnocení. 

Také rozhovory se zástupci ČRA a MZV potvrzuje zjištění evaluátora, že kritéria nejsou dostatečně jednoznačná a 
srozumitelná. To se projevuje obzvláště v situaci, kdy je do hodnocení zapojen externí subjekt, který nemá 
zkušenost s hodnocením těchto programů. Způsob aplikace kritérií je, dle vyjádření respondentů z ČRA, tak dán 
spíše sdílenou institucionální zkušeností než jasně vymezenou metodikou. 

Chybějící jasné vymezení metodiky hodnocení snižuje také transparentnost celého procesu. Poskytovatel dotace 
z hodnocení nezpracovává podrobný zápis, který by mohl být poskytnutý žadatelům a ze kterého by se žadatelé 
mohli poučit pro následující programové cykly (mohl by je tak podpořit ve zpracovávání lepších žádostí15). 
Možnost publikovat taková podrobná odůvodnění, která jsou v řadě jiných dotačních programů obvyklá, limituje 
právě absence metodiky hodnocení, o kterou by se odůvodnění hodnocení mohlo opřít. 

Kritéria také nedostatečně respektují charakter Programu – jako velmi malé iniciativy, která může mít pouze 
omezený dopad. Obsahem podpory ve skutečnosti zpravidla nebývá o mnoho více, než několik setkání spojených 
s výměnou zkušeností a zpracování výstupů, které umožní řešit konkrétní potřebu nebo problém na straně 
partnera. Jde tedy v nejlepším případě o ad-hoc aktivitu zaměřenou na konkrétní úzce vymezené téma 
v působnosti partnerských institucí. Z tohoto pohledu omezení rozsahu, finančního i časového není zcela 
relevantní pro hodnocení dopadů projektu na partnerskou zemi. Naopak, přítomnost a váha tohoto kritéria do 
značné míry nutí žadatele k velmi nerealistickým formulacím na úrovni výsledků Programu – dochází k 
„umělému“ přeceňování dopadů tak, aby žadatel získal co nejvyšší hodnocení v tomto klíčovém kritériu. 

S výše uvedenou skutečností nedostatečné cílenosti kritéria na specifika programů souvisí také následující 
zjištění: na úrovni poskytovatele dotace i MZV jsou zaznamenána negativní hodnocení projektů, které pouze 
opakovaně podporují realizaci podobných aktivit a pro partnerství ani pro cílový region nepřináší nic nového 
(nanejvýš dojde k formulačním úpravám). Hodnotící kritéria Programu ale neobsahují žádné kritérium, které by 
na tento problém bezprostředně reagovalo a umožnilo explicitně zvýhodnit projekty, které nemají tento 
„udržovací“ charakter. Bylo by proto vhodné nalézt (pod)kritéria, která by se dané problematice explicitně 
věnovala, například: 

• projekt se věnuje tématu, které doposud nebylo předmětem spolupráce); 

• projekt povede k zapojení subjektů, které se doposud partnerství neúčastnily; 

• inovativnost projektu – projekt se zaměřuje na inovace v oblasti řízení, výkonu samosprávy, plnění 
veřejných funkcí atd., které doposud v cílové zemi / regionu nebyly zavedeny a na straně realizátora 
prokázaly svou účinnost. 

• Atd. 

Jak bylo uvedeno, žadatelé se při zpracovávání svých projektů často nechávají vést formulovanými hodnotícími 
kritérii (viz zmíněné přeceňování dopadů aktivit malého rozsahu). Lze tak předpokládat, že již samotná formulace 
těchto kritérií by motivovala žadatele k formulaci inovativnějších projektů. 

 
14 Kritéria byla přeformulovaná pro programový cyklus pro rok 2020, který je mimo záběr této evaluace. Došlo 
k novému vymezení bodových vah a bylo přeformulováno druhé kritérium do následující podoby: Úroveň 
zpracování projektu a jasné vymezení výstupů, cílů a indikátorů projektu. Tuto úpravu hodnotí evaluátor 
jednoznačně pozitivně, právě na úrovni vymezení výstupů, cílů a indikátorů jsou pozorovány největší problémy 
žádostí a je vhodné žadatele motivovat, aby této části věnovali vyšší pozornost. Dále bylo formulováno nové 
kritérium vztahující se k udržitelnosti s vysokou bodovou váhou (25 bodů). 
15 Dle vyjádření pracovníků ČRA toto zjištění již částečně neplatí, poněvadž do rozhodnutí o neposkytnutí dotace 
jsou uváděny konkrétní důvody, proč daný projekt nebyl podpořen.  
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Kritéria pro výběr projektů rovněž poskytují příležitost k přesnějšímu zacílení projektů (teritoriálnímu, 
tematickému, ve vztahu ke konkrétním veřejným stakeholderům atd.) tak, aby byly komplementárnější 
k iniciativám, které jsou v cílové zemi již realizovány – podrobněji k tomuto tématu v odpovědích na následující 
evaluační otázky. Tohoto lze docílit adekvátní formulací ad-hoc preferenčních kritérií (je možné formulovat i na 
úrovni jednotlivých cílových zemí), které se mohou v jednotlivých cyklech Programu flexibilně měnit tak, aby 
reagovaly na konkrétní potřeby. Jak již bylo uvedeno, řada žadatelů k Programu přistupuje instrumentálně – 
využívá jej k podpoře rozvoje spolupráce jako takové a témata formuluje ad-hoc (jinými slovy, samotná podpora 
rozvoje spolupráce je důležitější než sektor, kterému se bude projekt pro konkrétní rok specificky věnovat – byť 
žadatelé zde prokazatelně vycházejí z potřeb partnerů). Formulace preferenčních kritérií by mohla partnerské 
instituce motivovat k uvažování o projektovém záměru, který odpovídá jejich potřebám, a zároveň je 
komplementární k působení jiných nástrojů ZRS ČR v cílové zemi nebo dokonce i jiných donorů. 

4.3 Efektivnost 

4.3.1 EO 6: Do jaké míry Program napomáhá rozvoji cílových zemí a partnerství mezi 
subjekty z cílové země a ČR? 

Efektivnost na úrovni cílů podpořených projektů 

Na úrovni podpořených projektů zpracované případové studie prokazují, že Program vede ke splnění cílů na 
úrovni výstupů. Jak je rozpracováno v případových studiích, jednotlivé podpořené iniciativy plní plánované počty 
setkání a výměnných pobytů, jsou zpracovávány plánované dokumenty v kvalitě, kterou příjemci těchto výstupů 
považují za odpovídající, a z velké části také aplikovatelnost a v případě materiální podpory nebyl zaznamenán 
problém s jejím doručením. 

Klíčoví místní partneři dvou podpořených iniciativ (jde o iniciativy v Gruzii, tedy projekty Pardubického kraje a 
Agory) explicitně identifikují deficit v podobě příliš „měkkého“ zaměření Programu. Ten má jen omezenou 
schopnost poskytnout více než teoretické znalosti, dobrou praxi a asistenci při jejím zavedení do praxe (při 
dobrém nastavení intervenční logiky projektu). Zástupci těchto partnerů, v individuálních rozhovorech uvedli, že 
nutná je také demonstrace a tzv. „learning by doing“ – například vybudování demonstračního turistického 
informačního centra s kvalitně zpracovanou a dobře zavedenou marketingovou strategií, kvalifikovaným 
personálem a adekvátně nastaveným modelem financování, vybaveného relevantními informačními 
a propagačními materiály, kvalifikovaného a personálně dostatečně zajištěného pro marketing a propagaci 
regionu a vytváření konkurenceschopných turistických produktů atd. Takový typ intervence ale je mimo rámec a 
kapacitu hodnoceného Programu, a to především z následujících důvodů: 

• Nízký objem prostředků pro rozvoj; 

• Příliš krátké projekty (v řádu nanejvýš cca 8–9 měsíců, nelze tedy realizovat o mnoho více, než výměnu 
zkušeností); 

• Nízká úroveň komplementarit a návazností na další rozvojové iniciativy. 

Výsledkem uvedeného je případovými studiemi prokázaná skutečnost, že podpořené projekty nedosahují svých 
cílů, resp. formulovaných výsledků. Ty jsou, jak bylo uvedeno výše, ve většině případů16 nastavovány jako velmi 
ambiciózní, neodpovídají ale zacílení, objemu a parametrům Programu. 

Nezanedbatelným faktorem v tomto smyslu je také chybějící podrobnější specifikace cíle Programu jako celku. 
Cílem je rozvoj partnerské spolupráce jako takové, ovšem bez jakékoliv specifikace tematického vymezení. Takto 
široce zacílené působení Programu sice má potenciál motivovat více subjektů k předložení žádosti (podporovat 
lze téměř „cokoliv“, co povede k rozvoji partnerské spolupráce, bude rozvíjet kvalitu veřejné správy v cílové zemi 
a bude nalezena souvislost s SDGs – Program je tedy velmi flexibilní ve vztahu ke konkrétním potřebám partnerů). 
Program ale zároveň vede k podpoře projektů, které jsou příliš malé a roztříštěné, a tedy mají velmi omezenou 
kapacitu přispívat k rozvoji cílových zemí17. 

Navíc je zřejmé, že argument vyšší atraktivity Programu v případě flexibility jeho zacílení není platný – i přes 
vysokou míru této flexibility je zájem o podporu z Programu nízký. 

 
16 Dosažení cílů projektu bylo prokázáno pouze v případě projektu Valašského Meziříčí 2017 a alespoň částečně 
v případě projektu Ústeckého kraje 2018 
17 Část realizátorů ovšem tato omezení alespoň zčásti obchází řetězením dílčích projektových iniciativ do větších 
celků, viz např. projekt Agora 2018 a návazná iniciativa podpořená ze ZRS ČR v roce 2020. 
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Část podpořených projektů prokázala schopnost generovat dílčí změny, které přispívají k rozvoji jejich regionů. 
V takovém případě ale jde o velmi úzce vymezené příspěvky – konkrétní řešení pro velmi specificky definovaný 
problém nebo potřebu, který je efektivní řešit prostřednictvím spolupráce. 

Projekty lze z tohoto pohledu rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou široce zacílené projekty, které usilují 
o navazování a rozvoj spoluprací jako takových. S ohledem na svou šíři ale nepřinesly (a ani přinést nemohly) o 
mnoho více, než seznámení zástupců z cílové země s dobrou praxí z ČR, nemají kapacitu pro podporu partnera 
v implementaci řešení.  Do této skupiny patří projekty Pardubického kraje, a některé projekty realizované Agorou 
(zejm. projekt z roku 2018). Ve druhé skupině jsou právě projekty zaměřené na velmi úzce vymezená témata 
s vyšší pozorností věnovanou implementaci konkrétního řešení. Typickým příkladem je projekt Valašského 
Meziříčí z roku 2017, který se věnoval úzce vymezenému problému zavedení projektového řízení. Tomuto 
konkrétnímu tématu byla věnována veškerá pozornost projektu s tím, že i na relativně krátké časové ose tak bylo 
možné implementovat několik fází zavedení projektového řízení (analýza, zpracování individualizovaných 
metodik, podpora při implementaci). Dobrou praxí v tomto přístupu je také výrazně vyšší zapojení zástupců 
partnera do formulace adekvátního „řešení“, které výrazně zvyšuje relevanci (aplikovatelnost) výstupu, a tedy i 
dopady a udržitelnost (v důsledku vyššího ownershipu). 

 

Efektivnost na úrovni cílů Programu 

Projekty města Valašské Meziříčí jsou zaměřené na rozvoj silného partnerství mezi oběma municipalitami. Rozvoj 
tohoto partnerství je primárním cílem podpory, municipality jsou „hnacím motorem“ této spolupráce. 
Sekundárně se spolupráce mezi oběma radnicemi „přelévá“ na další subjekty – školy, kulturní instituce, 
podnikatele atd. Jak bylo podrobně analyzováno v případové studii, realizované projekty dle hodnocení všech 
zapojených partnerů mají jednoznačně pozitivní dopad na zvýšení intenzity partnerství a jeho rozšiřování do 
nových tematických oblastí. Projekty zároveň podporují rozšiřování okruhu institucí, které jsou do partnerství 
zapojeny a které spolupracují přímo s odpovídajícími partnery ve druhé zemi.  

V tomto smyslu je ale nutné také upozornit, že s výjimkou roku 2018 byl nejméně od roku 2015 každý rok 
realizován nějaký projekt spolupráce mezi městy Valašské Meziříčí a Čačak, je tedy obtížné izolovat, co přesně je 
v intenzitě partnerství mezi oběma municipalitami dopad Programu a jak by se partnerství realizovalo při absenci 
těchto zdrojů.  

Jiný model sledují při využívání Programu oba kraje. Jakkoliv sice mohou mít navázánu nějakou formu oficiálního 
partnerství (je podepsáno MoU mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina), ta představuje spíše jen 
formální zaštítění podpořených projektů, nikoliv jejich účel. Kraje spíše vystupují v roli zprostředkovatele 
kontaktů a spolupráce – díky svým kontaktům (především v případě Ústeckého kraje velmi intenzivním a 
neformálním) zástupci kraje agregují poptávku po know-how a specifických zkušenostech z ČR a poté propojuje 
vhodné aktéry z ČR a cílové země. Hnací silou spolupráce jsou spíše osobní vazby představitelů a zaměstnanců 
kraje na konkrétní osoby v regionu, ať už formální představitele institucí nebo spíše neformální kontakty (to se 
týká především představitelů Ústeckého kraje a jejich kontaktů na českou národnostní menšinu v Srbsku). Kraje 
tedy v těchto projektech vystupují jako zprostředkovatelé rozvoje nových i posilování již existujících spoluprací. I 
v tomto případě ale lze potvrdit, že skutečně dochází k propojování a navazování nových partnerství v přímém 
důsledku implementace Programu, která by bez podpory z Programu nevznikla (podrobněji viz případové studie).  

Specifickým případem jsou projekty organizace Agora. Ty jsou zacíleny „níže“ než na úroveň institucí, angažují se 
bezprostředně na úrovni komunit a jejich cílem je především zlepšení jejich socioekonomických podmínek a 
využití potenciálu pro rozvoj. Partnerství jako taková jsou spíše nástrojem a jsou tak využívána instrumentálně 
(aby bylo vyhověno podmínkám Programu). Lze tak sice pozorovat dopad projektů v území a projekty Agory jsou 
z pohledu cílových skupin (místních komunit) velmi relevantní, nebylo ale zaznamenáno, že by jakýmkoliv 
způsobem přispěly k iniciaci a/nebo rozvoji partnerství mezi subjekty z Gruzie a ČR. 

 

Syntéza: Efektivnost Programu 

Zjištění z odpovídání na EO 6 jsou strukturována do následující tabulky: 

Tabulka 6: Syntéza zjištění k efektivnosti Programu 
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Projekt Tematická 
koncentrace 
projektu 

Institucionální 
model 
spolupráce18 

Míra 
zapojení 
partnerů 
do 
zpracování 
výstupů 

Efektivnost 
na úrovni 
cílů 
projektů 

Příspěvek 
projektu 
k rozvoji 
partnerství 

Vznik 
návazných 
iniciativ 

Příspěvek 
projektu 
k rozvoji 
cílových 
zemí / 
reigonů* 

Přenos a 
implementace 
know-how*19 

Agora 
2017 

+ komunitní o o o ++ + + 

Agora 
2018 

+ komunitní o o o ++ + o 

Agora 
2019 

++ komunitní / 
facilitace 

+ + + + + o 

PK 2018 o facilitace o o + o o o 

PK 2019 o facilitace o o + o o o 

VM 2017 ++ silné partnerství ++ ++ ++ ++ + ++ 

VM 2019 ++ silné partnerství ++ + ++ ++ o + 

ÚK 2017 + facilitace + o + + o + 

ÚK 2018 ++ facilitace + + ++ ++ + -20 

Zdroj: Vlastní zpracování  

*Uvedené efekty se vztahují spíše k analýze dopadů, pro zvýšení přehlednosti ale jsou uvedeny ve společné tabulce. 

Tabulka výše ukazuje, že Program může vykazovat efektivnost, ovšem za splnění určitých podmínek. Program je 
efektivní v případě, že podpora je směřována na úzce vymezená témata, kdy je spolupráce zaměřena na přenos 
konkrétního řešení. Naopak v případě široce vymezených iniciativ je efektivnost velmi nízká. Efektivnost 
Programu je také vyšší v případě, že je podpora směřována na rozvoj silného partnerství mezi konkrétními dvěma 
veřejnými subjekty s ČR a cílové země (které vystupují v pozici realizátora a partnera) než v případě, kdy se 
podpora zaměřuje na facilitaci spolupráce mezi jinými subjekty nebo na projekty směřované přímo do rozvoje 
konkrétní komunity. Tento poslední model ale na druhou stranu vykazuje vyšší míru příspěvku k rozvoji cílových 
regionů, než model, kdy je dosahováno pouze facilitace. 

V této souvislosti je nutné také uvést, že vyšší efektivnost byla zaznamenána u projektů realizovaných v Srbsku, 
než v Gruzii. Na rozdíl od Srbska je v Gruzii především pro kraje velmi obtížné navázat partnerství se subjektem, 
který by mu svou pozicí v územněsprávním řízení země odpovídal. Gruzínské regiony jsou od krajů ČR velmi 
odlišné a ve fungování obou těchto úřadů je obtížné nalézt styčné plochy – společné zájmy, u kterých by byla 
výměna zkušeností vhodná a účelná. Zatímco kraje ČR jsou samosprávnými subjekty se značnou autonomií ve 
svých samostatných agendách, které by byly vhodnými cíli pro výměnu zkušeností (vzdělávání, zdravotnictví, 
sociální služby, regionální rozvoj atd.), gruzínské regiony samosprávné nejsou a de facto jde o detašované úřady 
centrální státní správy. Tato skutečnost pochopitelně omezuje potenciál Gruzie pro rozvoj partnerství krajů. 

 

4.3.2 EO 7: Dochází u projektů stejných realizátorů k opakujícím se aktivitám a výstupům 
projektů? 

Opakování aktivit jako takových je časté. Jak bylo uvedeno výše, podstatou projektů jsou ve většině případů (s 
výjimkou Agory) partnerství jako taková, tedy jejich prohlubování a rozšiřování okruhu zapojených institucí. 
Projekty tak vždy obsahují velmi podobné aktivity – především studijní pobyty a návštěvy delegací zapojených 
institucí z obou zemí. 

 
18 Dle výsledků výše rozeznáváme tři modely: (1.)„silné partnerství“, kdy partnerství mezi realizátorem a 
partnerem je „hnacím motorem“ spolupráce, (2.) „facilitace“, v němž realizátor a klíčový partner v cílové zemi 
poskytují spíše zázemí pro rozvoj jiných partnerství mezi relevantními subjekty s obou regionů a (3.) „komunitní“, 
kdy je rozvíjena spolupráce přímo s komunitami a partnerství jako taková spíše nejsou vytvářena 
19 Kritérium je vyhodnocováno především ve vztahu k prokázané implementaci know-how z ČR v cílové zemi – 
nepostačuje tedy pouze pokud bylo know-how a transformační zkušenost realizátora prezentováno.  
20 Není relevantní – projekt nebyl zaměřen na přenos know-how. 
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Toto jádro projektů ale je zpravidla doprovázeno novými tématy. Program do značné míry motivuje partnerské 
samosprávy k rozšiřování témat, ve kterých své partnerství realizují. Výjimkou byly projekty Pardubického kraje, 
u nichž se aktivity i témata do značné míry opakovala – s rozšířením do oblasti sociálního podnikání v roce 2019. 

U části projektů ovšem lze pozorovat, že k rozvoji a rozšiřování výstupů / výsledků dosažených s podporou 
Programu dochází i po ukončení projektu, a to z vlastních zdrojů žadatelů nebo za využití dalších dotačních zdrojů. 
Nejlepším příkladem tohoto samostatného rozvíjení a prohlubování dosažených výsledků jsou oba projekty 
Ústeckého kraje. Aktuálně je uvažováno o nové iniciativě na podporu vzniku MAS v Pančevu, projekt by tedy 
replikoval dřívější iniciativu založení MAS Selo puls. Na české straně a do značné míry i v Srbsku by do iniciativy 
byly zapojené osoby, které se již dřívějšího projektu účastnily, iniciativa by ale byla realizována bez přímé podpory 
Programu. Podobně bylo možné zaznamenat, že osoby zapojené do dřívějšího založení MAS se spolupráce se 
srbským regionem účastní i po ukončení projektu a pokouší se rozvoj MAS dále neformálně podporovat – i při 
příležitosti jiných návštěv Srbska. Druhým příkladem je spolupráce škol z Ústí nad Labem a Vršace, jejíž iniciace 
a pilotní spuštění programu na vzdělávání srbských absolventů zdravotnické školy bylo podpořeno z Programu. 
Partneři usilují o pokračování této iniciativy i bez přímé podpory Programu a její rozšíření na další školy v regionu. 

4.4 Dopady 

4.4.1 EO 8: Jaké jsou hlavní rozvojové dopady Programu? 

Dopady na úrovni projektů 

Analýza efektivnosti prokázala, že podpořené projekty mají spíše omezenou kapacitu prokazatelně naplňovat své 
cíle. Jak bylo uvedeno, klíčovými překážkami pro naplňování stanovených cílů jsou neadekvátní formulace cílů a 
dále krátká doba pro implementaci, obecně nízká kapacita Programu a především absence propojení Programu 
s dalšími nástroji ZRS ČR nebo dalších donorů, které by zahájené iniciativy mohly rozvíjet. 

Skutečně pozorované dopady realizovaných projektů jsou různorodé a závisí na tématu hodnocených projektů. 
Lze ale vyzdvihnout především následující: 

• Iniciativa Valašského Meziříčí z roku 2017 měla pozitivní efekt na kapacitu municipality v Čačaku 
zpracovávat a úspěšně předkládat žádosti o dotace z náročnějších programů, především potom 
předvstupních fondů EU; 

• Podpora projektů spolupráce mezi Valašským Meziříčím a městem Čačak se bezprostředně přelévá do 
posilování spolupráce mezi dalšími subjekty z obou měst a projevuje se, mimo jiné, také ve formě nových 
příležitostí pro podnikatelské subjekty z obou měst. 

• Spolupráce iniciovaná Ústeckým krajem mezi školami v Ústí nad Labem a ve Vršaci otevřela absolventům 
školy ve Vršaci nové příležitosti k dalšímu rozvoji jejich kvalifikace i k získání zahraniční pracovní 
zkušenosti. 

• Výše zmíněná spolupráce posiluje nebo oživuje znalost českého jazyka v daném regionu a obecněji 
posiluje vnímání české národnostní identity a významu českých kořenů místní menšiny. 

• Iniciativy v jižním Banátu obecně aktivizují českou menšinu a především organizace, které ji reprezentují, 
dochází ke zvyšování kontaktu zástupců české menšiny (české besedy atd.) s organizacemi ČR vedoucí 
především k zintenzivňování kulturní výměny. 

• Zmíněná aktivizace ale mohla také nepřímo přispět ke zvyšování řevnivosti a napětí mezi různými spolky, 
které zájmy české menšiny reprezentují (dostávají se de facto do konkurenčního postavení, co se týče 
účasti v projektech Ústeckého kraje a případně dalších subjektů nebo podpory ZÚ České republiky pro 
krajany. 

• Projekty Agory implementované v Pšavsku a Chevsursku přispěly ke zvyšování povědomí o poptávce po 
základních službách v cestovním ruchu v místní komunitě. Výstupy projektů Agory (zejména webové 
stránky regionu a prezentace na facebooku) podpořily zvyšování viditelnosti regionu pro turisty a jeho 
atraktivity a přispěly tak ke zvyšování počtu návštěvníků regionu. 

• Iniciativa Agory v tomto regionu přispěla k iniciaci Programu ZRS ČR pro Aragvi, který koncentruje řádově 
vyšší zdroje pro rozvoj udržitelné turistiky v tomto regionu a ochrany jeho přírodních i kulturních hodnot. 

• Projekt Agory z roku 2019 posílil povědomí státní správy o neprodukčních funkcích lesa a důležitosti 
spolupráce s místními komunitami při ochraně jeho hodnot. Výstupy projektu mají potenciál iniciovat 
nebo alespoň podpořit plánované iniciativy v oblasti rozvoje neproduktivních funkcí a ochrany lesů, a to 
včetně iniciativ většího rozsahu podpořených jinými donory. 
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• Navázané kontakty mezi školami v regionu Mtskheta-Mtianeti a v Pardubickém kraji mohou 
v budoucnosti v konkrétních případech zvýšit kvalitu vzdělávání (například jazyků) na podpořených 
školách v Gruzii. 

Podpořené projekty dále přímo nebo nepřímo generovaly návazné iniciativy: 

• Město Čačak úspěšně předložilo několik projektů na podporu spolupráce s Valašským Meziříčím (a 
případně dalšími městy) financovaných z externích zdrojů (viz výše).  

• MAS v Ústeckém kraji, které byly zapojeny do podpořeného projektu z roku 2017, navázaly spolupráci se 
vznikající novou MAS v okolí Pančeva a plánují využít zdrojů Programu rozvoje venkova na zahájení 
formální spolupráce s touto iniciativou.  

• Výstupy a výsledky projektu Agora 2018 budou rozpracovány v návazném projektu, pro který Agora 
zahájila spolupráci s organizací CENN a neformální spolupráci s projektem ZRDA. 

Syntéza: Dopady Programu 

Analýza efektivnosti prokázala, že Program v konkrétních případech vede k naplňování cílů spolupráce, ale také 
obecnému rozvoji a prohlubování spolupráce mezi institucemi z ČR a cílových zemí a přispívá k rozvoji cílového 
regionu. Tyto dopady jsou ale alespoň částečně pozorovány pouze v případě, kdy Program podporuje iniciativy, 
které jsou koncentrovány do specificky vymezeného tématu, k němuž se pokoušely komplexněji přistoupit než 
projekty s širokým tematickým rozptylem. Obecněji potom lze také alespoň zčásti tyto dopady pozorovat spíše 
v případě, že podpora je směřována do stabilních a dlouhodobě fungujících partnerství. Případové studie 
prokazují, že důvodem tohoto zjištění je především existence neformálních sítí a vyšší stupeň důvěry i 
porozumění mezi klíčovými osobami partnerů, které umožňuje lépe identifikovat konkrétní potřeby a adekvátně 
k nim naplánovat relevantní odpověď, kterou je možné v rámci projektu za omezení daných Programem 
realizovat.  

Dopady Programu na úrovni posilování institucí a good governance nebyly, až na výjimky (zčásti projekt 
Valašského Meziříčí 2017), pozorovány. Přestože několik iniciativ se na toto téma explicitně zaměřilo (Ústecký 
kraj 2017, projekty Pardubického kraje, zčásti Agora 2019), tyto dopady nebyly v případových studiích prokázány. 
Důvodem je především krátký čas na implementaci a omezená kapacita Programu.  

Podobně lze vymezit kapacitu Programu iniciovat návazné spolupráce a projekty, které by multiplikovaly dopady 
na úrovni rozvoje regionů nebo posilování institucí a prosazování good governance. Alespoň částečně lze takové 
návazné iniciativy pozorovat pouze v případě podpory dlouhodobých stabilních partnerství. 

Spíše výjimečně je pozorováno, že by Programu bezprostředně podporoval rozšiřování okruhu subjektů v ČR i 
cílové zemi, které jsou zapojeny do spolupráce a zejména potom zapojování podnikatelských subjektů. Tento 
dopad byl skutečně pozorován pouze v případě, že se Program zaměřil na rozvoj silného partnerství mezi 
realizátorem a jeho zahraničním partnerem – spolupráce se následně přirozeně „přelévá“ na další subjekty. Tento 
dopad naopak spíše není pozorován v případě, že je podpora využívána na bezprostřední facilitaci nových 
partnerství. 

Žádné nebo téměř žádné dopady nebyly naopak pozorovány v případě, že se podpora Programu zaměřila 
především na facilitaci spolupráce ve velmi široce vymezených tematických oblastech. 

V neposlední řadě je nutné zmínit také geografické hledisko. Při komparaci zjištění na úrovni dopadů lze 
pozorovat, že se intenzivněji projevují spíše v případě podpory v Srbsku, než u podpořených iniciativ v Gruzii. 
Důvodem toho je především výše zmíněná intenzivnější a dlouhodobá spolupráce mezi partnery projektů 
v Srbsku, vyšší kompatibilita institucí a institucionálního rámce fungování veřejné správy (zkušenosti tedy jsou 
přenositelnější než v Gruzii) a v neposlední řadě také nižší kulturní odlišnosti. Obecněji jsou hodnocené projekty 
v Srbsku realizovány na půdorysech stabilních a dlouhodobě se rozvíjejících partnerství, zatímco v případě Gruzie 
jsou tato partnerství teprve v průběhu realizace projektů budována (a to především na institucionální úrovni – 
organizace Agora sice v Gruzii působí dlouhodobě a má velmi rozvinutou neformální síť na úrovni komunit, a to 
především v podpořeném regionu, chybějící složka institucionálního zakotvení ale měla na prokázání dopadů 
negativní vliv). 

 

4.4.2 EO 9: Jaké přínosy má Program pro zapojené realizátory? 

Dopady na úrovni projektů 

Přínosy Programu pro realizátory byly potvrzeny pouze respondenty zapojenými do projektů Valašského Meziříčí 
(realizátor i partner). Spolupráce mezi městy Valašské Meziříčí a Čačak představuje příklad dobré praxe ve vztahu 
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k cíli Programu: podpora z Programu umožnila zintenzivnit spolupráci mezi oběma městy do té míry, že 
představitelé obou měst spontánně konzultují přístupy k řešení konkrétních záležitostí spojených se správou 
města a tato neformální a průběžná výměna zkušeností je zdrojem identifikace budoucích projektů.  

Pouze tito respondenti pozorují také hmatatelné dopady spolupráce na straně realizátorů – tedy uvádějí 
konkrétní příklady, kdy výměna zkušeností je oboustranná a hmatatelné přínosy se neprojevují pouze na straně 
partnera. Respondenti z úřadů měst Valašského Meziříčí a Čačak uvádějí, že rozvoj spolupráce umožnil 
identifikovat témata, ve kterých česká municipalita nebo další subjekty v ČR čerpají ze zkušeností srbské strany. 
Jde kupříkladu o rozvoj sportu a sportovní infrastruktury na straně municipality (hmatatelným výsledkem je 
například zavedení „létajícího tělocvikáře“ po vzoru srbského partnera, viz případová studie) nebo rozvoj 
spolupráce mezi včelařskými spolky.  

Podobný model je možné pozorovat také v případě Ústeckého kraje. Zástupci kraje v rozhovoru potvrdili, že 
existující partnerství je využíváno také pro řešení vlastních potřeb a problémů (chybějící zdravotnický personál) 
a spolupráce tak přináší hmatatelné přínosy pro obě strany. 

Zástupci ostatních realizátorů nebo partnerů v ČR v ostatních projektech na toto téma odpovídají spíše 
obecnějšími frázemi o „rozšíření perspektivy“ apod. 

Syntéza: Dopady Programu 

Byly prokázány pouze omezené dopady Programu na úrovni realizátorů. Reálně se projevují v případě, že 
podpora směřuje na rozvoj dlouhodobé spolupráce. Dlouhodobost spolupráce je v tomto smyslu klíčovým 
parametrem – vzniká pouze v případě, že její přínosy jsou identifikovány na obou stranách. Toto zjištění nepřímo 
potvrzuje také zástupce města Vrchlabí (zapojeno do části projektů Agora), když uvádí, že právě absence 
hmatatelných přínosů spolupráce na straně české municipality byla jedním z hlavních důvodů, proč se účast 
města v Programu nerozvinula do dlouhodobého partnerství s municipalitou Dusheti ani s jiným veřejným 
subjektem v Gruzii. 

4.4.3 EO 10: Je publicita ZRS ČR v místě realizace projektů dostatečná, případně jak 
probíhá? 

Výrazné nedostatky ve viditelnosti ZRS ČR a obecněji dodržení pravidel pro publicitu byly pozorovány především 
u projektů implementovaných v Gruzii. Výstupy těchto projektů (prezentace, materiály atd.) velmi často 
neobsahují informaci o podpoře ZRS ČR, nejsou obsaženy ani povinná loga. Obzvláště problematické to je u 
výstupů, které jsou zacíleny na veřejnost a návštěvníky regionu: informace o podpoře ZRS ČR nebyla kupříkladu 
obsažena na propagačním letáku o regionu Mtskheta-Mtianeti, který byl vytištěn a distribuován v nákladu 1 000 
kusů do informačních center a dalších uzlů turistické infrastruktury v regionu. Informaci o podpoře ZRS ČR nelze 
dohledat ani na webových stránkách experiencecaucasus.com, které byly vytvořeny s podporou ZRS ČR. 

Problematičtější je také publicita ZRS ČR na straně realizátorů a partnerů. V případě Pardubického kraje sice je 
podpora ZRS ČR zmíněna ve většině aktualit publikovaných krajem, dohledané mediální výstupy vztahující se 
k aktivitám podpořeným ZRS ČR (studijní návštěvy atd.) ale s jedinou výjimkou podporu ZRS ČR nezmiňují. 
Informace o žádném z podpořených projektů nelze dohledat ani na webových stránkách partnera, RDA. 

V případě projektů podpořených v Srbsku je publicita ZRS ČR výrazně lepší, a to na úrovni výstupů projektů i 
informování o výstupech prostřednictvím komunikačních kanálů realizátorů. Na straně srbských partnerů je ale 
publicita ZRS ČR velmi nedostatečná – informace o podpoře nejsou dostupné na webových stránkách 
jednotlivých partnerů a informace o podpoře ZRS ČR nebyly dohledány v žádném mediálním výstupu, který by 
aktivity realizované v rámci projektů podporoval. 

Tento poznatek o nízké úrovni publicity ZRS ČR v rámci podpořených v rámci Programu potvrzují také zástupci 
obou ZÚ. Podobně také klíčoví partneři projektů v Srbsku (zástupci měst Čačak a Vršac) při rozhovorech potvrzují, 
že aktivity podpořené Programem vnímají spíše jako součást aktivit realizovaných v rámci vytvořených 
partnerství. Podpora ze strany ZRS ČR je tak pro partnery spíše sekundární a často si této podpory ani nejsou ve 
větší míře vědomi. 

4.4.4 EO 11: Je publicita Programu vzhledem k ostatním krajům ČR dostatečná? Jaké jsou 
překážky a předpoklady pro zapojení širšího okruhu realizátorů? 

Evaluační otázka byla zodpovídána odděleně od ostatních evaluačních otázek, a to kombinací desk research, 
dotazníkovým šetřením a doplňujícími telefonickými rozhovory. Prostřednictvím desk research byli vybráni 
potenciální nositelé projektů – tedy obecní nebo krajské samosprávy, které prostřednictvím svých informačních 
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kanálů (webové stránky, krajské / radniční listy, výroční zprávy atd.) informují o partnerství se subjektem v cílové 
zemi ZRS ČR. Těmto subjektům byl následně zaslán požadavek na účast v dotazníkovém šetření: 

Tabulka 7: Přehled zahraniční spolupráce českých krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR 

Obec / kraj Zahraniční spolupráce Počátek spolupráce 

Boskovice Bosna a Hercegovina 2013 

Čermná nad Orlicí Srbsko 2002 

Frýdek-Místek Bosna a Hercegovina 2006 

Kralupy nad Vltavou Srbsko 1998 

Kutná Hora Bosna a Hercegovina 2018 

Kyjov Kosovo 2014 

Olomouc Srbsko 1996 

Police nad Metují Bosna a Hercegovina Není dostupné 

Praha 1 Gruzie 2013 

Jihomoravský kraj Srbsko 2010 

Královehradecký kraj 
Bosna a Hercegovina 
Srbsko 

2013 

Olomoucký kraj Srbsko 2012 

Zdroj: Výroční zprávy a webové stránky krajských úřadů a web partnerskamesta.cz 

 

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 8 respondentů. Dále bylo realizováno telefonické šetření se 
zástupcem Regionální rozvojové agentury Jihomoravského kraje, která se intenzivně účastní partnerství kraje se 
srbským městem Kraguejvac. 

Spolupráce se subjekty v zahraničních zemích probíhá zejména v oblasti školství, kultury a sportu, jak ukázala 
obsahová analýza relevantních internetových zdrojů (výroční zprávy, internetové stránky). Spolupráce se 
zaměřuje na výměnné pobyty žáků, přenosu know-how a vzájemné podpoře při konání různých kulturních či 
sportovních akcí. Průměrná délka spolupráce činí cca 12 let, lze tedy předpokládat, že kraje a obce mají 
dlouholeté zkušenosti se zahraniční spoluprací. 

Na otázku, zda vybrané obce a kraje využívají dotační programy určené pro podporu jejich zahraniční spolupráce, 
odpovědělo negativně 5 z 8 respondentů. Jediným subjektem, který využívá dotační podpory je Statutární město 
Frýdek-Místek, který využil Programu mezinárodní spolupráce INTERREG. Mezi důvody, proč kraje a obce 
nevyužívají dotační programy, patří zejména to, že jejich zástupci nevědí o možnostech financování svých 
zahraničních aktivit skrze dotační programy. Tento důvod uvedli 4 respondenti. Dalším důvodem, který byl 
zmíněn pouze jednou, je nízký zájem jejich úřadu. Podobně se respondenti vyjádřili i k otázce, která se týká 
povědomí o existenci programů ZRS ČR. Žádný z respondentů nezná programy ZRS ČR, které je možné využít na 
rozvoj spolupráce v prioritních zemích ZRS ČR, a to i přes to, že většina respondentů ví o existenci ZRS ČR. 

Mezi kontaktovanými krajskými a obecními zástupci je nízký zájem o další rozvoj zahraniční spolupráce. Pouze 
zástupci Královehradeckého kraje uvažují o případném rozšíření zahraniční spolupráce, a to konkrétně 
v Německu, tedy zemi mimo prioritní země ZRS ČR. Hlavním důvodem, proč vybrané obce a kraje neusilují o 
rozšíření zahraniční spolupráce je dostatek aktuálních partnerů / projektů, tento faktor uvedli celkem 4 
respondenti. Jinými slovy, vybrané úřady nemají potřebu navazovat další zahraniční spolupráce. Potencionálními 
žadateli o hodnocený Program mohou být dva respondenti – obce, u kterých jsou jedním z důvodů nedostatečné 
finanční zdroje. 

Individuální rozhovory s potenciálními i skutečnými žadateli identifikovaly další významný důvod nedostatečného 
zájmu o Program: Jeden z respondentů uvedl, že v minulosti pro rozvoj svého zahraničního partnerství v cílové 
zemi daný subjekt využíval podporu ZRS ČR, poté se ale o účast v hodnoceném Programu přestal zajímat z důvodu 
administrativní zátěže. Jakkoliv sice zpracování žádosti o dotaci a následný reporting projektu není neúměrně 
zatěžující, maximální výše dotace ale není pro tento subjekt dostatečně motivující k tomu, aby podstoupil procesy 
související s žádostí, vykazováním a vyúčtováním dotace a jednodušší je odpovídající částku alokovat ve vlastním 
rozpočtu instituce. 

Nezbytná administrativní zátěž v kombinaci s nízkou maximální výší dotace byla jako potenciálně demotivující 
faktor zmiňována i v průběhu individuálních rozhovorů se zástupci některých realizátorů projektů. Respondenti 
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se sice, až na jednu výjimku, shodují v hodnocení, že administrativní zátěž spojená s žádostí a čerpáním dotace 
není nepřiměřená, otázkou ale spíše je, zda se při dané výši dotace vyplatí podstupovat jakoukoliv dodatečnou 
administrativní zátěž. 

Posledním faktorem, který bezprostředně přispívá k nízkému zájmu o podporu je obecně nízký počet municipalit 
nebo krajů, které by měly v cílových zemích Programu vytvořeno stabilní partnerství. Tímto je velmi limitován 
okruh potenciálních žadatelů o podporu. Program přitom vyžaduje, aby spolupráce se zahraničním subjektem 
byla navázána před podáním žádosti o dotaci – Program nelze využít s cílem nová partnerství teprve vytvářet (s 
výjimkou modelu, který aplikoval Pardubický kraj – ten partnera v okamžiku žádosti o dotaci měl, projekty se však 
zaměřily na „matchmaking“ pro další subjekty s obou regionů – tedy vytváření nových partnerství mezi subjekty 
ve stejném sektoru).  

4.5 Udržitelnost 

4.5.1 EO 12: Které parametry Programu jsou klíčové pro jeho udržitelnost? 

Faktory udržitelnosti na úrovni projektů 

Při analýze kritérií efektivnosti a dopadů byly identifikovány aspekty projektů spolupráce, které ovlivňují 
naplňování těchto kritérií a také rozvoj pokračujících návazných iniciativ.  

Mezi hlavními aspekty úspěchu při plnění cílů projektu (naplnění cíle ve stanoveném tématu) i Programu (rozvoj 
partnerství, posílení dobré správy, zvýšení kvality veřejných služeb) byla zmíněna především dlouhodobá 
spolupráce mezi partnery a s tím spojený rozvoj neformálních sítí a kontaktů, důvěra mezi partnery a dobrá 
znalost místního kontextu. Tyto aspekty jsou klíčové pro identifikaci projektu, který skutečně odpovídá potřebám 
partnerů a formulaci relevantních aktivit, které povedou k naplnění cíle situaci omezených zdrojů a času. 
Dlouhodobá spolupráce a znalost místního prostředí umožňuje v některých případech také rozložit komplex 
aktivit do menších částí, které jsou implementovány postupně na sebe navazujícími projekty, a tím alespoň 
částečně zmírnit negativní dopad krátkého časového prostoru. 

S těmito parametry souhlasí také respondenti individuálních rozhovorů při identifikaci klíčových parametrů pro 
udržení výsledků projektů i partnerství jako takového – především je zmiňována dlouhodobá spolupráce a 
oboustranná přínosnost partnerství. 

Právě otázka, zda je spolupráce a rozvoj partnerství přínosná také pro partnera z ČR, je také důležitou podmínkou 
udržitelnosti výstupů, a především partnerství jako takového. Příkladem tohoto mechanismu může být zapojení 
města Vrchlabí do projektů realizovaných organizací Agora v Gruzii. Jak je uvedeno v případové studii těchto 
projektů, zástupci města Vrchlabí byli pro účast v Programu motivovaní především snahou sdílet své know-how 
a zkušenosti s rozvojem v podobném kontextu. Zapojení města do projektů Agory ale postupně oslabuje a 
v projektu z roku 2019 je nanejvýš formální – v rámci projektu se tak nepodařilo vytvořit stabilní partnerství mezi 
městem a odpovídající institucí z cílové země (např. municipalita Dusheti). Hlavním důvodem, které zástupce 
města Vrchlabí uvádí, je příliš veliká nekompatibilita (z hlediska socioekonomického rozvoje a do jisté míry i 
kulturní), v jejímž důsledku nebyla představiteli města identifikována přínosnost potenciálního partnerství. 
V důsledku tak byla u projektů Agory sice pozorována efektivnost, a i dopady na úrovni cílů projektu, ale iniciativy 
přesto nenaplnily cíl Programu jako takového – tedy rozvoj partnerství a posílení místních institucí. 

Významným faktorem pro udržitelnost výsledků projektů je také míra zapojení partnera do zpracování výstupů. 
Zapojení zástupců partnera zvyšuje relevanci a aplikovatelnost výstupů v cílové obci / regionu, a tím také 
ownership. Tento efekt byl pozorován kupříkladu při zavádění procesního řízení ve městě Čačaku, které bylo 
následně nejen udrženo, ale také implementováno v dalších institucích řízených municipalitou. 

 

Parametry Programu klíčové pro udržitelnost. 

Významným parametrem Programu, který má negativní dopad na udržitelnost iniciativ a partnerství jako celku 
je několikrát výše zmíněné časové hledisko21.  

Významným deficitem je rovněž nízký důraz Programu na analýzu rizik a klíčových předpokladů v žádostech o 
podporu. Negativní dopad absence těchto kroků při zpracování žádostí o podporu a při následné realizaci 
projektů se v evaluovaném období několikrát projevil: 

 
21 Tento deficit ale již byl odstraněn při zopakovaném otevření Programu pro rok 2020 v březnu tohoto roku. 
Program byl upraven tak, aby umožnil víceleté projekty – obdobně jako jiné tuzemské dotační programy. 
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• Projekt Ústeckého kraje 2017 se zaměřil na vybudování MAS v jižním Banátu. Před realizací ani v jeho 
průběhu ovšem nebylo dostatečně řešeno riziko chybějící legislativy, která by umožnila fungování MAS 
jako takové – nebyl ustaven systém pro implementaci CLLD v srbském legislativním rámci a chybělo 
vymezení klíčových institucí, zejména platební agentury. Výsledkem této skutečnosti bylo formální 
založení MAS s právní formou odpovídající NNO, založená struktura přitom nemohla vykonávat funkci, pro 
kterou byla založena. To bylo jedním z klíčových důvodů, proč po ukončení projektu nová struktura de 
facto nevykazovala žádnou činnost. Dalším důvodem byla obtížná aplikovatelnost prezentovaného 
českého modelu financování MAS v kontextu odlišné srbské struktury státní správy a samosprávy. Tyto 
klíčové předpoklady nebyly včas identifikovány v žádosti o dotaci a riziko nebylo ověřováno při 
implementaci – nebylo tedy možné včas adekvátním způsobem reagovat. 

• Projekt Agora 2018 rozšířil působnost předchozího projektu z roku 2017 na celé území regionu Mtskheta-
Mtianeti a klíčovým předpokladem projektu bylo, že jeho výstupy – regionální značku a doporučení pro 
její implementaci, webové stránky regionu a facebookový profil – po ukončení projektu převezme do 
vlastnictví regionální správa a bude tyto výstupy dále rozpracovávat a aplikovat. Šlo ovšem o chybný 
předpoklad, který opět nebyl předem ani v průběhu implementace ověřován. Výsledkem tak je neudržení 
těchto výstupů (s výjimkou facebookového profilu). 

4.6 Průřezová kritéria 
Nebyly zaznamenány žádné přímé efekty podpory z Programu na dodržování lidských práv příjemců včetně 
rovnosti mužů a žen. Žádosti o dotace i závěrečné zprávy se tomuto tématu nevěnovaly buďto vůbec, nebo jen 
na velmi obecné úrovni ve formě proklamací o rovném zacházení s muži a ženami v rámci implementace 
projektu. 

Potenciálně lze pozorovat velmi nepřímé efekty projektů Agory na zvýšení ekonomických příležitostí obyvatel 
horských regionů Pšavska a Chevsurska, a tedy zlepšení jejich socioekonomické situace (mimo jiné také 
v důsledku rozvoje podnikání ve službách v cestovním ruchu, je přitom možné doplnit, že ze zkušenosti 
evaluátora bývají penziony v těchto horských oblastech často provozovány ženami). Obdobně lze identifikovat 
potenciální dopad projektů Agory na malé výrobce regionálních produktů, z nichž řada jsou ženy. Žádné z těchto 
efektů ale nebyly potvrzeny. Při analýze dopadů nebyla potvrzena bezprostřední efekt podpory organizace Agora 
na zvýšení turistického potenciálu regionu. Co se týče podpory lokálních producentů, tato iniciativa prozatím 
nepřinesla žádné výsledky.  

Jistý, opět velmi nepřímý, efekt působení organizace Agora v regionu Pšavska a Chevsurka je možné pozorovat 
v tom, že šlo o jeden ze zdrojů, který inicioval zacílení prostředků ZRS ČR do daného regionu. Jedním z dopadů 
angažovanosti ZRS ČR v regionu je aktuální vytváření MAS Aragvi, které má potenciál posílit zastoupení místních 
znevýhodněných skupin na rozhodování v regionu. 

Problematice životního prostředí se explicitně věnovaly dva projekty: 

• Valašské Meziříčí 2018 – projekt vykazuje potenciál zvýšit povědomí obyvatel města Čačak o důležitosti 
a přínosech třídění odpadu a v delším časovém horizontu změnit většinové chování v této oblasti. 
Projekt je navíc součástí širšího konceptu environmentálního vzdělávání na základních školách ve městě. 

• Agora 2019 – projekt zvyšuje povědomí o neproduktivních funkcích lesa (tedy les nikoliv pouze jako 
hospodářský zdroj, ale také jako environmentální hodnota, kterou je nutné chránit a umožnit její 
využívání pro rekreační účely) na úrovni státní správy i místních komunit.  

U ostatních podpořených projektů nebyly pozorovány bezprostřední ani zprostředkované efekty na problematiku 
životního prostředí. 

Podpora posilování řádné správy věcí veřejných je cílem programu, ten tedy má s uvedeným průřezovým 
kritériem bezprostřední příčinnou souvislost. Přímé dopady programu na úrovni podpořených institucí a jejich 
funkcí byly diskutovány při odpovědi na evaluační otázku č. 7. Nad rámec toho lze pozorovat potenciál programu 
v oblasti podpory good governance v iniciativách zaměřených na podporu vzniku MAS v cílových zemích. Tento 
nástroj má potenciál posílit participaci komunity na identifikaci a řešení lokálních problémů a posílit účast 
veřejnosti na rozhodování v jejich obci nebo regionu. V přímém efektu projektu ovšem prozatím nedošlo ke 
vzniku funkční MAS (MAS SELO PLUS sice byla založena, ale prozatím nevykazuje žádnou aktivitu a je spíše 
formální). 

V průběhu realizace všech projektů byla realizovaná řada aktivit zaměřených na sdílení dobré praxe, včetně 
důrazu na analytičtější a strategičtější přístup k místnímu rozvoji („evidence-based“).  
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5 Závěry evaluace 

5.1 Relevance 
1. Program i podpořené projekty jsou relevantní ve vztahu ke strategickým cílům ZRS a SDGs, všechny 

podpořené projekty lze bezprostředně spojit s alespoň jedním konkrétním strategickým cílem ZRS ČR a SDG. 
2. Všechny analyzované projekty jsou bezprostředně nebo alespoň zprostředkovaně v souladu s cíli „Řádná 

demokratická správa věcí veřejných“ a „Inkluzivní sociální rozvoj“, které tak potenciálně, za podmínky splnění 

kritéria efektivnosti, naplňují. 

3. Cíl Programu je potenciálně relevantní pro potřeby realizátorů nebo potenciálních realizátorů, a to 

především z důvodu velmi široké definice cíle, jímž je především samotný proces posilování spolupráce a 

přenos know-how relevantního pro plnění veřejných funkcí. Pokud se tedy žadatel rozhodne ucházet se o 

podporu z Programu, je velmi pravděpodobné, že zacílení jeho uvažovaného rozvojového projektu bude 

v souladu s cíli Programu 

4. Výše uvedený závěr ale v realitě zásadně kontrastuje s nízkým zájmem žadatelů o podporu z Programu. Jak 

je uvedeno v hodnocení níže, důvody tohoto nízkého zájmu ve značné míře spočívají v dílčích podmínkách 

Programu. Těmito podmínkami jsou především nízká hodnota nejvyššího možného spolufinancování 

projektu z Programu (nanejvýš 500 tis Kč), podmínka existujícího partnerství se subjektem v cílové zemi před 

podáním žádosti o podporu a s tím spojená malá velikost potenciální cílové skupiny – potenciálních žadatelů, 

kteří mají ve vymezených cílových zemích navázáno partnerství s veřejnými subjekty. 

5. Cíl programu jako takový je formulován vágně a není kvantifikován. Program v důsledku nemá formulovány 

žádné monitorovací ukazatele a monitoring probíhá pouze na úrovni jednotlivých podpořených projektů. 

Celkově je míra naplnění kritéria relevance hodnocena jako spíše nízká. Program sice je v souladu se 

strategickými cíli ZRS a SDGs a je potenciálně relevantní také ve vztahu k potřebám potenciálních žadatelů. 

Konkrétní podmínky Programu jej ale pro velkou řadu potenciálních žadatelů činí nerelevantním – buďto 

nemohou podmínky Programu naplnit, nebo Program pro ně v současném nastavení není atraktivní. 

5.2 Efektivita 
6. Na úrovni nákladů z pohledu jejich výše i relevance pro stanovené aktivity nevykazují podpořené projekty 

zásadní problémy. Některé projektové žádosti ale nedostatečně vysvětlují potřebu početných delegací do 

země příjemce, které tak představuje deficit efektivity Programu. Obecně je efektivita podpořených projektů 

z hlediska value for money hodnocena jako uspokojivá. 

7. Důležitým faktorem efektivity projektů a Programu jako celku je míra zapojení institucí v cílové zemi do 

zpracování výstupů projektů a následně do převzetí výsledků do svého vlastnictví. Nízké zapojení místních 

institucí způsobuje, že výsledky nejsou dostatečně aplikovatelné nebo nejsou vůbec udrženy. Zdroje 

Programu, které byly vynaloženy na jejich dosažení, nebyly v takovém případě efektivně využity. 

8. Efektivitu Programu zvyšují zaznamenané návazné iniciativy, které využívají výsledků projektů a dále je 

rozvíjejí. Tyto návazné iniciativy jsou ale zaznamenány především u projektů realizovaných na půdorysu 

dlouhodobých a stabilních partnerství. Tento typ partnerství vede také k přesnější identifikaci potřeb 

partnerů a identifikaci dobré praxe, která je pro partnerskou instituci využitelná.  

9. Výrazný negativní dopad na efektivitu Programu má nedostatečná koordinace mezi podpořenými projekty 

Programu navzájem a mezi podpořenými projekty a dalšími iniciativami ZRS ČR nebo jiných donorů. 

Nedostatečné využití synergií vede ke zdvojování aktivit a obecně je nedostatečně využitý potenciál 

komplementarity Programu s dalšími nástroji ZRS ČR i jiných donorů. Hlavním důvodem nedostatečné 

koordinace je skutečnost, že do procesního řízení programu nejsou v žádné fázi zapojeny ZÚ v cílových 

zemích. Řízení Programu nezahrnuje ani jakékoliv další formální nebo i neformální procesy, jejichž 

prostřednictvím by docházelo ke koordinaci a realizátoři projektů tak často nemají povědomí o jiných 

aktivitách, které se jejich projektů týkají. 

10. Efektivitu Programu negativně ovlivňuje časově nepřiměřeně dlouhý proces schvalování žádostí, který 

zkracuje čas pro realizaci projektů – reálná délka trvání podpořených projektů tak činí nanejvýš 8–9 měsíců. 
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11. Sjednocení administrace tuzemských dotačních programů na metodické a procesní úrovni ale zároveň má 

pozitivní vliv na efektivitu řízení Programu (obzvláště s přihlédnutím k velmi malému počtu předkládaných a 

implementovaných projektů). 

12. Na úrovni procesu výběru projektů nejsou dostatečně rozpracována hodnotící kritéria do podoby metodiky, 

která by poskytovala jednoznačné a transparentní vodítko pro aplikaci kritérií. Přístup k aplikaci kritérií tak 

není formálně sjednocený. Kritéria pro realizaci projektů navíc nedostatečně zohledňují specifika Programu 

(především co se týče objemu, krátkého času pro implementaci a obecně omezeného dopadu) a 

nezohledňují inovativnost navržených projektů. 

 Celkově je naplnění kritéria efektivity hodnoceno jako spíše nízké. Dílčí iniciativy podpořené Programem sice 

vykazují, až na výjimky, spíše vysokou value for money a potenciálně pozitivní dopad na efektivitu má skutečnost, 

že v některých případech má Program schopnost zprostředkovaně generovat návazné iniciativy, které rozvíjejí 

zpracované výstupy a dosažené výsledky. Efektivitu Programu ale výrazně snižuje nízký stupeň koordinace mezi 

jednotlivými iniciativami navzájem i s dalšími nástroji ZRS ČR nebo jiných donorů a rovněž deficity v efektivitě 

řízení Programu.   

5.3 Efektivnost 

13. Na úrovni podpořených projektů Program sice ve většině případů vede ke splnění plánovaných výstupů, 

většina podpořených projektů ale přesto nedosahuje cílů, které si jejich realizátoři formulovali, a to 

především z následujících důvodů: 

a. nízký objem prostředků pro rozvoj, 

b. příliš krátké projekty, jejichž prostřednictvím nelze realizovat o mnoho více, než výměnu zkušeností22, 

c. nízká úroveň komplementarit a návazností na další rozvojové iniciativy, 

d. neadekvátně formulované cíle, alespoň zčásti způsobené formulací hodnotících kritérií (hodnocení 

přínosu pro partnerskou zemi, které však programy daného objemu a rozsahu nemohou ve vyšší míře 

přinášet). 

14. Program vykazuje vyšší efektivnost v případech, kdy je podpora směřována na úzce vymezená témata a 

spolupráce je zaměřena na přenos konkrétního řešení. Za splnění těchto podmínek lze pozorovat, že Program 

přispívá k rozvoji partnerství mezi subjekty z ČR a cílových zemí a také bezprostředně nebo nepřímo iniciuje 

návazné iniciativy. Naopak v případě široce vymezených iniciativ je efektivnost velmi nízká, nedochází 

k hlubšímu rozvoji existujících ani nových partnerství. 

15. Efektivnost Programu je také vyšší v případě, že je podpora směřována na rozvoj silného partnerství mezi 

konkrétními dvěma veřejnými subjekty s ČR a cílové země (které vystupují v pozici realizátora a partnera). 

Naopak v případě, kdy se podpora zaměřuje na facilitaci spolupráce mezi jinými subjekty je efektivnost spíše 

nízká. 

16. Program nevede zapojené realizátory k  využívání jiných zdrojů vhodných pro institucionální spolupráci a 

posilování institucionální kapacity, jako jsou například programy Twinning, Taiex, UNDP Trust Fund atd. 

Pouze v jednom případě bylo zaznamenáno, že by bylo využito komplementarity s programem ZRS ČR 

Vysílání expertů. Žádné další relevantní programy ZRS ČR (např. Podpora trojstranných projektů nebo 

Program transformační spolupráce) žádný z realizátorů nevyužil a ani je nezná.  

17. Zřejmou bariérou efektivnosti programu je velmi nízký zájem o podporu ze strany potenciálních žadatelů. 

Kritéria pro výběr projektů tak mají jen velmi omezenou možnost efektivně selektovat projekty s potenciálně 

nejvyšší přidanou hodnotou ve vztahu k cílům Programu. 

Celkově je míra naplnění kritéria efektivnosti hodnocena jako spíše nízká. V některých případech sice lze 

pozorovat, že jsou cíle Programu dosahovány – dochází k prohlubování partnerství, vznikají návazné iniciativy a 

rozšiřuje se okruh subjektů zapojených do spolupráce. Tento trend je ale menšinový a je podmíněn splněním 

konkrétních podmínek, které Program při výběru projektů k podpoře neověřuje. Nedostatečnou efektivnost 

Programu způsobuje také skutečnost, že nevede k hlubšímu rozvoji institucionální spolupráce. 

 
22 Tento deficit ale již byl ve druhém vyhlášení Programu pro rok 2020 odstraněn, z tohoto důvodu není 
formulováno odpovídající doporučení na umožnění realizace víceletých projektů. 
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5.4 Dopady 
18. Program v konkrétních případech vede k naplňování cílů spolupráce (prohlubování spolupráce, rozvoj 

cílového regionu). 

19. Dopady Programu na úrovni posilování institucí a good governance nebyly, až na výjimky, prokázány. 

20. Spíše výjimečně je pozorováno, že by Programu bezprostředně podporoval rozšiřování okruhu subjektů v ČR 

i cílové zemi, které jsou zapojeny do spolupráce a zejména potom zapojování podnikatelských subjektů. 

Tento dopad byl skutečně pozorován pouze v případě, že se Program zaměřil na rozvoj silného partnerství 

mezi realizátorem a jeho zahraničním partnerem – spolupráce se následně přirozeně „přelévá“ na další 

subjekty. 

21. Na úrovni realizátorů byly prokázány pouze omezené dopady Programu. 

22. Znatelnější dopady programu lze pozorovat u projektů s realizací v Srbsku oproti Gruzii a to zejména na díky 

intenzivnější a dlouhodobější spolupráci, vyšší kompatibilitě institucí a institucionálního rámce fungování 

veřejné správy a nižších kulturních odlišností. 

23. Program v Gruzii zprostředkovaně přispěl k identifikaci rozvojových iniciativ v nerozvinutém a zahraničními 

donory spíše opomíjeném regionu Pšavska a Chevsurska, přispěl k vybudování základní sítě kontaktů 

v regionu a povědomí o podpoře České republiky v daném regionu. Tím do určité míry usnadnil zahájení 

iniciativ většího rozsahu. 

Naplnění kritéria dopadů je celkově hodnoceno jako spíše nízké. Dílčí dopady, které lze kauzálně spojit 

s poskytnutou podporou, sice lze pozorovat, projevily se ale pouze v případě, že byly splněny specifické 

podmínky, které Program nekontroluje. 

5.5 Udržitelnost 
24. Ve vztahu k udržitelnosti jsou, stejně jako v případě efektivnosti, relevantní závěry vztahující se 

k dlouhodobé stabilní spolupráci.  

25. Podmínkou pro udržení a rozvoj partnerství jako takového i výsledků dosažených programu je oboustranná 

přínosnost spolupráce.  

26. Udržitelnost dosažených výsledků programu a jejich případná multiplikace je posilována aktivním 

zapojením zástupců partnerských institucí z cílových zemí do zpracování výstupů projektu. Ta ale byla 

v analyzovaných projektech zaznamenána výjimečně. 

27. Udržitelnost výsledků Programu negativně ovlivňuje nízké zohlednění a analýza rizik nebo předpokladů při 

realizaci projektů. V některých případech se tak až v průběhu realizace projektů či dokonce až při jejich 

ukončování přišlo na to, že nejsou splněná některá základní kritéria pro rozvoj výstupů spolupráce a 

udržení výsledků po ukončení projektů – například absence legislativy, nedostatečná kompatibilita a 

aplikovatelnost části know-how v podmínkách cílové země způsobená institucionálními rozdíly nebo 

nedostatečné zapojení partnerů relevantních v daném sektoru, kteří by mohli výstupy převzít do své 

agendy. 

Naplnění kritéria udržitelnosti je celkově hodnoceno jako spíše nízké. 

5.6 Publicita a zapojení potenciálních realizátorů 

28. Nízký zájem o podporu z programu je způsoben především malou mírou informovanosti potenciálních 

žadatelů o Programu. 

29. Dalšími významnými důvody nízkého zájmu jsou spíše nižší motivace potenciálních žadatelů svá partnerství 

dále rozšiřovat, resp. chybějící kapacita realizovat aktivity nad rámec současného stavu. 

30. Významnou roli hraje také nízká maximální možná podpora z programu, která, dle části respondentů, není 

dostatečně motivující k tomu, aby se potenciální příjemce musel plnit administrativní povinnosti programu 

ve vztahu k zpracování žádosti, řízení projektu, vedení účetnictví projektu a jeho vyúčtování. 



 
 
 
 

 

28 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

31. Zásadní roli hraje velmi omezený počet potenciálních příjemců – tedy krajů a obcí s navázaným 

partnerstvím v cílových zemích ZRS ČR. Má-li se zvýšit zájem o podporu z programu, bude nutné rozšířit 

okruh potenciálních zájemců o podporu mimo subjekty, které již mají vytvořená partnerství. 

Celkově je publicita hodnocena jako spíše nedostatečná, její nedostatečnost ale není jediným důvodem 

nízkého zájmu potenciálních realizátorů o podporu – roli hraje také nízká výše podpory a nízký okruh 

potenciálních příjemců, kteří mají vytvořená partnerství se subjekty v cílových zemích. 
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6 Doporučení 

6.1 Obsahová a procesní doporučení 

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 

Hlavní 
adresát 

doporučení 

Odůvodnění a specifikace doporučení 

Zvýšit důraz na publicitu Programu a systematické využívání 
nástrojů, které osloví potenciální žadatele. Zacílit publicitu 
specificky na kraje a obce, které jsou potenciálními žadateli o 
podporu. Systematicky spolupracovat s Asociací krajů a SMO ČR při 
publicitě programu. 

1 ČRA, SMO 
ČR, AK ČR. 
příp. další 
partneři 

Odůvodnění: Závěry č. 28, 17 

Zvýšit míru zapojení ZÚ do řízení Programu, především ve fázi 
výběru projektů a jejich monitoringu 

1 ČRA, MZV, 
ZÚ 

9, 13 

Přesněji specifikovat cíle Programu, kvantifikovat je do podoby 
monitorovacích indikátorů a požadovat jejich vykazování na úrovni 
podpořených projektů; posílit monitoring programu za využití 
reportingu příjemců podpory (v závěrečných zprávách) a vlastního 
monitoringu (ve spolupráci se ZÚ) 

2 ČRA 5 

Při podrobnější specifikaci cílů nad rámec programem formulovaného cíle „podpora 
projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi)“ lze využít 
rekonstruovaného logického rámce Programu uvedeného v této evaluaci. Cíle mohou být 
formulovány jako: 

- Rozvoj partnerství mezi veřejnými institucemi z cílových zemí a ČR a iniciace 
nových projektů spolupráce; 

- Transfer know-how a zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací ČR 
- Posílení veřejné správy (good governance) v cílových zemích23. 

Na takto specifikované cíle lze navázat konkrétní monitorovací indikátory, jejichž 
vykazování bude požadováno (fakultativní výběr relevantních indikátorů), např.: 

- Počet subjektů z ČR i cílové země nově zapojených do partnerství v důsledku 
realizace podpory (lze také podrobněji rozlišovat veřejné a soukromé subjekty, 
NNO a další); 

- Počet projektů, které byly realizátorem a partnerem v cílové zemi společně 
předloženy ve formě žádosti o podporu do jiného zdroje, než ZRS ČR; 

 
23 Tyto důrazy dnešní formulace programu více či méně explicitně zmiňuje, nejsou ale stanoveny jako jeho cíle. (Viz: „Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na 
přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance).“). 
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- Počet zpracovaných a úspěšně zavedených procesů v partnerské instituci; 
- Počet upravených nebo nově zpracovaných metodik, směrnic, manuálů a dalších 

dokumentů, které byly úspěšně zavedeny (schváleny) do interního řízení 
partnerských institucí v cílových zemích; 

- Počet nově vytvořených partnerství mezi veřejným sektorem a soukromým 
a/nebo neziskovým sektorem v cílových zemích; atd. 

Zavést formální koordinační mechanismus pro zástupce realizátorů 
projektů ve stejných lokalitách a sektorech 

2 ČRA 9 

Lze realizovat kupříkladu prostřednictvím organizace řídících výborů s realizátory projektů 
s potenciálními geografickými a/nebo sektorovými překryvy s alespoň roční periodicitou. 

Zpracovat podrobnou metodiku aplikace hodnotících kritérií, včetně 
sub-kritérií, intervalů bodů pro různé stupně intenzity naplnění 
(sub)kritéria a obecně metodicky sjednotit hodnocení; zvýšit 
transparentnost hodnocení prostřednictvím publikace podrobných 
výsledků; 

Upravit hodnotící kritéria s cílem zohlednit specifika Programu, 
posílit inovativnost projektů a reflektovat konkrétní zjištění tohoto 
hodnocení. 

2 ČRA 12, 7, 14, 20, 26, 27 

Ve vztahu k úpravě hodnotících kritérií je navrhováno následující: 

a. snížit význam (sub) kritéria přínosu projektu pro partnerskou zemi, 

b. zavést a určit adekvátní váhu pro kritérium hodnotící inovativnost předkládaného 

projektu, např.: 

• projekt se věnuje tématu, které doposud nebylo předmětem spolupráce; 

• projekt povede k zapojení subjektů, které se doposud partnerství neúčastnily; 

• inovativnost projektu – projekt se zaměřuje na inovace v oblasti řízení, výkonu 
samosprávy, plnění veřejných funkcí atd., které doposud v cílové zemi / 
regionu nebyly zavedeny a na straně realizátora prokázaly svou účinnost; 

• Atd. 
c. zavést (sub)kritéria zohledňující kvalitu analýzy klíčových rizik a předpokladů 

v projektu a navrženého systému řízení rizik, 

d. zvážit zavedení (sub)kritéria, které zohlední míru zapojení zástupců partnerů 

do zpracování výstupů.  

e. zavést (sub)kritérium zohledňující zapojení podnikatelských subjektů do spolupráce 

zvážit zavedení (sub)kritéria zohledňujícího intenzitu zapojení podnikatelských subjektů 
na obou stranách do implementace projektu. 

 

Zvýšit důraz na kvalitu zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování, 
a to především: 

a. trvat na konkrétní kvantifikaci výstupů – především ve vztahu 
k počtu a délkám zahraničních cest, počtu účastníků atd., 

3 ČRA 6 
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b. požadovat zdůvodnění účasti jednotlivých účastníků 
zahraničních cest a jejich celkového počtu, 

c. obecně zajistit, aby obsah jednotlivých kapitol závěrečných 
zpráv odpovídal zadání. 

Rozvolnit harmonogram vyhlašování tuzemských dotačních 
programů a příjmu žádostí tak, aby termíny všech tuzemských 
dotačních programů nebyly totožné; upravit termíny klíčových 
procesů řízení programu (vyhlášení programu, změnové řízení, 
administrace závěrečných zpráv a vyúčtování) tak, aby nedocházelo 
ke kumulaci více časově náročných procesů24  

3 ČRA 10 

 

6.2 Doporučení systémového charakteru 
 

Znění doporučení Stupeň 
závažnosti 

Hlavní adresát 

doporučení 

Odůvodnění a specifikace doporučení 

Posílit proces identifikace komplementarit vhodných pro 
iniciativu ucházející se o podporu s Programu. Proces by měl být 
zaměřený na komplementarity s dalšími existujícími a/nebo 
plánovanými iniciativami ZRS ČR (a případně i jiných donorů) 
v cílových zemích s cílem identifikovat specifická témata, ve 
kterých by konkrétní spolupráce mezi samosprávami v ČR a 
veřejnými institucemi v cílové zemi podpořila další 
implementované iniciativy. 

2 ČRA, MZV, 
ZÚ, příp. 

další 
partneři 

8, 9, 13  

Relevantní subjekty by měly facilitovat proces identifikace projektů v rámci hodnoceného 
Programu tak, aby byly skutečně předkládány projekty, které jsou komplementární 
s dalšími iniciativami v regionu a sektoru. Konkrétně je obsahem doporučení: 

- Zapojit zástupce ZÚ do procesu formulace podmínek programu pro následující rok, 
především formulace preferenčních kritérií (viz doporučení níže) 

- Zvážit možnosti formálního nebo neformálního zapojení realizátorů projektů 
relevantních pro cíl posilování veřejných institucí do procesu identifikace témat 
vhodných pro podporu z Programu (např. zavedení odpovídající podkapitoly do 
formátu průběžné zprávy nebo neformální komunikace s realizátory před formulací 
podmínek Programu.  

- Zapojit vhodné partnery v ČR, například SMO ČR, do cílené identifikace 
potenciálních realizátorů relevantních pro identifikovaná témata.  

 
24 Ovšem při respektování základního rámce stanoveného Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestatním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy v aktuálním znění (aktuálně Usnesení Vlády ČR č. 591 z 1. června 2020) 
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V návaznosti na předchozí doporučení zavést možnost 
formulace flexibilních preferenčních kritérií specifických 
pro jednotlivé cílové země, které by akcentovaly konkrétní 
téma, region/lokalitu, cílovou instituci atd., 

2 ČRA 8, 9, 13 

V důsledku formulace těchto preferenčních kritérií by bylo možné dosáhnout vyšší 

komplementarity „malých“ projektů podpořených Programem a iniciativ podpořených (nebo 

plánovaných) jinými nástroji ZRS ČR a/nebo dalších donorů.  

Doporučení je spojeno s doporučením výše – do podoby preferenčních kritérií by byly 

zpracovány identifikované komplementarity. Projekty, které tuto komplementaritu posilují, 

by tak byly zvýhodněny při hodnocení – a lze proto předpokládat, že by potenciální 

realizátoři, kteří se v daném regionu angažují, identifikovali právě takové projekty, které by 

preferenční kritéria plnily. 

V aktuálním fázi implementace programu v regionu Aragvi v Gruzii by příkladem takového 

flexibilního kritéria mohlo být např. zapojení LAG Aragvi do identifikace projektu, akcentace 

specifického tématu na úrovni municipality v Dusheti, které je komplementární s aktuálními 

iniciativami ZRS ČR (např. transfer zkušeností v oblasti koordinace podnikatelů v cestovním 

ruchu), atd. 

Vyčlenit části alokace Programu na aktivity s cílem vytváření 
nových partnerství (s odlišnými podmínkami programu, 
hodnotícími kritérii, nižší maximální možnou podporou 
z Programu a zároveň vyšší mírou spolufinancování atd25.). 
V části Programu zaměřené na rozvoj spolupráce naopak posílit 
význam stabilních a dlouhodobých partnerství, která, dle závěrů 
hodnocení, jsou podmínkou vyšší efektivity, efektivnosti i 
udržitelnosti iniciativ 

2 ČRA 31; 

7, 14, 15, 19, 24 

 

Systematicky informovat realizátory projektů o dalších zdrojích 
pro financování partnerské spolupráce mezi samosprávnými 
institucemi v ČR a jejich partnery v cílových zemích 

3 ČRA, MZV 16 

Například formou pravidelného (s roční periodicitou) semináře pro realizátory a potenciální 
realizátory projektů podpořených z Programu s účastí relevantních zástupců dalších zdrojů 
financování (např. národní kontaktní místo programů Twinning a Taiex, zástupce 
svěřeneckého fondu UNDP, atd.) a případně realizátory projektů podpořených z těchto 
zdrojů. 

 

 
25 V tomto kontextu také zvážit rozšíření okruhu způsobilých žadatelů o SMO ČR / Asociaci krajů a další subjekty, které by mohly být nositeli takových projektů. 
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Příloha č. 1: Shrnutí zprávy v anglickém jazyce 
 

The subject of the evaluation is the Program Support for Development Activities of Regions and Municipalities 
in Priority Countries of the Czech Development Cooperation (CDC). This granting program was established 
pursuant to Act No. 151/2010 Coll. and is being published by the Czech Development Agency (CzDA) aiming 
to support development activities implemented by territorial self-governing units (regions and municipalities) in 
one or more of the priority countries of the CDC.   

The primary objective of this evaluation is to provide "independent, objectively justified and consistent 
conclusions, findings and recommendations for decisions making on the part of Ministry of Foreign Affairs in 
collaboration with the CzDA and other stakeholders regarding the future targeting and method of 
implementation of CDC, taking into account the Agenda 2030 Sustainable Development and the CDC Strategy 
2018-2030." The evaluation therefore primarily focuses on the process side of the implementation of the 
Program, but its aim is also to increase the quality of the submitted projects, and thus the overall effectiveness 
of support. 

The aim of the Program is primarily to support partner institutions of local government and self-government in 
target countries, to support civil society entities and institutions in the fields of culture, social services, health, 
science and research. Initiatives that are supported under this program should be focused primarily on the 
transfer of know-how, experience sharing, etc. The program thus attempts to initiate more intensive use of key 
added value of CDC compared to other donors, namely direct experience with economic and social 
transformation. In accordance with this focus, funds from the program cannot be used for investment costs - the 
focus of supported projects should lie in activities that directly support the exchange of experience (study visits, 
exchange stays, study programs, etc.).         

The evaluation focuses on the operation of the program in the period 2017-2019. The total allocated amount for 
each year reaches 1 500 000 CZK and provided grant for one project may not exceed 500 000 CZK. The maximum 
amount of the subsidy from the Program can reach up to 90% of the project costs, therefore, beneficiary’s co-
financing of must reach at least 10% of total costs.  

In each of the monitored years, exactly three projects were supported. The implementation of the Program 
in this (and the previous) period is characterized by low interest for support, the grant provider received 3-
5 applications each year in the evaluated period. Along with these repeated applications submitted by the same 
entities are observed. All nine projects supported in the period under review were implemented by only four 
entities: Ústí nad Labem Region (2017 and 2019), Pardubice Region (2018 and 2019), City of Valašské Meziříčí 
(2017 and 2019) and NNO Agora CE (2017, 2018 and 2019).   

  

The evaluation is elaborated by Evaluation Advisory CE. The members of the evaluation team are: 

• Lukáš Maláč in the position of project leader and main evaluator  

• Radim Gill, senior expert and quality guarantor 

• Josef Lochman, junior expert 

• Aleksandar Pojevaljčić, local expert in Serbia  

• Tiantin Gabelia, local expert in Georgia 

• Petra Chvatíková, CLLD expert 

• Klára Štanderová, expert in the field of education and local development  

The evaluation was performed under conditions of constraint imposed due to Covid-19 pandemic. Therefore, all 
evaluation methods were applied remotely using electronic communication, video conferencing and telephone 
inquiries.    

 

In assessing the criterion of relevance the evaluation has proved that the Program and its supported projects are 
relevant in relation to the strategic objectives of the ODA and the SDGs. All analyzed projects are directly or at 
least indirectly in line with the objectives of "Good democratic governance" and "Inclusive social development" 
and thus show potential to fulfil these objectives. The Program objective is  relevant for the needs of 
implementers or potential implementers, mainly due to the very broad definition of its goal, which lies de facto 
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in the process of strengthening cooperation and transfer of know-how relevant to the performance of public 
functions. The relevance of the Program from this point of view is also confirmed by presented case studies 
which, among other things, dealt with the motivation of foreign partners to enter into a cooperation project with 
a Czech partner. Their primary motivation was, according to performed interviews, obtaining know-how and 
good practice (or even "bad" practice, i.e. unsuccessful solutions and mistakes in relevant fields) from Czech 
partners in order to increase the quality of their operations in the region and sector. However, the relevance of 
the Program is partially reduced by the very general formulation of the objective of the Program, which lacks any 
quantification. Moreover, a fundamental limit to the Program relevance lies in the specific implementing 
conditions (low limit of the maximum support from the Program, requested established partnership in the target 
country, etc. - see below). These conditions either disqualify a large number of potential applicants or make the 
Program unattractive to this segment of target group. Overall, the relevance of the Program is therefore 
assessed as rather low. The Program is potentially relevant at the level of its objectives, but its conditions make 
the Program irrelevant for a significant share of potential applicants. 

As it was mentioned above, the Program has not formulated any monitoring indicators and the objective of the 
Program is not quantified. Monitoring of the Program takes place only at the level of individual supported 
projects, which formulate their own goals and outputs. This finding also negatively affects the fulfillment of 
efficiency and effectiveness criteria. While assessing the efficiency applied evaluation methods have proven that 
initiatives supported by the Program register, with a few exceptions, a rather high value for money. Efficiency of 
the Program is in some cases potentially positively affected by the finding that in some cases the Program has 
the ability to generate follow-up initiatives that may multiply achieved results. However, follow-up initiatives 
have been reported rather rarely and in specific cases. 

However, the efficiency of the Program is, on the other hand, significantly reduced by the lack of coordination 
between supported projects as well as in relation to other initiatives of CDC or other donors. Insufficient use of 
synergies leads to duplication of activities, overloading the target group and overall inefficient use of 
resources. This is mainly due to the fact that the Embassies in the target countries, which could oversee the 
coordination efforts, are not involved in the processes of the program management at any stage and neither are 
there established any other formal or informal coordination mechanisms. The potential coordination of overlaps 
and the "division of labor" between implementers is thus left to chance and to the implementers' own 
initiative. However, effective coordination must take place on the part of the grant provider. Deficits in the 
program management, which were recorded during the process analysis of the Program, also have a negative 
effect on the overall efficiency of the Program. Last but not least, the efficiency of the Program is negatively 
affected by the fact that within the process of assessment of grant applications the applied assessment criteria 
are not sufficiently developed into a methodology that would provide clear and transparent guidance for their 
application. In addition, selected assessment criteria do not sufficiently take into account the specifics of the 
Program Based on these conclusions, the evaluator finds that the overall efficiency of the Program is rather low. 

 

 

In the course of analyzing the effectiveness criterion, a number of case studies at the level of supported projects, 
have been elaborated. These concluded that despite planned outputs are being met by implemented projects, 
most of them fail to achieve the goals set by their implementers., mainly due the following reasons:  

a. low financial volume of the Programme, 

b. too short projects, which therefore cannot bring more than mere exchange of experience26, 

c. low level of complementarities and links to other development initiatives, 

d. inadequately formulated objectives, at least in part due to the formulation of the Programme selection 

criteria (evaluation of impacts on the partner country, which, however, programs of a given volume 

and scope cannot bring to any greater extent). 

At the level of the Program as a whole, it has been proven that in some cases its objectives are being achieved: 
partnerships are deepening, follow-up initiatives are emerging and the range of actors involved in cooperation 
is expanding. However, this trend is rather observed in minority of the cases and is conditioned by the fulfillment 
of specific conditions: The program shows higher effectiveness in cases where support is directed to narrowly 

 
26 However, this deficit has already been eliminated in the second announcement of the 2020 Program; for this 
reason, no corresponding recommendations have been formulated to enable the implementation of multi-
annual projects. 
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defined topics and cooperation is focused on the transfer of specific solutions - under these conditions the 
program demonstrably contributes to the development of partnerships and also initiates follow-up initiatives, 
directly or indirectly. On the contrary, in the case of broadly defined initiatives, the effectiveness is very low, as 
no deeper development of existing or new partnerships can be observed. Similarly, the effectiveness of the 
Program is higher if the support is aimed at developing a strong partnership between two specific public entities 
from the Czech Republic and target countries (which act as implementer and partner of a project) but vice versa, 
if the support primarily focuses on facilitating cooperation between others. subjects, the effectiveness is rather 
low. At the same time, the program does not verify whether these conditions, which are decisive for its 
effectiveness, are being met by submitted projects. In addition, low interest of potential applicants for support 
represents another deficit for effective implementation of the Program. In result, even if the project selection 
criteria took into account the qualitative parameters mentioned above, projects with potentially the highest 
added value would not actually be selected due to low interest in support. Last but not least, the effectiveness 
of the Program is also negatively affected by the finding that the Program does not lead to a deeper development 
of institutional cooperation, which is one of its goals - even if in some cases follow-up cooperation is initiated, it 
focuses rather on cultural exchange and mobilities.  

Based on these conclusions, the evaluator assesses the effectiveness of the Program as rather low. 

 

In the case of impacts, the evaluation focused mainly on whether the Program leads to the strengthening of 
institutions and good governance in the target countries, the involvement of new actors in international 
partnerships and generally contributes to the development of supported regions. The impacts of the Program at 
the level of institutional capacity building and good governance were not, with some exceptions, proven. Equally 
it was rather rare to observe that the Program directly contributed to the expansion of the range of actors in the 
Czech Republic and target countries that got involved in cooperation, especially when it comes to the 
involvement of business entities. These impacts were proved only in the case of projects that are implemented 
on the basis of stable long-term partnership between entities from the Czech Republic and target countries. 
Impacts of the Program on the general development of the supported regions were identified more often, 
especially in cases where the support focuses on specifically defined topics. On the contrary, in the case of 
broadly focused projects, the essence of which was mainly the facilitation of new partnerships, none of these 
impacts were proven. 

 In some cases, partial unplanned impacts were observed:   

• The program has a limited ability to initiate cooperation also at the level of business entities 

• In the specific context of the Georgian regions of Pshavi and Khevsureti, the program supported 
initiatives which, at least in part, enabled a substantially larger programme to be launched in the 
region later on.  

As a result, overall fulfilment of the criterion of impacts was assessed as rather low. Partial impacts directly 
causally linked to provided support have been observed, however, only if specific conditions that the Program 
does not control were met. 

In the analysis of sustainability, it was proved that its key factors are the already mentioned long-term 
cooperation, mutual benefits of cooperation on both sides and, last but not least, the degree of involvement of 
institutions from the target country in the elaboration of project outputs. Their high involvement strengthens 
the relevance and applicability of the results of cooperation and also strengthens ownership on the part of 
partner institutions. In some cases, it was observed that sustainability is negatively affected by low awareness 
and analysis of risks or assumptions in the implementation of projects. In some cases, it was first during the 
implementation of projects or even close to their conclusion that it was found out that some basic criteria for 
sustainability are not met - such as absence of legislation, insufficient compatibility and applicability of some 
know-how in context of the target country caused by institutional differences or insufficient involvement 
of sector-relevant partners who could take the outputs into their agenda. Overall, based on these findings and 
conclusions, the sustainability of the Program is assessed by the evaluator as rather low.  

  

A specific problem of the Program is the already mentioned low interest in applying for available grants. This is, 
following the results of a questionnaire and individual interviews with potential applicants, mainly due to the low 
level of awareness of potential applicants about the Program. Moreover, the rather low volume of available 
support also plays a role, as in some cases the potential applicants may not be sufficiently motivated by this 
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relatively low amount to commit to the administrative burden associated with project management, reporting 
and billing. However, the key problem lays in the limited number of potential beneficiaries – i.e. regions and 
municipalities with established partnerships in the target countries of CDC. In order to increase the number of 
applicants for the Programme funds, it will be necessary to expand the range of potential applicants for support 
to entities that would not have established partnerships at the point of application.      

 

Based on the above conclusions, the following recommendations were formulated: 

 

Recommendations relevant to contents and processes of the Program: 

Recommendation Level of 
seriousness 

Primary adressee 

Increase the emphasis on the quality of final and financial  reports. Target publicity specifically 
for regions and municipalities that are potential applicants for support. Systematically cooperate 
with the Association of Regions and Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic in 
publicizing the program. 

1 CzDA, Union of 
Municipalities 

of the CR, 
Association of 

Regions 
or other 
partners 

Increase the level of involvement of the Embassy in the management of the Program, especially 
in the phase of project selection and monitoring 

1 CzDA, MFA, 
Embassy 

Precisely specify the objectives of the Program, quantify them in the form on monitoring 
indicators an drequire their reporting at the level of supported projects; strengthen the Program 
monitoring by the means of benefiriaries’ reporting (in final reports) and own monitoring (in 
cooperation with respective Embassies). 

 

 

2 CzDA 

Establish a formal coordination mechanism for representatives of project implementers in the 
same localities and sectors. 

2 CzDA 

Develop a detailed methodology for the application of selection criteria, including sub-criteria, 
scales for different degrees of intensity of fulfillment of the (sub) criterion and generally unify 
the application of selection criteria methodologically; increase the transparency of selection by 
publishing detailed reports. 

Adjust the selection criteria in order to take into account the specifics of the Program and to 
strengthen the innovativeness of projects and respond to other specific findings of this 
evaluation. 

2 CzDA 

Increase the emphasis on the quality of final and financial  reports, most importantly: 

a. insist on specific quantifications of outputs - especially in relation to number 
and duration of foreign exchange visits, number of their participants, etc.; 

b. demand explicit justification for the participation on foreign exchange visits 
and total number of participants; 

c. generally ensure that the content of relevant chapters of the final reports 
corresponds to the mandatory structure. 

3 CzDA 

Loosen the schedule for publication of domestic grant programs and deadlines for filing of 
applications so that the schedule of all domestic grant programs does not coincide;  

adjust the schedule of key program management processes (program announcement, formal 
process of project modification, administration of final and financial reports) so that there 
accumulation of time-consuming processes is avoided. 

3 CzDA 

  

 System recommendations 
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Recommendation Level of 
seriousness 

Primary adressee 

Strengthen the process of identification of complementarities suitable for initiatives that could 
be supported under this Program. The process should focus on complementarities with other 
existing and / or planned initiatives of the Czech Development Cooperation (and possibly other 
donors) in the target countries in order to identify specific topics in which specific cooperation 
between local / regional governments in the Czech Republic and public institutions in the target 
country would support other implemented initiatives. 
 

2 CzDA, MFA, 
Embassy, 
or other 
partners 

In relation to previous recommendation introduce the option to formulate flexible country 
specific preferential criteria that would emphasize specific sector, region / locality, target 
institution, etc. 

2 CzDA 

Allocate part of the Program's overall budget to activities aimed at creating new partnerships 
(with different conditions of support, selection criteria, lower maximum volume of the grant and 
at the same time higher Program co-financing, etc.). On the contrary, in the part of the Program 
focused on the development of existing cooperation, strengthen the importance of stable and 
long-term partnerships, which, according to the conclusions of the evaluation, are a 
precondition for higher efficiency, effectiveness and sustainability of initiatives.      
 

2 CzDA 

Systematically inform project implementers about other sources for financing of partnership 
cooperation between self-governing institutions in the Czech Republic and their partners 
in target countries. 

3 CzDA, MFA 
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Příloha č. 2: Seznam zkratek 
AO  Autonomní oblast  

CENN  Caucasus Environmental NGO Network 

CLLD  Komunitně vedený místní rozvoj 

ČR  Česká republika 

ČRA  Česká rozvojová agentura 

DAC Výbor OECD pro rozvojovou pomoc 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIB  Evropská investiční banka 

ENPARD Evropský program sousedství pro zemědělství a rozvoj venkova 

EO Evaluační otázka 

ESF  Evropský sociální fond 

ESI  Evropské strukturální a investiční fondy 

EU  Evropská unie 

FORS  České fórum pro rozvojovou spolupráci 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IDI  In-depth Interview, hloubkový rozhovor 

IOM  Mezinárodní organizace pro migraci 

IPA  Nástroj předvstupní pomoci EU 

KČT  Klub českých turistů 

LEADER  metoda „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“ 

LED  Místní ekonomický rozvoj 

LINC  Místní investice Národní konkurenceschopnost 

MAS  Místní akční skupina 

MoU  Memorandum of Understanding 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 

NFA  National Forestry Agency 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN Organizace spojených národů 

RDA Regionální rozvojová agentura (regionu Mtskheta-Mtianeti) 

RRA PK Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje 

SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SDG Cíle udržitelného rozvoje 

SF Strukturální fondy 

SIDA Švédská rozvojová agentura 

SŠ Střední škola 

UNDP  United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN) 

VUT Vysoké učení technické 

VZ  Vstupní zpráva 

ZRS ČR  Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 

ZÚ  Zastupitelský úřad 
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Příloha č. 4: Seznam prostudovaných materiálů a 
literatury 
 

Primární zdroje 

• Projektové dokumentace k jednotlivým projektům 

• Výstupy projektů – zpracované materiály, prezentace atd. 

• Výzvy Programu 2017–2019; výsledky výzev 

• Webové stránky realizátorů a partnerů projektů, mediální výstupy 

 

Strategie, kontextuální informace a evaluace 

• Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030 

• Koncepce ZRS ČR na období 2010–2017 

• Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii na léta 2018–2023 

• Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury v kontextu dokončení transformace 
systému zahraniční rozvojové spolupráce 

• Metodika Zahraniční rozvojové spolupráce ČR 

• SMĚRNICE č. j. 279968/2010-ČRA O poskytování dotací Českou rozvojovou agenturou oprávněným 
subjektům v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce 

• Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

• Plány ZRS ČR na roky 2017–2020 

• Informace o realizaci ZRS ČR a humanitární pomoci v letech 2018 a 2017 

• Vyhodnocení ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost / obecná ochrana ŽP v Gruzii 2018 

• Vyhodnocení programu Podpora trojstranných projektů českých subjektů za léta 2016-2018, 2019 

• Vyhodnocení Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor za léta 2016-2018, 2019 

• Evaluace projektu ZRS ČR v sektoru zdravotnictví v Srbsku, 2015 

• OECD: Evaluation Systems in Development Co‑operation (peer review), 2016 

• Zpráva o řízení České rozvojové agentury 2013–2017 

• Strategie řízení České rozvojové agentury na období 2013–2017 

• Výroční zprávy ČRA 2017, 2018 

Metodologické zdroje 

• OECD: Quality Standards for Development Evaluation (2010) 

• UNDP: Handbook on planning, monitoring and evaluation for development results (2009) 

• UNDP: Project-level evaluation – Guidance for conducting terminal evaluations of UNDP-supported GEF-
financed projects (2012) 

• The World Bank: Handbook on impact evaluation – quantitative methods and practices (2010) 

• The World Bank: User-friendly handbook for mixed method evaluations (1997) 

• Bamberger, M – Rugh, J. – Mabry, L.: Real World Evaluation (2006) 

• INESAN: Methodology for the Evaluation of Cross-Cutting Themes in Development Cooperation (2017) 

• PRISM: Toolkit for Evaluating the Outcomes and Impacts of Small/Medium-Sized Conservation Projects, 
https://conservationevaluation.org 

• Švajda, J. – Sabo, P.: Manažment chráněných území (2013) 

• Švajda, J. – Maláč, L. – Khartisvili, L.: Balancing development and conservation needs of stakeholders in 
the Tusheti Protected Landscape (2020), Journal of Mountain Science, ročník 17, číslo 3, březen 2020. 

 

https://conservationevaluation.org/


 
 
 
 

 

42 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Příloha č. 5: Seznam realizovaných rozhovorů 
 

V rámci evaluačního šetření byly realizovány následující rozhovory nebo písemné dotazování: 

 

V Srbsku: 

 

Name Institution Position  Means 

Mr Radojica Gavrilović the town of Čačak 

Head of the 
Department for 

development and 
realization of 

development projects 
at the City 

Administration for 
Local Economic 
Development 

 Videoconference 

Suzana Simeunović 
Preeschool institution 

Moje detinjstvo 
Director  Phone 

Milorad Tešić 
Primary school Tanasko 

Rajić 
Director  Phone 

Mirko Pešić 
Science and Technology 

Park - Cacak 
Director  Email 

Mrs Snežana Ilić 
Chemical-medical school 

Vrsac 
Director Videoconference 

prof dr Jože Sivaček Czech National Council President of CzNC Videoconference 

Mr Janko Sič 
Agriculture school Vršac,  

the culinary section 
teacher Videoconference 

Veljko Stojanović 
the town of Vršac now, 

previously Chemical-
medical school Vrsac 

employee Videoconference 

Ognjen Bjelić 
Autonomus Province of 

Vojvodina, Provincial 
Government 

Provincial secretary for 
reginal develompent 

Email 

Mirjana Pančić Bužek 
High school and 

economic school in Bela 
Crkva 

ex director Phone 

Mr Slaviša Maksimović the town of Vršac 

Memmber of Council 
for local development, 

employee of city 
administration 

Videoconference 

Mr Aleksandar Ćirin the town of Vršac 
employee of city 
administration 

Videoconference 
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Mr Čedomir Grbić Češka Beseda Vršac member of ČBV In person 

Daniela Bou LAG member of LAG Videoconference 

Dragana Radović Češka Beseda Vršac President of ČBV Email 

Vlastenka Krisan 
Czechs of the South 

Banat 
Former president Phone 

Miroslav Čančík Embassy of CR in Serbia Development diplomat Phone 

 

 

V Gruzii: 

 

Name Institution Position Means 

Nana Chkareuli 
Mtskheta Mtianeti Regional 

Hub, LEPL Better Future 
 Videoconference 

Mariam Abeliani 
Tsinamdzgvrishvili 

Community College 

Vocational Education 
and Career Planning 

Manager 
Videoconference 

Rostom Gamisonia 
Rural Communities 

Developement Agency RCDA 
Director Videoconference 

Shalva Givishvili RDA Director Phone, email 

Teimuraz Asatiani 
Tsinamdzgvrishvili 

Community College 
Director Videoconference 
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Nana Kapanadze 
Culture and Tourism Service 

head in Mtskheta 
Municipality 

Head Phone 

Irma Kvachantiradze Social Solidarity President Phone 

Feride Gagloeva 
Tserovani IDP Settlement 

School 
Teacher Email 

Salome 
Bakashvili/Dion 

Battersby 
People IN Need Project Manager Videoconference 

Shota Tsiklauri Self-emplyed Photographer Phone 

Shalva Arabuli Student Owner Email 

Lika Zaalishvili 
Tsinamdzgvrishvili 

Community College 
Former employee Videoconference 

Tinatin 
Tsotskhalashvili 

Dusheti Municipality 
Communications 

Specialist 
Videoconference 

Ana Zviadauri 
Future representative of 
DMO Mtskheta-Mtianeti 

 Videoconference 

Natia IOrdanishvili MEPA  Videoconference 

Vojtech Kubec 
Self-employed, involved in 

projects 
 Videoconference 

Jan Černík Embassy of CR in Georgia Development diplomat Videoconference 

Archil Lezhava USAID - ZRDA Tourism Sector Manager Videoconference 

Lali Revia 
LEPL Mtskheta Cultural 
Heritage and Tourism 
Development Centre 

Head of Tourism 
Deportment 

Email 

Vaja Chincharauli 
Pshav-Khevsureti National 

Park 
Director Phone 

 

 

 

V ČR: 
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Jméno Instituce Pozice Způsob realizace 

Ivana Bursíková  o.s. Agora ředitelka Videokonference 

Daniel Šulák MěÚ Valašské Meziříčí Vedoucí oddělení rozvoje 
města 

Videokonference 

Petra Ludwigová Ústecký kraj Odbor regionálního 
rozvoje 

Telefonicky 

Pavel Csonka Ústecký kraj Radní Telefonicky 

Dominik Barták Pardubický kraj Tiskový mluvčí Telefonicky 

Kateřina Matějíčková ČRA Tuzemské dotace Videokonference 

Blanka Remešová ČRA Vedoucí oddělení 
realizace projektů 

Videokonference 

Petra Mojžíšová ČRA Teritoriální expert - 
Gruzie 

Videokonference 

Hana Volná 

Dana Zázvorková 

MZV ORS Telefonicky 

Andrea Pondělníčková Lesnicko dřevařská 
komora ČR 

Výkonná tajemnice  

Expertka projektu 

Telefonicky 

Hana Šťastná Regionální agrární 
komora Jihočeského 
kraje 

Ředitelka 

Expertka projektu 

Telefonicky 

Ivana Vlková Pro Šumavsko Bývalá předsedkyně,  

Expertka projektu 

Telefonicky 

Hana Dufková MAS Sdružení Západní 
Krušnohoří 

Ředitelka 

Expertka projektu 

Telefonicky 

Eva Hamplová MAS Český sever Ředitelka 

Expertka projektu 

Telefonicky 

Miroslava Zoubková VOŠZ a SŠZ Ústí nad 
Labem 

Ředitelka Videokonference 

Monika Konířová KONEP Manažerka EU projektů Email 

Milan Báča Gymnázium, obchodní 
akademie a jazyková 
škola Svitavy 

Ředitel Email 

Karel Machotka Ergotep  Email 

Klára Štefančová Regionální rozvojová 
agentura Pardubického 
kraje 

Ředitelka Email 

Jan Lehejček SMO ČR Referent – zahraniční 
vztahy 

Telefonicky, email 

Vladimír Gašpar Regionální rozvojová 
agentura Jižní Moravy 

ředitel Telefonicky  
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Příloha č. 6: Okruhy pokládaných otázek27 
 

Agora: 

 

 

1. Project  I 

Strengthening the tourist potential of mountain areas in Georgia as a means of developing them.   

2. Country  

Georgia  

3. Folder (CDA) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Agora 2017 

Only document in Georgian language to be found at: 

 Partnerská dohoda o spolupráci mezi municipalitami    

Contacts for seminar participants:  

 ZZ – přílohy – Prezence1132017Korsha (= lists of participants) 

 ZZ – přílohy – Przence19092017Mtskheta (= lists of participants) 

4. Main objective of the project 

Contribute to the prosperity and stability of settlements in remote mountain villages in the Pshavi 

and Khevsureti areas through development and promoting tourism.  

The project comprised 3 outputs: 

1. The area is mapped, promotional materials distributed, tourism increased. 

2. Highlanders are informed and involved. Two new guest houses opened. 

3. Small producers have access to national markets and better access to markets in their area. 

The project activities: 

1. workshop - involvement of local residents - identification by tourism important places, 

preparation of prepared tourist circuits. 

2. information seminar on the operation of tourist services for owners of guest houses 

3. small manufacturers supported in marketing 

 
27 Jsou přiložené scénáře rozhovorů pro místní partnery projektů. Okruhy otázek pro realizátory projektů byly 
zpracovány analogicky, okruhy otázek pro další zapojené subjekty z uvedených scénářů vycházely. 
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Expected long-term results 

The quantity and quality of tourism has increased, the employment of local people has increased, 

income from tourism has increased, the lives of local people have improved, closer contacts between 

Czech and Georgian municipalities have been supported. 

5. Project implementer and partners 

1. Agora CE o.p.s. 

2. Regional Development Agency of Mtskheta-Mtianeti 

6. Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

The aim of this project is to promote tourism and thus development of both regions covered by the 

project. By including holy places and points of interests on maps in cooperation with the local 

community, tourist materials needed for the development of tourism will be created. Increasing 

tourist numbers will be achieved by comprehensive propagation of tourism in these regions 

(Facebook, www, handbills and so on). An important part of the project is the inclusion of locals who 

can benefit from the project 

 

7. Project  II 

Increasing employment opportunities and improving the social situation of Mtskheta-Mtianeti 

residents by promoting regional products and increasing the region's tourism potential.  

8. Country  

Georgia  

9. Folder (CDA) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Agora 2018 

Documents in Georgian language to be found at: 

 ZZ – Priloha 5 (a survey) 

 ZZ – Vypořádání – Doporučení pro zavedení regionální značky 

 ZZ – Vypořádání – Návrh koncepce propagace vybraných služeb 

Contacts for seminar participants and members:  

 ZZ – Priloha 1 – seznam členů (= list of members) 

 ZZ – Priloha 3a and 3b (list of participants) 
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 ZZ – Priloha 8 (list of producers) 

10. Main objective of the project 

The project builds on the previous project of the same organizers. Thus, the main aim is to foster the 

development of tourism set before. The key outcome is expected to be activation of local population 

to engage in regional tourism development. 

The expected project outputs and its activities: 

1. Expanding employment opportunities and increasing employment in particular for mountain 

residents in the Mtskheta-Mtianeti region 

2. Creating conditions for better use of the tourist potential of the Mtskheta-Mtianeti region 

3. The local population was activated and involved in local solutions problems 

a. Formation of a local working group 

b. Mapping of potentially attractive tourist services and products 

4. The Czech experience in the field of promotion of regional tourism and the introduction of 

regional food brands was handed over 

a. Carrying out an expert trip to the region 

b. Presentation of examples of good practice in the promotion of regions and regional 

brands from the Czech Republic 

5. The region has gained a concept for its promotional activities in the field of tourism 

a. Preparation of the concept of promotional activities of the region in the field of 

tourism 

b. Presentation of the proposed concept of promotional activities of the region in the 

field of tourism 

6. The basic vision of systemic support for local food producers was formulated 

a. Creating a draft recommendation for the introduction of a regional food label 

b. Getting local food producers acquainted with the concept of regional brand 

c. Creating a regional food brand logo 

7. The region has started the implementation of promotional activities in the field of tourism 

a. Creating a website 

b. Production of promotional leaflets 

c. Creating a design of information marking 

8. The course and results of the project were presented at the national level 

a. Organization of meetings with national authorities 

11. Project implementer and partners 

1. Agora CE o.p.s. 

2. Town of Vrchlabí 

3. PRO Šumavsko, z.s. 

4. Regional Development Agency Mtskheta-Mtianeti 



 
 
 
 

 

49 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

12. Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

The project will focus on promoting the tourist potential and local products of the Mtskheta-Mtianeti 

region, thus helping to increase employment opportunities and improve the social situation of the 

region’s population. The region is characterized by the poor social situation of its inhabitants, who 

find it hard to find employment in this predominantly mountainous region and thus the source of 

livelihood. However, the region has great potential for tourist industry - mountains, forests, mineral 

springs, organic farming, bio products, local customs and traditions, but local people lack the 

knowledge and ability to use this potential to develop tourism that would lead to small business 

development and improvement of their social status. The project implementor is Agora CE, which 

will co-operate with the Regional Development Agency Mtskheta-Mtianeti, PRO Šumavsko and the 

town Vrchlabi. The key outcomes of the project will be the activation of the local population to 

engage in regional tourism development, the creation and launch of the region’s promotional 

strategy and the creation of a prerequisite for the introduction of a regional brand for food. 

 

 

13. Project  III 

Support for the Mtskheta - Mtianeti region - sharing Czech know-how with sustainable forest 

management, care and recreational use.  

14. Country  

Georgia  

15. Folder (CDA) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Agora 2019 

Documents in Georgian language to be found at: 

 PZ – Přílohy – A3.1, CommunicationForestsGE, Lesní hospodářství ČR_GE, Přírodě blízké 

způsoby obhospodařování GRUZINŠTINA, Rekreační funkce lesa (1) 

 ZZ – A1.2b, A1.3,  

Contacts for seminar participants and members:  

 PZ – A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 

Main objective of the project 

The project builds on the previous project of the same organizers. Thus, the main aim is to foster the 

development of tourism set before. The main objective of this project is the sustainable forest 

management, which could be also used to promote tourism among others. 
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The expected project aims: 

1. Strengthening the professional staff base in the field of sustainable forest management and 

recreational use of forests through the transfer of Czech know-how 

2. Raising public awareness of the benefits of forests and their sustainable use and of the 

potential of ecotourism and recreational use of forests through a targeted demonstration 

campaign. 

Overview of outputs 

1. Interactive seminar on the topic "Czech experience with sustainable forest management, 

recreational use of forests and communication with the public". 

2. expert review of recreational potential in managed forest areas of Mtskheta-Mtianeti and 

identification of attractive pilot sites. 

3. interactive seminar on "Sustainable forest management, use of forests for recreational 

purposes, the relationship of village and urban population to the forest and how to positively 

motivate this relationship - experience of transformation in the Czech Republic". 

4. Summer school for students and teachers of the Secondary Forestry and Agricultural School 

in Tsinamdzvriantskari 

5. Traineeship for teachers of the Secondary Forestry and Agricultural School in 

Tsinamdzvriantskari 

6. A summary report will be prepared from the questionnaire survey, which will present the 

main attitudes of the villagers towards the forest and the main obstacles that villagers 

perceive and which they should work on together with the state administration. 

7. Facebook, websites and distribution of leaflets. 

8. Meetings with the public on the following topics: the contribution of forests, the importance 

of forest protection, methods of recreational use of the forest, nature-friendly practices in 

forest management and subsequent harvesting, ecological heating and appropriate thermal 

insulation of houses. 

16. Project implementer and partners 

1. Agora CE o.p.s. 

2. Secondary forestry and agricultural school in Tsinamdzvriantskari 

3. Regional Development Agency Mtskheta-Mtianeti 

17. Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

The project is a response to Georgia’s current needs. It aims to convey to the Georgian side the Czech 

experience of sustainable management of forests and their use for recreation. An analysis of the 

recreational potential of production forests and the identification of suitable sites will be prepared. 

An education natural trail will be created and placed in selected location. The project also supports 

on-the-spot training of secondary forestry staff in the form of a specialized seminar as well as a study 

trip to the Czech Republic, which will be provided by the Czech Forestry Academy in Trutnov, city of 

Vrchlabí and Hradec Králové region. It also targets the general public – it will receive info about the 

proper behaviour towards forests and forest functions. Their interest in forest protecting and 
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recreational use of the forests as well as more economical use of wood (home insulation, heating 

change) will be strengthened. 
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18. Common starting points of the questioning for both projects 

The evaluation shall now find out whether the project was sufficiently useful and the tourism 

development has occurred. If the development occurred just partly (or not at all) it is necessary to 

find the reasons. To discover possible benefits of the project, the questions are focused on three 

“periods”:  

19. Period (situation) before the project  

20. During the project  

21. Period (situation) after the project  

 

In general, the following is of key importance: 

- Why these topics were chosen, what were the expectations? Are these really important to 

the partners? Or do they simply follow any granting opportunity? 

- What exactly did the projects bring or change in Pshavi/Khevsureti? 

- Were all projects implemented well? What was not sufficiently efficient, what might have 

been done better the next time (especially: were some activities redundand i.e. did not bring 

much to fulfilling the project goals…) 

- Did the projects really strengthen cooperation and partnerships? Were, for example, new 

connections and netwroks established? Do representatives of public partners consult also 

other problems and cooperate informally on other topics? Do they share each other’s know-

how and experience more than before? Or was it all just for the duration of the project, 

nothing much is happening outside of the project? 

- What is the relation between these small initiatives and the big „Czech“ programme for 

Aragvi? Do these feed in? Were these initiatives helpful in any way for the „big“ programme? 

Are there any synergies? Or vice versa, were there any duplicities? Or were these projects 

and the big programme simply „skew lines“ - just co-existing in the same region without any 

coordination whatsoever? 
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22. Interviewing 

Since all project were implemented by the same institutions and people, there will be joint interviews. 

In the third project there was also another partner, a high school in Tsinamdzvriantskari. Just 

questions relevant for the third project will be asked in this case, will prepare a special script for that. 

23. Questions 

24. Interviewee: RDA Mtskheta-Mtianeti   

Questions relevant to the stage before the project 

1. How did this cooperation originate? Who was the initiator of the cooperation? 

2. Did you cooperate with the Czech partner before the project? If so, please give us detail (On 

what topics did you cooperate? How did the cooperation look like? What were the benefits 

of the cooperation? Etc. Please distinguish here between NGO Agora and town of Vrchlabi, 

ask separately. Also mention other partner – Pro Šumavsko 

3. What is the process of identification of topics for cooperation in joint projects? 

4. Who and why choose the topic of selected projects – development of tourism management, 

regional brand, etc.? Whose idea was it? What was the purpose of cooperation in this area? 

5. Who and why choose the topic of forest management for the third project? Whose idea was 

it and how did it originate? How does this topic feed in the two other projects? What was the 

purpose of cooperation in this area? 

6. Was there any discussion with RDA prior to the implementation of these projects?  If so, 

what was the content of the discussions, what kind of intentions and deficits (needs) were 

identified? 

7. Was your organization involved in setting the goals of the project? If yes, how? Did you 

expect the project to be financially supported from the NDA’s programme? Did you take the 

SDGS’ objectives28 into account when planning the project?  

8. What other stakeholders (organizations, individuals) were involved in identification and 

implementation of these projects? Who were the key stakeholders / partners for these 

proejcts? 

Questions relevant to the project implementation and outcomes 

9. Who was involved in the project activities within your organization? What was the benefit of 

these projects for them? 

10. Was the information in the documents provided by the Czech partners useful? Did they fulfil 

your expectations? Was any information missing? 

11. Were (and how) the goals and outputs identified in the projects (see above) fully fulfilled by 

the project activities? Please give us your opinion on how the project objectives were met in 

reality. Especially: 

a. Were any new guesthouses established as a result? 

b. Was the website of the region (Pshavi/Khevsureti) designed well and is it still 

relevant as a source of information for tourists? 

 
28 https://www.un.org/sustainabledevelopment/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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c. Will the planned hiking paths marked? By whom? 

d. Was the regional brand established and is it still operational? If so, who manages it? 

e. Were any new jobs created in tourism? 

12. What are the relevant outputs of the third project (forest management) from your point of 

view? 

13. What is the role of the Local working group established within the second project today in 

managing the tourism in the region? What is its role and position vis-à-vis other structures 

that are being established, most importantly  

a. the LAG  

b. the future advisory council to Protected Landscape Administration 

c. future DMA of the region established within ZRDA project of USAID?  

Which of these is the main force in regional / tourism development of the region today? 

14. What were, from your point of view, the immediate outcomes and longer-term impacts of all 

the trainings and workshops that were organized within the supported projects? 

 

Questions relevant to the stage after the project, results  

15. What is the current status quo of project outputs? Are the key outputs of supported projects 

still being used / implemented? 

a. Outputs from mapping of the region; 

b. New guesthouses still operating? 

c. Regional brand for local food products developed and used? 

d. Website still “alive”? Who manages it? 

e. Analysis of recreational potential of forests, any strategy of their sustainable 

management and/or communication activities directed at locals? 

16. To what extent did the operation and management of RDA change in effect of the projects? 

17. Did the project have any direct or indirect impact on any other relevant stakeholder in the 

region? 

18. To what extent did the organization of local/regional development in the target region 

change in direct result of the projects? 

 

19. What have been the main benefits of the projects for the target region so far? What kind of 

impacts did you perceive? 

20. How do you assess the project of cooperation in general? Assess together, but ask specific 

sub-questions regarding the specific projects if necessary. 

a. Regarding content and activities – were the activities implemented well? Do you 

thing that something might have been done differently? Were some activities 

redundant and brought little or no effect? Were some activities missing? Please 

elaborate. 

b. Quality of cooperation between partners.  

c. Intensity of cooperation (number of meetings, etc.) – was it sufficient, too little, too 

much? 

d. Quality of materials and other outputs you were receiving from the project partners. 
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21. In retrospect, what do you think you would have done differently if you decided on the 

implementation of this project? 

22. Please describe your experience with CzDA programme from which the cooperation was 

financed – if you have any. What is positive and negative? What would you recommend to 

CzDA to improve their programme supporting the cooperation with partners from Czech 

Republic and Serbia? 

 

Follow-up initiatives 

23. Does your institution follow in the cooperation with Czech Partners?  

24. If you do cooperate, what are the topics? How are the new topics for cooperation identified? 

25. How does cooperation with Czech partners, in general, help you in your organization and in 

your work? 

26. Are there any following projects, including projects with Czech partners? Do you plan any 

new projects together in the future? 

27. If cooperated with the partner before the project: How did cooperation with Czech partners 

change in effect of the project? Did it deepen/get more intensive or is it more or less similar 

to the pre-project cooperation? 

(In general, what we want to find out is: 

a) Institutions for CZ and Cacak have some contacts, but it is more or less just 

courtesy calls and handshakes without much real content. Then project comes 

and the cooperation intensifies on certain topic but once the project is over, it is 

back to handshakes… 

b) Due to the projects the cooperation changed. Partners started to discuss other 

topics frequently, they turn to each other for know-how on various topics…] 

 

28. What is the relation between these small projects and the „big“ programme in Aragvi? Did 

these projects feed in the big programme or were those implemented completely 

separately? Were tehre any synergies? Were tehre any duplicities that were not sufficiently 

coordinated (e.g. implementing similar activities, such as workshops on similar subject, 

without coordination)? 

29. Please explain, what was the role of the small project in 2019 – considering that the big 

programme was, by this time, already identified and even implemented? How were the 

activities of the small 2019 projects identified? 
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Pardubický kraj 

 

 Project  I 

Exchange of experience in destination management, education and LAG management based on 

good practice of the Pardubice Region  

 Country  

Georgia  

 Folder (CDA ) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Pardubický kraj 2018  

Final outputs in Georgian language to be found at: 

 Pardubický kraj 2018 – ZZ – Final_zaverecna zprava – 01 Aktivity a vystupy projektu – 03 

Rozvoj mangementu MAS – GRJ 

 Pardubický kraj 2018 – ZZ – Final_zaverecna zprava – 06 Prezentace – Prezentace v 

gruzinštině    

Contacts for seminar participants:  

 Pardubický kraj 2018 – ZZ – Final_zaverecna zprava – 02 Prehled setkani – Prezencni listiny 

(= lists of participants)  

 Main objective of the project 

Transfer of good practice and know-how of the Pardubice Region to Mtskheta-Mtianeti in the area of 

education, tourism and local action groups  

The project comprised 3 activities:  

4. Destination management  

5. Management in Education  

6. Management MAS (MAS = LAG = Local action group)   

 The needs specified in the project plan in the field of the 1st activity 

The needs within the Destination Management were as follows: 

• Promotion of tourism development in this region 

• Sharing experience in destination management 

• Increasing professional quality in providing services for tourists (accommodation, catering, 

information services). 
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 The needs specified in the project plan in the field of the 2nd activity 

The needs within the Management in Education were as follows: 

• Development of knowledge and skills in young farmers 

• Elaboration of the strategy of the process of support of distribution of regional products 

• Analysis of the conditions of agricultural education with a focus on school promotion 

 The needs specified in the project plan in the field of the 3rd activity  

The needs within the LAG management were as follows:  

• Mediation of communication between territorial partners  

• Organization and management of community life (focusing on working with young people 

and promoting women’s equality)  

• LAG strategic planning  

• cooperation between LAGs 

 Relevant project outputs (1st activity)  

1. Elaboration of recommendations for the development of promotion of tourism 

2. Two concepts of strategy of tourism (1st strengths and weaknesses of region; 2nd strengths 

and weaknesses of tourism services) 

3. Several exchange of workers and meetings 

 Relevant project outputs (2nd activity)  

1. A study of the process of developing knowledge and skills in young farmers 

2. Strategy of the process of distribution of regional products 

3. Analysis of the conditions of agricultural education with a focus on school promotion 

 Relevant project outputs (3rd activity)  

Outputs (to be found in Georgian language via the path mentioned above):  

1. Manual on Mediation and Communication between territorial partners, including best 

practise examples of LAGS’ projects focused on strengthening local communities  

2. Manual on Strategic management and communication of LAG (including best practise 

examples on networking between LAGS and other EU-funded projects, which may be carried 

by the LAG in the Czech republic) 

3. Manual on community life organization (special focus on youth and women) 

4. Presentation (November 2018)  

 Project implementer and partners 

1. Pardubice region 

2. Destination company of East Bohemia 

3. Secondary School of Agriculture and Veterinary in Lanškroun 

4. Regional Association of the LAG CR of the Pardubice Region 
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5. Regional Development Agency of the Pardubice Region 

6. Regional Development Agency of Mtskheta-Mtianeti 

7. Lepl Ilya Tsinamdzghvrishvili Community College 

8. Social Solidarity (NGO) 

 Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

Despite an enormous tourism potential (for example two UNSECO sights), the Mtskheta – Mtianeti 

region lacks tourism activities. The main aim of the 1st activity is to exchange experience between 

Pardubice region and Georgian region. In the end of the project the promotion of the region, 

development of destination management, agrotourism and quality of offered services should be 

increased.  

The aim of the 2nd activity is to promote a school named Lepl Ilya Tsinamdzghvrishvili Community 

College. The point is that the mentioned school does not have an adequate number of pupils. Of 800 

pupils the school had only 300 pupils. On this basis, there were identified 3 needs that could help this 

problem (mentioned above). 

The aim of the 3rd activity of the project (Management MAS/LAG) was to share experience, 

knowledge and good practise in the topic of LOCAL ACTION GROUPS. On the Czech side of the project 

Czech LAGs (via their regional network) were involved to share their knowledge. As planned at the 

initial stage of the project three manuals were produced (see the list above). Information 

documented in manuals were presented at the seminar (November 201829) too.   

 

 Project  II 

Exchange of experience in the field of tourism, education and social affairs on the basis of good 

practice of the Pardubice region  

 Country  

Georgia 

 Folder (CDA) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Pardubicky kraj 2019 

Final outputs in Georgian language to be found at: 

 ZZ – Závěrečná zpráva – 01 Aktivity a výstupy projektu – 1. Podpora rozvoje cestovního ruchu 

– Vystupy – 1A, 1.B 

 
29 List of participants are to be found in shared project folder – the path to the files is described above.  
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 ZZ – Závěrečná zpráva – 01 Aktivity a výstupy projektu – 2. Podpora školství zaměřeného na 

výměnu zkušeností – 2A, 2B 

 ZZ – Závěrečná zpráva – 01 Aktivity a výstupy projektu – 3. Rozvoj v oblasti sociální – 3A, 3B 

Contacts for seminar participants and members:  

 ZZ – Závěrečná zpráva – 01 Aktivity a výstupy projektu – 1. Podpora rozvoje cestovního ruchu 

– Vzajemna vymena zkusenosti – Gruzie / CR – Prezencni_listiny (= list of participants) 

 ZZ – Závěrečná zpráva – 01 Aktivity a výstupy projektu – 2. Podpora školství zaměřeného na 

výměnu zkušeností – Vzájemná výměna zkušeností – CR / Gruzie - Prezencni_listiny (= list of 

participants) 

 ZZ – Závěrečná zpráva – 01 Aktivity a výstupy projektu – 3. Rozvoj v oblasti sociální – CR / 

Gruzie - Prezencni_listiny (= list of participants)  

Main objective of the project 

Transfer of good practice and know-how of the Pardubice Region to the Mtskheta-Mtianeti region in 

the field of education, tourism and social affairs. 

The main project objectives: 

9. Promotion of tourism development in the region. 

10. Support for work with young and to develop language skills 

11. mediation of communication between territorial partners and their exchange of experiences 

The project outputs (planned): 

1. Promotion of tourism development 

a. Promotion of tourism development (informative map of region, dissemination 

meeting) 

b. Introduction of the system of tourist information centres (concept of 

recommendations for promoting tourism, dissemination meeting) 

c. Mapping of possible tourist attractivities in the region (concept of tourism strategy, 

dissemination meeting) 

d. Assistance with the training of markers and maintenance of tourist signs (concept to 

recommend the functioning of hiking trail signs, dissemination meeting) 

2. Support for exchange-oriented education 

a. Supporting work with young people and popularization of agricultural and technical 

fields (1 study, exchange of workers) 

b. Development of language skills (1 study, exchange of workers) 

3. Development in the field of social and social entrepreneurship 

a. Development of knowledge in the field of non-governmental organizations and their 

functioning (1 study, exchange of workers) 

b. Organization and management within social entrepreneurship (recommendation on 

social entrepreneurship development, exchange of workers)  

 Project implementer and partners 

1. Pardubice region 



 
 
 
 

 

60 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

2. Czech Tourists Club - Pardubice Region 

3. Secondary School of Agriculture and Veterinary in Lanškroun 

4. Grammar school in Svitavy 

5. Coalition of Non-Governors of Pardubice Region, z. (KONEP) 

6. Regional Development Agency of Mtskheta-Mtianeti 

7. Lepl Ilya Tsinamdzghvrishvili Community College 

8. School No. 3 Tserovani settlement, Mtskheta municipality 

9. Kazbegi LAG 

10. Social Solidarity (NGO) 

 Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

The project consists of three parts with focused on different issues. The aim of the first one is to 

develop tourist infrastructure and future development of tourism. The second part focuses on 

education, in particular on learning of English and Russian and to develop skills and knowledge of 

students. The last topic taken into account in this project is social entrepreneurship to foster 

exchange of information among local organizations. These topics are solved by exchange of workers 

between the Pardubice region and Mtskheta-Mtianeti region in Georgia. 

 

 

 Common starting points of the questioning for both projects 

The evaluation shall now find out whether the transferred information were sufficiently useful and 

by whom they were used (if so). If they were used just partly (or not at all) it is necessary to find the 

reasons. To discover possible benefits of the project, the questions are focused on three “periods”:  

1. Period (situation) before the project  

2. During the project  

3. Period (situation) after the project  

 In general, the following is important in this case: 

- A lot of different materials and strategies were elaborated. What happened to them? Are 

those being used at all? 

- The cooperation has, to a large extend, the character of a “networking” project: there are 

two key partners (namely Pardubice region and RDA Mtskheta-Mtianeti) and a number of 

organizations that got involved secondarily; the project, in fact, tries to foster small 

partnerships between these institutions. Does this work? Are networks being created? 

- How the specific topics were selected – LAG, tourism, education, social services. Where are 

these needs identified? At Georgian side (saying “we would appreciate your know-how in 

these fields” or at the Czech side – sending institutions to Georgia that might be relevant… 

- How do initiatives in tourism and infocenters feed in the initiatives of Agora and the “big” 

Aragvi programme? 

- How do initiatives in establishing of LAG feed in the PIN project in Aragvi? 
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 Questions 

 Interviewee: RDA  

Questions relevant to the stage before the project 

1. How did this cooperation originate? Who was the initiator of the cooperation? 

2. Did you cooperate with the Czech partner before the project? If so, please give us detail (On 

what topics did you cooperate? How did the cooperation look like? What were the benefits 

of the cooperation? Etc.) 

3. Who and why choose the specific topics of the cooperation projects? (Was it a real demand 

of RDA or other organization in the area? Was it the idea of Pardubice? Or it was more or less 

based on the programme conditions/rules?) 

a. LAG establishment and strengthening 

b. Development of tourism 

c. Activities in education 

d. Social services provision 

4. Was the RDA involved in setting the goals of the project? If yes, how?  

5. What other stakeholders (organizations, individuals) were involved in identification and 

implementation of these projects? Who were the key stakeholders / partners for these 

proejcts? 

6. Was there any discussion about the LAG topic or demand to establish the LAG in the area 

before the project? If so, by what organizations (incl. RDA itself)? 

7. Were there any initiatives with regard to tourism development, tourism strategy, 

development of infocentres, etc. before the project? If so, who is the initiator? 

 

Questions relevant to the project period itself 

8. Who was involved in the project activities within RDA? How many experts? Are they still 

present in RDA?  

9. Were RDA experts involved in preparing the Manuals (e.g. by on-going questioning, 

comments etc.), strategies and other outputs? Or they just received the outputs at their final 

versions?  Please elaborate on the involvement of RDA in the process of elaboration of the 

Manuals, strategies and other documents. 

(Overview of elaborated documents: 

o 2 concept strategies of tourism – region as destination, tourism services 

o Strategy of the process of distribution of regional products 

o Analysis of the conditions of agricultural education, promotion 

o 3 manuals regarding establishment and development of LAGs 

o Map of the region – for tourism purposes? 

o Tourism strategy 2019 

o Study in popularization of agricultural and technical fields 

o Study on NGOs 

o Recommendations on the development of social entrepreneurship) 
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10. As far as you know, to what extent were the other Georgian partners involved in elaboration 

of these outputs (documents)? 

-  

11. Were the information provided in strategies, manuals and other documents complete? Did 

they fulfil RDA’s and other partners’ expectations? Was any information missing?  

12. How are  information presented in strategies, manuals and other documents used? How 

exactly and by whom were they applied? The Manuals, for example contain number of 

examples, were those anyhow used by RDA? (for example for organising some community 

activity etc.) Please elaborate on the different outputs in all 4 sectors 

13. Were (and how) the needs and goals identified in the projects (see above) fully fulfilled by 

the project activities? If not, please explain in which fields and what was missing. 

14. How were other partners  (Social Solidarity, Community College, School No. 3) involved in the 

projects? Were they involved in all activities or just in the activities in their respective fields? 

15. What were, from your point of view, the immediate outcomes and longer-term impacts of all 

the trainings and workshops that were organized within the supported projects?  

Questions relevant to the stage after the project  

16. What is the current status quo of project outputs? Are the key outputs of supported projects 

still being used / implemented? 

17. What information on LAG management were used after the project (activities in 2019)?  

18. Are there any barriers (such as legal, administrative, personal), which have not enabled the 

spread and use of the information (knowledge, examples) on LAG management, tourism 

development, etc.?  

19. Are there any on-going activities following up the project activities? (such as cooperation 

between organisations, heading to LAG establishment? Are any of the organizations, which 

were involved in all 3 project activities, involved? Focus especially on the issue whether it is 

probable that the LAG will be established in direct effect of the project. 

20. To what extent did the operation and management of RDA change in effect of the projects? 

21. Did the project have any direct or indirect impact on any other relevant stakeholder in the 

region? 

22. To what extent did the organization of local/regional development in the target region 

change in direct result of the projects? What were the immediate changes in the respective 

fields? 

23. How do you assess the project of cooperation in general? Assess together, but ask specific 

sub-questions regarding the specific projects if necessary. 

a. Regarding content and activities – were the activities implemented well? Do you 

thing that something might have been done differently? Were some activities 

redundant and brought little or no effect? Were some activities missing? Please 

elaborate. 

b. Quality of cooperation between partners.  

c. Intensity of cooperation (number of meetings, etc.) – was it sufficient, too little, too 

much? 

d. Quality of materials and other outputs you were receiving from the project partners. 
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24. In retrospect, what do you think you would have done differently if you decided on the 

implementation of this project? 

 

 

Follow-up initiatives 

25. Does your institution follow in the cooperation with Pardubice region?  

26. If you do cooperate, what are the topics? How are the new topics for cooperation identified? 

27. To your knowledge, were other partnerships established in direct effect of the project? Do 

these partnerships last and develop? 

28. Are there any following projects, including projects with Czech partners? Do you plan any 

new projects together in the future? 

29. If cooperated with the partner before the project: How did cooperation with Czech partners 

change in effect of the project? Did it deepen/get more intensive or is it more or less similar 

to the pre-project cooperation? 

(In general, what we want to find out is: 

c) Institutions for CZ and Mtskheta-Mtianeti have some contacts, but it is more or 

less just courtesy calls and handshakes without much real content. Then project 

comes and the cooperation intensifies on certain topic but once the project is 

over, it is back to handshakes… 

d) Due to the projects the cooperation changed. Partners started to discuss other 

topics frequently, they turn to each other for know-how on various topics…] 

 

30. What is the relation between these initiatives and the „big“ programme in Aragvi, which is 

supposed to develop a LAG and foster development of tourism? Did these projects feed in 

the big programme or were those implemented completely separately? Were tehre any 

synergies? Were tehre any duplicities that were not sufficiently coordinated (e.g. 

implementing similar activities, such as workshops on similar subject, without coordination)? 

31. Were there any intersections with the projects impelmented by Agora? Were the synergies 

of these projects (especially in tourism development) taken advantatge of or were there any 

duplicities? 
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Ústecký kraj 
 

 Project I  

Establishment of a local action group in the Vršac region – preparation phase and transfer of know-

how  

 Country  

Serbia  

 Folder (CDA ) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Ústecký kraj 2017 

Documents in Serbian language to be found at: 

 Ústecký kraj 2017 – ZZ – Prilohy Srbsko 2017 Ustecký kraj – 15, 16, 17, 18, 03 

List of participants:  

 Ústecký kraj 2017 – ZZ – Prilohy Srbsko 2017 Ustecký kraj – 02, 08, 14 

 Main objective of the project 

The project aims to promote good relations between the Ustí Region and South Banat by 

implementing a specific joint project in areas identified by all involved parties.  

The project objectives are:  

- To increase professional skills of potential founding actors of the local action group of the 

Vršac region  

- To develop a pilot document on the state of the rural area of Vršac region for the work of the 

LAG30  

- To evaluate potential of the territory, determine the priority axes, link up possible financial 

resources  

- To encourage networking between rural actors in both regions   

The project outputs (planned):  

1. Initial meeting of project partners and start of work on pilot document of rural area of Vršac 

region (analytical part)   

2. Study trip of selected actors to the Ústí Region – examples of good practice, transfer of 

know-how 

 
30 As mentioned further bellow, this goal was a subject to a change during the project implementation.  
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3. Pilot document The state of the rural area of the Vršac region (analytical, design and 

implementation part) and a functioning platform of actors for establishing the LAG31   

 Project implementer and partners 

1. Vršac Municipality 

Slaviša Maksimović, radní pro oblast rozvoje venkova (Councilor for rural development)   
Aleksandar Cirin, referent pro oblast místního zemědělského rozvoje (officer for local agriculture 
development)  
2. Česka Beseda Vršac 

Cedomir Grbić, předseda spolku (chairman)  
Emilija Matijasevic, místopředseda spolku (vice-chairman)  
Cultural and educational association, which contributes to the development in the field of social 
life, employment, education, culture, ethnic and social awareness, communication, environmental 
protection and health life style.  
3. Poradenská společnost MOJSIJEV  

Radojca Mojsijev, projektový manažer a poradce (project manager, expert)  
Regional advisory agency cooperating with Vršac municipality. One of the founding members of 

Centar za ruralni razvoj Vršac. 

4. Secretariat of the Regional Network of the National Network of Local Action Groups of the 

Czech Republic of the Ústí Region 

5. LAG Český Sever, z.s. 

 Project outputs  

There was a significant change in the project’s outputs32. In the project it was planned that the new 

strategic document for the region should have been produced (see the objectives as well). However, 

it had occurred that an existing strategy can be used (at the same time the strategy for Vršec region 

was drafted so there was no need to produce a similar strategic document). So instead producing a 

completely new strategy, the project focused on transfer of set of document useful for LAG 

establishment. (Our project file contains those documents in Czech language, however it is mentioned 

somewhere that the document were translated into Serbian so they could have been used for LAG 

establishment).  

The main additional result, which was not planned within the project, is the founding the LAG. 

(founding the LAG itself was not an objective of the project)   

 Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

Cooperation between Ústecký Region and partners from South Banat started in 2010. Since that year 

number of projects on different topics (such as healthcare, culture, education etc.) was at 

implemented. In autumn 2016 representatives of both regions met a drafted topics for next 

cooperation projects. Serbian partners identified their interest in the tool of rural development, i.e. 

 
31 As mentioned further bellow, this output was a subject to a change during the project implementation. 
32 The change was approved by the Czech Development Agency.  
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Local Action Groups (LAG). The needs were: initial preparation for LAG, transfer of know-how, finding 

proper EU tools and financial resources for LAG founding and further development.  

The evaluation shall now find out whether the transferred information were sufficiently useful and 

by whom they were used and with what benefits. If they were used just partly (or not at all) it is 

necessary to find the reasons. To discover possible benefits of the project, the questions are focused 

on three “periods”:  

1. Period (situation) before the project  

2. Project implementation 

3. Period (situation) after the project  

 Project II  

Increasing the expert qualification of secondary schools (high schools) in Southern Banat – transfer 

of know-how, studying internships in Ustecky kraj 

 

To be completed 

 

 Project implementer and partners (see attachments of the Final Report with lists of 

participants and MoU: Ustecky kraj 2018 \  ZZ \ Ustecky Kraj \ prilohy \ prilohy.pdf) 

In bold are institutions mentioned in the Final Report – thus likely active in the project 

• Srbská republika – Autonomní oblast Vojvodina, province secretariat for health – Zoran 

Gojkovic, secretary 

• Srbská republika – Autonomní oblast Vojvodina, province secretariat for regional 

development, international cooperation and local governance 

• Czech National Council 

• Chemically-health school in Vrsac (directress – Snezana Ilic) – signed MoU 

• Vrsac town - Mr. Veliko Stojanovic, city council member for education 

• Cesk Srbije – Joze Sivacek (also head of Czech National Council) 

•  

In fact only 3 partners really matter, Joze Sivacek (Czech National Council / Cesi Srbije), Snezana Ilic 

(Chemical – Health School, directress…plus Lia Stefan, deputy directress for practical education) and 

Veljko Stojanovic (Vrsac Town). 
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 Interviewing 

There are no intersections on the part of Serbian partners – different people for both projects. 

Therefore, questioning should be done separately for both projects. 

 Questions 

 Interviewee: Serbian project partners (see above)  - Project I (LAG) 

Questions relevant to the stage before the project 

1. How did this cooperation originate? Who was the initiator of the cooperation? 

2. Did you cooperate with the Czech partner before the project? If so, please give us detail (On 

what topics did you cooperate? How did the cooperation look like? What were the benefits 

of the cooperation? Etc.) 

3. Who and why choose the topic of LAG as a part of the project? Whose idea was to learn 

more about LAGs and implement this tool in the region? What was the purpose of 

cooperation in this area? 

4. Was there any discussion in the South Banat region about the LAG tool or was there a 

demand to establish the LAG in the area before the project? If so, by what organizations and 

with what intention? 

5. Was your organization involved in setting the goals of the project? If yes, how? Did you 

expect the project to be financially supported from the NDA’s programme? Did you take the 

SDGS’ objectives33 into account when planning the project?  

Questions relevant to the project implementation and outcomes 

6. Who was involved in the project activities within your organization? How many experts? Are 

they still working in your organization?  

7. Was your organization involved in LAG SELO PLUS? Were you the founding member?  

8. Do you know, who was involved in the project, but decided not be a (founding) member of 

LAG SELO PLUS34? Do you know why?  

9. Was the information in the documents provided by the Czech partners (LAGs) useful? Did 

they fulfil your expectations? Was any information missing?  

10. When and by whom it was decided that LAG SELO PLUS would be founded? (as it was not 

originally the goal of the project)  

11. Were (and how) the goals and outputs identified in the project (see above) fully fulfilled by 

the project activities? Please give us your opinion on how the project objectives were met in 

reality. 

12. If there was no project, when do you think LAG SELO PLUS could have been established 

(montsh / years later)? What was the most significant contribution of to the project to the 

LAG establishment? 

 
33 https://www.un.org/sustainabledevelopment/  
34 The Final report says: “some of the project partners / organizations involved in project activities became LAG 
members”. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Questions relevant to the stage after the project, results  

13. Do you cooperate with LAG SELO PLUS (being a member or meetings, sharing knowledge, 

projects)?  

14. What financial resources is LAG SELO PLUS using?  

15. What have been the main benefits of LAG SELO PLUS for the region by now? What kind of 

activities is LAG doing? For what target groups? What are the next plans?  

16. What have been the benefits of this project of cooperation for your organisation in general? 

17. How do you assess the project of cooperation in general? 

a. Regarding content and activities – were the activities implemented well? Do you 

thing that something might have been done differently? Were some activities 

redundant and brought little or no effect? Were some activities missing? Please 

elaborate. 

b. Quality of cooperation between partners.  

c. Intensity of cooperation (number of meetings, etc.) – was it sufficient, too little, too 

much? 

d. Quality of materials and other outputs you were receiving from the project partners. 

18. In retrospect, what do you think you would have done differently if you decided on the 

implementation of this project? 

19. Please describe your experience with CzDA programme from which the cooperation was 

financed – if you have any. What is positive and negative? What would you recommend to 

CzDA to improve their programme supporting the cooperation with partners from Czech 

Republic and Serbia? 

 

Follow-up initiatives 

20. Does your institution follow in the cooperation with Czech Partners?  

21. If you do cooperate, what are the topics? How are the new topics for cooperation identified? 

22. How does cooperation with Czech partners, in general, help you in your organization and in 

your work? 

23. Are there any following projects, including projects with Czech partners (including 

organizations visited during your visit in Czech Republic in June 2017)? Do you plan any new 

projects together in the future? 

24. If cooperated with the partner before the project: How did cooperation with Czech partners 

change in effect of the project? Did it deepen/get more intensive or is it more or less similar 

to the pre-project cooperation? 

(In general, what we want to find out is: 

e) Institutions for CZ and Vrsac have some contacts, but it is more or less just 

courtesy calls and handshakes without much real content. Then project comes 

and the cooperation intensifies on certain topic but once the project is over, it is 

back to handshakes… 

f) Due to the projects the cooperation changed. Partners started to discuss other 

topics frequently, they turn to each other for know-how on various topics…] 
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 Interviewee: Serbian project partners (see above)  - Project II (schools) 

Questions relevant to the stage before the project 

1. How did this cooperation originate? Who was the initiator of the cooperation? 

2. Did you cooperate with the Czech partner before the project? If so, please give us detail (On 

what topics did you cooperate? How did the cooperation look like? What were the benefits 

of the cooperation? Etc.) 

3. Who and why choose the topic of school internships of the project? Whose idea was to 

initiate cooperation between schools? What was the purpose of cooperation in this area? 

4. For schools only: Was there any internship programme for your students that you were 

involved in prior to this project? If so, please give us details? 

5. Was your organization involved in setting the goals of the project? If yes, how? Did you 

expect the project to be financially supported from the NDA’s programme? Did you take the 

SDGS’ objectives35 into account when planning the project?  

Questions relevant to the project implementation and outcomes 

6. Who was involved in the project activities within your organization? How many experts? Are 

they still working in your organization?  

7. Was the information in the documents provided by the Czech partners useful? Did they fulfil 

your expectations? Was any information missing?  

8. For schools only: When and by whom it was decided that your school would be involved in 

this project and would sign the MoU? (as it was not originally the goal of the project)  

9. Were (and how) the goals and outputs identified in the project (see above) fully fulfilled by 

the project activities? Please give us your opinion on how the project objectives were met in 

reality. 

10. For schools only: Were you able to establish lasting bilateral partnerships with schools in the 

Czech Republic? What do you see as key element of the project that enabled you to establish 

the partnership? 

Questions relevant to the stage after the project, results  

11. Did some of your students actually take part on an internship in the partner school in Czech 

Republic?  

a. If so, how many students and how were they selected? 

b. If so, what were the financial resources to fund the internships? 

c. If so, what were the benefits of the internships for the students?  

 

12. What have been the benefits of this project of cooperation for your organisation in general? 

13. How do you assess the project of cooperation in general? 

a. Regarding content and activities – were the activities implemented well? Do you 

thing that something might have been done differently? Were some activities 

redundant and brought little or no effect? Were some activities missing? Please 

elaborate. 

b. Quality of cooperation between partners.  

 
35 https://www.un.org/sustainabledevelopment/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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c. Intensity of cooperation (number of meetings, etc.) – was it sufficient, too little, too 

much? 

d. Quality of materials and other outputs you were receiving from the project partners. 

14. In retrospect, what do you think you would have done differently if you decided on the 

implementation of this project? 

15. Please describe your experience with CzDA programme from which the cooperation was 

financed – if you have any. What is positive and negative? What would you recommend to 

CzDA to improve their programme supporting the cooperation with partners from Czech 

Republic and Serbia? 

 

Follow-up initiatives 

16. Does your institution follow in the cooperation with Czech Partners?  

17. If you do cooperate, what are the topics? How are the new topics for cooperation identified? 

18. How does cooperation with Czech partners, in general, help you in your organization and in 

your work? 

19. Are there any following projects, including projects with Czech partners (including 

organizations visited during your visit in Czech Republic in June 2017)? Do you plan any new 

projects together in the future? 

20. If cooperated with the partner before the project: How did cooperation with Czech partners 

change in effect of the project? Did it deepen/get more intensive or is it more or less similar 

to the pre-project cooperation? 

(In general, what we want to find out is: 

g) Institutions for CZ and Vrsac have some contacts, but it is more or less just 

courtesy calls and handshakes without much real content. Then project comes 

and the cooperation intensifies on certain topic but once the project is over, it is 

back to handshakes… 

h) Due to the projects the cooperation changed. Partners started to discuss other 

topics frequently, they turn to each other for know-how on various topics…] 
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Město Valašské Meziříčí 
 

• Project  I 

Project management in the city of Čačak and its application according to type examples based on 

experience in Valašské Meziříčí  

• Country  

Serbia 

• Folder (CDA) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Město Valmez 2017 

Documents in Serbian language to be found at: 

 ZZ – Doprovodná dokumentace – Metodika 

 ZZ – Doprovodná dokumentace – Aktivity projektu – 1 – Prezentace – Překlad folder 

 ZZ – Doprovodná dokumentace – Aktivity projektu – 2 – Prezentace – Srbski 

  

Contacts for seminar participants and members:  

 ZZ – Doprovodná dokumentace – 1, 2, 3 – Prezenční listiny (= list of participants) 

Main objective of the project 

The intention of this project is to improve the efficiency of project management, which thanks to the 

implementation of the project will be clearer for employees and affected persons, as well as for the 

general public. 

The main project outputs: 

1. Presentation of the concept of project management in the city of Čačak, elaboration of the 

outline of the document Methodology of project management in the city of Čačak and 

priority areas 

2. Project management analysis in the Serbian city of Čačak, Proposal of the area of increasing 

efficiency of project management in the city of Čačak 

3. Project management methodology in Čačak 

Overview of related activities: 

1. Visit of representatives of Valašské Meziříčí to Čačak - exchange of experience and transfer of 

good practice 

2. Elaboration of the syllabus of the Project Management Methodology in the town of Čačak 
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3. Visit of representatives of the town of Valašské Meziříčí in the town of Čačak - definition of 

priority areas 

4. Proposal of Project Management Methodology 

5. Visit of representatives of the town of Čačak in Valašské Meziříčí - examples from practice 

6. Methodology of project management in the town of Valašské Meziříčí 

• Project implementer and partners 

1. Town of Valašské Meziříčí 

2. Town of Čačak 

• Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

The aim is to streamline the entire project management process, not only in the area of grant 

management, but to institutionalize this process as a whole. It is an analysis of the need for 

investment projects, as well as the way of their solution, public involvement in the preparation 

process and other preparatory work necessary before the project implementation. At present, this 

area in the town of Čačak in particular is insufficient and offers many possible solutions for 

innovation. 

 

 

• Project  II 

Environmental education of children and youth in the Serbian town of Čačak  

• Country  

Serbia 

• Folder (CDA) 

Relevant documents to be found in the following folder: 

Město Valmez 2019 

There are no documents in Serbian language: 

Contacts for seminar participants and members:  

 PZ – Průběžná zpráva + přílohy – Aktivita 1.1 – Prezenční listina (= list of participants) – 3 pdfs 

Main objective of the project 

The main objective of the project is to improve the existing model of environmental education in the 

Serbian city of Čačak and thus to lay the foundations for greater awareness of waste management 

and environmental risks. 
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The main project outputs and its activities: 

1. Introduction of environmental education based on the experience of Valašské Meziříčí 

a. Visit of Čačak representatives in the Valašské Meziříčí and introduction of 

environmental education practice (training, workshop and excursion in the museum) 

b. Visit Valašské Meziříčí representatives in the Čačak and analysis of current status of 

environmental education in the Čačak (training, workhop) 

2. Creating a Book of Fairy Tales 

a. Within this activity, a project meeting will take place in Valašské Meziříčí. The aim of 

this meeting is the discussion and final preparation of the main output of the project 

(3 workshops) 

• Project implementer and partners 

1. The town of Valašské Meziříčí 

2. The town of Čačak 

• Short summary of the project and evaluation starting-points for questioning  

The project aims at primary education of children and youth, which is essential for a properly 

functioning waste management system. Thanks to a detailed analysis of waste management, the 

main problem was defined, namely low awareness and weak civil society in environmental issues. 

The aim of the project is to create the necessary knowledge base and to teach the Serbian population 

the basic habits and methods of waste management. These objectives are to be achieved by a 

children's book written during this project and by several meetings among Čačak and Valašské 

Meziříčí representatives. 

 

• Common starting points of the questioning for both projects 

The evaluation shall now find out whether the project was sufficiently useful and there has been an 

improvement in project management / environmental education. If the development occurred just 

partly (or not at all) it is necessary to find the reasons. To discover possible benefits of the project, 

the questions are focused on three “periods”:  

1. Period (situation) before the project  

2. During the project  

3. Period (situation) after the project  

 

In general, the following is of key importance: 

- Why these topics were chosen, what were the expectations? Are these really important to 

the partners or is it just a „label‘ („we had to show some topics, so we coose this“) 

- What exactly did the projects bring or change in municipality / schools? 
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- Were both projects implemented well? What was not sufficiently efficient, what might have 

been done better the next time (especially: were some activities redundand i.e. did not bring 

much to fulfilling the project goals…) 

- Did the projects really strengthen cooperation and partnerships? Were, for example, new 

connections and netwroks established between people from both partners? Do they consult 

also other problems and cooperate informally on other topics? Do they share each other’s 

know-how and experience more than before? Or was it all just for the duration of the 

project, nothing much is happening outside of the project?  
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-  

• Interviewing 

Since both project were implemented by the same institutions and people, there will be joint 

interviews for both projects. However, please note that the second project (environmental education) 

was, in the end, implemented by Ms. Gavrilovic in Cacak, not Mr. Todorovic, as was epected in the 

project document. Not sure why? If possible, pelase talk to both. 

• Questions 

• Interviewee: Serbian project partners (see above)   

Questions relevant to the stage before the project 

1. How did this cooperation originate? Who was the initiator of the cooperation? 

2. Did you cooperate with the Czech partner before the project? If so, please give us detail (On 

what topics did you cooperate? How did the cooperation look like? What were the benefits 

of the cooperation? Etc.) 

3. What is the process of identification of topics for cooperation in joint projects? 

4. Who and why choose the topic of project management as the topic of the first project? 

Whose idea was to learn more about PM and implement this tool in Cacak? What was the 

purpose of cooperation in this area? 

5. Who and why choose the topic of environmental education as the topic of the second 

project? Whose idea was to learn more about environmental education and implement it in 

the schools of Cacak? What was the purpose of cooperation in this area? 

6. Was there any discussion in the town of Cacak regarding implementation of PM in the 

municipality operation? If so, by what organizations and with what intention? 

7. Was there any discussion within the schools located in Cacak with regard to environmental 

education prior to the project? What was the content of the discussions, what kind of 

intentions and deficits (needs) were identified? 

8. Was your organization involved in setting the goals of the project? If yes, how? Did you 

expect the project to be financially supported from the NDA’s programme? Did you take the 

SDGS’ objectives36 into account when planning the project?  

Questions relevant to the project implementation and outcomes 

9. Who was involved in the project activities within your organization? How many experts? Are 

they still working in your organization?  

10. Was the information in the documents provided by the Czech partners useful? Did they fulfil 

your expectations? Was any information missing? Please discuss separately information on 

PM in the first project and information on environmental education in the second project. 

11. Were (and how) the goals and outputs identified in the projects (see above) fully fulfilled by 

the project activities? Please give us your opinion on how the project objectives were met in 

reality. 

 
36 https://www.un.org/sustainabledevelopment/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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12. How do you assess the outputs of the projects: 

a. PM methodology for the municipality office; 

b. Working materials for environmental education; 

c. The story book for environmental education? 

Questions relevant to the stage after the project, results  

13. Are the key outputs of supported projects still being used? 

d. PM methodology and Czech know-how in the operation of municipality; 

e. Environmental education within Cacak schools? 

14. To what extent did the operation and management of Cacak municipality office change in 

effect of the project? 

15. Did the project have any impact on other organizations run / owned by the municipality? 

Were elements of project management implemented also in these organizations? Why yes 

or no? If yes, did you consult it with your Czech partner? 

16. To your knowledge, is environmental education firmly a part of the curricula of schools in 

Cacak? Why yes or no? What were the direct effects of cooperation on education of 

environmental education in Cacak? 

17. Did you / your schools share the results in environmental education also with other schools 

outside your town/ region? 

 

18. What have been the main benefits of both projects for the region so far? What kind of 

impacts did you perceive? 

19. What have been the benefits of this project of cooperation for your organisation 

(municipality} in general? 

20. How do you assess the project of cooperation in general? Assess together, but ask specific 

sub-questions regarding the two projects if necessary. 

f. Regarding content and activities – were the activities implemented well? Do you 

thing that something might have been done differently? Were some activities 

redundant and brought little or no effect? Were some activities missing? Please 

elaborate. 

g. Quality of cooperation between partners.  

h. Intensity of cooperation (number of meetings, etc.) – was it sufficient, too little, too 

much? 

i. Quality of materials and other outputs you were receiving from the project partners. 

21. In retrospect, what do you think you would have done differently if you decided on the 

implementation of this project? 

22. Please describe your experience with CzDA programme from which the cooperation was 

financed – if you have any. What is positive and negative? What would you recommend to 

CzDA to improve their programme supporting the cooperation with partners from Czech 

Republic and Serbia? 

 

Follow-up initiatives 

23. Does your institution follow in the cooperation with Czech Partners?  
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24. If you do cooperate, what are the topics? How are the new topics for cooperation identified? 

25. How does cooperation with Czech partners, in general, help you in your organization and in 

your work? 

26. Are there any following projects, including projects with Czech partners? Do you plan any 

new projects together in the future? 

27. If cooperated with the partner before the project: How did cooperation with Czech partners 

change in effect of the project? Did it deepen/get more intensive or is it more or less similar 

to the pre-project cooperation? 

(In general, what we want to find out is: 

i) Institutions for CZ and Cacak have some contacts, but it is more or less just 

courtesy calls and handshakes without much real content. Then project comes 

and the cooperation intensifies on certain topic but once the project is over, it is 

back to handshakes… 

j) Due to the projects the cooperation changed. Partners started to discuss other 

topics frequently, they turn to each other for know-how on various topics…] 
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Příloha č. 7: Evaluační matice 
Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

EO1: Nakolik je program 
relevantní z hlediska 
strategických cílů ZRS ČR a z 
hlediska jednotlivých 
zapojených aktérů? 

• Cíle podpořených projektů 
jsou v souladu se 
strategickými cíli ZRS ČR 

• Cíle podpořených projektů 
jsou v souladu se SDG 

• Program jako celek je 
v souladu se strategickými 
cíli ZRS ČR 

• Program jako celek je 
v souladu se SDG 

• Program odpovídá potřebám 
potenciálních realizátorů ve 
vztahu k jejich partnerským 
institucím v cílových zemích 

• Program jako celek reaguje 
na potřeby cílových zemí a 
naplňuje cíle formulované 
cílovými zeměmi. 

• Žádosti o dotace, průběžné 
a závěrečné zprávy 

• Dokumenty související 
s vyhlášením Programu 

• Strategické a koncepční 
dokumenty ZRS ČR 

• SDGs (zdroj: UNDP) 

• Potenciální příjemci – 
veřejné instituce s partnery 
v cílových zemích 

• Strategické dokumenty 
cílových zemí 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů 

• Desk research 

• IDI 

• Dotazníkové šetření 

• Analýza teorie změny 

• Obsahová analýza 

• Syntéza 
 

EO2: Jsou definované cíle 
programu kvantifikovatelné 
(v souladu s metodikou 
SMART)? 

• Jsou formulovány 
kvantifikace cílů Programu 

• Plnění cílů programu je 
prostřednictvím 
stanovených kvantifikací 
monitorováno 

• Stanovené kvantifikace jsou 
v souladu s metodikou 
SMART 

• Dokumentace související 
s vyhlášením Programu  

• Dokumentace související 
s vyhlášením výsledků 
výzvy Programu 

• Interní dokumentace 
související s procesním 
řízením Programu (zejm. 
Směrnice ČRA č.j. 
279968/2010 a související 
dokumentace) 

• Desk research 

• IDI 

• Procesní analýza 

• Obsahová analýza 

• Syntéza 
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Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

• Pracovníci ČRA 

• Pracovníci MZV 

EO 3: Jak lze na základě 
dostupných informací 
hodnotit hospodárnost 
vynaložených finančních 
prostředků programu, 
zejména z hlediska celkové 
„value for money“? 

• Jednotkové ceny výdajů 
rozpočtů projektů odpovídají 
cenám obvyklým; 

• Experti evaluačního týmu 
posuzují rozpočtové položky 
jako relevantní ve vztahu 
k cílům programu 

• Realizátoři a partneři 
adekvátně zdůvodňují 
výdajové položky rozpočtu a 
jejich objem 

• Partneři a cílové skupiny 
neidentifikují žádné 
nadbytečné aktivity nebo 
aktivity, které by nevedly ke 
stanovenému cíli 

• Nejsou identifikovány 
neefektivity v procesním 
řízení Programu 

• Náklady a zdroje vyčleněné 
na řízení programu jsou 
adekvátní jeho charakteru, 
cílům a objemu 

• Jsou identifikovány návazné 
projekty mezi realizátorem a 
partnery, které byly 
iniciovány iniciativami 
s podporou Programu. 

• Jsou pozorovány příklady 
dobré praxe v synergiích 

• Žádosti o dotace, průběžné 
a závěrečné zprávy 

• Dokumenty související 
s finančním řízením 
podpořených projektů 

• Dokumenty související 
s implementací jiných 
programů a donorů 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Experti evaluačního týmu 

• Interní dokumentace 
související s procesním 
řízením Programu (zejm. 
Směrnice ČRA č.j. 
279968/2010 a související 
dokumentace) 

• Pracovníci ČRA 

• Zástupci cílových skupin (v 
rámci případových studií) 

• Zástupci jiných donorů a 
programů (zejm. 
zastoupení EU a ad-hoc 
další programy, např. 
ZRDA) 

• Desk research 

• IDI 

• Expertní posouzení 

•  

• Procesní analýza 

• Obsahová analýza 

• Syntéza 

• Případové studie 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

Programu s dalšími 
iniciativami 

EO 4: Jaké hlavní faktory 
přispívají k hospodárnosti či 
nehospodárnosti programu z 
procesního i obsahového 
hlediska? 

• Jsou identifikovány faktory, 
které snižují efektivitu 
programu jako celku 

• Jsou identifikovány faktory a 
dobrá praxe, které efektivitu 
programu zvyšují 

• Jsou identifikovány faktory, 
které snižují efektivitu 
implementace podpořených 
projektů 

• Jsou identifikovány faktory, 
které efektivitu 
podpořených projektů 
zvyšují 

• Na základě komparace 
implementace jednotlivých 
projektů lze abstrahovat 
dobrou praxi, co se týče 
efektivity implementace 

 

• Zjištění a závěry evaluační 
otázky 3 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Pracovníci ČRA 

• Pracovníci ZÚ 

• Desk research 

• Individuální či skupinové 
rozhovory (s využitím 
nástrojů pro 
videokonferenci) 

• Komparativní analýza 

• Syntéza 

• Případové studie 

EO 5: Jsou kritéria pro 
realizaci projektů v rámci 
programu vhodně 
nastavena? 

• Hodnotící kritéria jsou 
nastavena srozumitelně a 
jednoznačně 

• Dokumentace programu 
umožňuje analyzovat způsob 
aplikace kritérií při 
hodnocení projektů 

• Nastavená kritéria vedou 
k podpoře projektů 
s nejvyšším potenciálem 
přispět k cílům Programu 

• Dokumentace související 
s vyhlášením Programu  

• Dokumentace související 
s vyhlášením výsledků 
výzvy Programu 

• Interní dokumentace 
související s procesním 
řízením Programu (zejm. 
Směrnice ČRA č.j. 
279968/2010 a související 
dokumentace) 

• Desk research 

• IDI 

• Expertní posouzení 

• Obsahová analýza 

• Syntéza 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

• Pracovníci ČRA 

• Pracovníci ZÚ 

• Pracovníci MZV 

• Experti evaluačního týmu 
 

EO 6: Do jaké míry program 
napomáhá rozvoji cílových 
zemí a partnerství mezi 
subjekty z cílové země a z 
ČR? 

• Intervenční logika programu 
vede k plnění cílů programu. 

• Podpořené projekty dosahují 
stanovených výstupů a 
výsledků. 

• V rámci nastavených 
projektových aktivit nechybí 
žádné aktivity mající zásadní 
význam pro fungování 
projektu dle formulovaného 
logického rámce. 

• Partneři podpořených 
projektů a cílové skupiny 
jsou schopni identifikovat 
celkový příspěvek projektů 
k rozvoji regionu nebo 
sektoru. 

• Projekty vedou ke zvýšení 
intenzity partnerské 
spolupráce mezi 
realizátorem a partnery; 
zvýšení intenzity je 
doložitelné jak kvalitativně 
(hodnocení zapojených 
subjektů), tak i kvantitativně 
(metriky uvedené v 3.1.3). 

• Žádosti o dotace, průběžné 
a závěrečné zprávy, včetně 
příloh 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Zástupci cílových skupin 

• Zástupci relevantních 
místních veřejných institucí 
(zejm. municipality) 

• Zástupci relevantních 
institucí státní správy na 
místní i národní úrovni 

• Další stakeholdeři zapojení 
do implementace projektů 

• Sekundární databáze 

• Desk research 

• Individuální či skupinové 
rozhovory (s využitím 
nástrojů pro 
videokonferenci) 

• Dotazníkové šetření 

• Obsahová analýza 

• Statistická analýza 

• Analýza logických rámců 

• Případové studie 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

• Podpořené projekty 
bezprostředně vedou 
k navazování nových 
partnerství 

• Partneři podpořených 
projektů jsou schopni 
identifikovat přidanou 
hodnotu Programu 

EO 7: Dochází u projektů 
stejných realizátorů k 
opakujícím se aktivitám a 
výstupům projektu? 

• Projekty vedou ke zvýšení 
intenzity partnerské 
spolupráce mezi 
realizátorem a partnery; 
zvýšení intenzity je 
doložitelné jak kvalitativně 
(hodnocení zapojených 
subjektů), tak i kvantitativně 
(metriky uvedené v 3.1.3). 

• Realizátor a partneři 
pokračují ve spolupráci po 
ukončení podpory 
z Programu; intenzita 
spolupráce (měřena 
kvantitativně i kvalitativně) 
je po ukončení podpory vyšší 
než před zahájením prvního 
projektu 

• Dochází k prohlubování a 
rozšiřování výstupů 
dosažených v podpořených 
projektech, a to co do 
obsahu i kvantity výstupů. 

• Podpořené projekty 
bezprostředně vedou 

• Žádosti o dotace, průběžné 
a závěrečné zprávy, včetně 
příloh 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Zástupci cílových skupin 

• Zástupci relevantních 
místních veřejných institucí 
(zejm. municipality) 

• Zástupci relevantních 
institucí státní správy na 
místní i národní úrovni 

• Další stakeholdeři zapojení 
do implementace projektů 

• Sekundární databáze 

• Desk research 

• Individuální či skupinové 
rozhovory (s využitím 
nástrojů pro 
videokonferenci) 

• Dotazníkové šetření 

• Obsahová analýza 

• Statistická analýza 

• Analýza logických rámců 

• Případové studie 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

k navazování nových 
partnerství 
 

EO 8: Jaké jsou hlavní 
rozvojové dopady programu? 

EO 9: Jaké přínosy má 
program pro zapojené 
realizátory? 

• Oslovení aktéři deklarují 
(ne)úspěšnost projektů 
v plnění jejich celkových cílů 
a tento názor zdůvodňují. 

• Jsou identifikovány vnitřní a 
vnější faktory, které na 
výsledky podpořených 
projektů měly prokazatelný 
vliv. 

• Jsou identifikovány 
zamýšlené dopady na straně 
realizátorů, partnerů, 
cílových skupin a dalších 
aktérů projektů. 

• Oslovení aktéři identifikují 
nezamýšlené dopady 
podpořených projektů. 

• Podpořené projekty 
generovaly změnu chování 
na straně partnerů a/nebo 
dalších zapojených subjektů. 

• Podpořené projekty přispěly 
ke zvýšení kvality a/nebo 
dostupnosti služeb, které 
veřejné instituce – partneři 
podpořených projektů i další 
potenciální stakeholdeři – 
poskytují cílovým skupinám 
a konečným příjemcům. 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Zástupci cílových skupin 

• Zástupci relevantních 
místních veřejných institucí 
(zejm. municipality) 

• Zástupci relevantních 
institucí státní správy na 
místní i národní úrovni 

• Další stakeholdeři zapojení 
do implementace projektů 

• Pracovníci ZÚ 

• Pracovníci ČRA 

• Zástupci jiných donorů a 
programů (zejm. 
zastoupení EU a ad-hoc 
další programy, např. 
ZRDA) 

• Zástupci relevantních 
zastřešujících organizací 

• Zástupci geograficky 
blízkých MAS 

• Desk research 

• Individuální či skupinové 
rozhovory (s využitím 
nástrojů pro 
videokonferenci) 

• Obsahová analýza 

• Případové studie 

• Syntéza 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

• Podpořené projekty 
přispívají k naplňování 
Strategie ZRS ČR a SDG 
v cílové zemi / regionu. 

• Oslovení aktéři identifikují 
rozšiřování spolupráce mezi 
realizátorem a partnery do 
dalších oblastí působnosti 
zapojených institucí jako 
důsledek podpořených 
projektů. 

• Je pozorována spontánní 
výměna zkušeností a know-
how mezi podpořenými 
institucemi 
 

EO 10: Je publicita ZRS ČR v 
místě realizace projektů 
dostatečná, případně jak 
probíhá? 

• Výstupy projektů respektují 
pravidla publicity. 

• Mediální výstupy vztahující 
se k projektovým aktivitám 
uvádějí informaci o podpoře 
z Programu / ZRS ČR 

• Cílové skupiny jsou 
informovány o podpoře ZRS 
ČR 

• Žádosti o dotace, průběžné 
a závěrečné zprávy, včetně 
příloh 

• Mediální výstupy relevantní 
pro podpořené projekty 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Zástupci cílových skupin 

• Zástupci relevantních 
místních veřejných institucí 
(zejm. municipality) 

• Pracovníci ZÚ 

• Pracovníci ČRA 
 

• Desk research 

• IDI 

• Dotazníkové šetření 

• Obsahová analýza 

• Případové studie 

• Syntéza 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Evaluační otázky Ukazatele Zdroje dat  Nástroje sběru dat Analytické metody 

EO 11: Je publicita programu 
vzhledem k ostatním krajům 
ČR dostatečná? Jaké jsou 
překážky a předpoklady pro 
zapojení širšího okruhu 
realizátorů? 

• Potenciální realizátoři jsou 
obeznámeni s existencí 
Programu 

• Adekvátnost aktivit 
realizovaných na podporu 
informovanosti o Programu 
ve vztahu k cílovým 
skupinám potenciálních 
žadatelů 

• Program odpovídá potřebám 
potenciálních realizátorů ve 
vztahu k jejich partnerským 
institucím v cílových zemích 
 

• Potenciální příjemci – 
veřejné instituce s partnery 
v cílových zemích 

• Pracovníci ČRA 

• Pracovníci MZV 

• Desk research 

• Dotazníkové šetření 

• Individuální či skupinové 
rozhovory (s využitím 
nástrojů pro 
videokonferenci) 

• Obsahová analýza 

• Syntéza 

EO 12: Které parametry 
programu jsou klíčové pro 
jeho udržitelnost. 

• Rozdíly v míře naplňování 
evaluačních kritérií 
efektivnosti a dopadů, 
zejména při odpovídání na 
evaluační otázky 6, 7, 8 a 9. 

• Oslovení aktéři identifikují 
klíčové podmínky pro rozvoj 
a prohlubování partnerství. 

• Oslovení aktéři programu 
uvádějí nebo plánují 
konkrétní aktivity 
prohlubující partnerství po 
skončení realizace projektů 

• Rozdíly v míře, ve které 
podpořené projekty vedou 
k plnění identifikovaných 
klíčových podmínek 
 

• Zjištění a závěry 
evaluačních otázek 6, 7, 8 a 
9 

• Případové studie 
jednotlivých skupin 
projektů 

• Realizátoři podpořených 
projektů 

• Partneři podpořených 
projektů  

• Pracovníci ZÚ 

• Pracovníci ČRA 

• Pracovníci MZV 

• Desk research 

• Individuální či skupinové 
rozhovory (s využitím 
nástrojů pro 
videokonferenci) 

• Obsahová analýza 

• Případové studie 

• Syntéza 

Zdroj dat: Vlastní zpracování



 
 
 

 
 

 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Vstupní zpráva 

Příloha č. 8: Případové studie 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 

 

Agora 
 

1. Úvodní informace 

 

1.1 Představení realizátora a partnerů 

 

Realizátorem této skupiny projektů je organizace Agora CE, o.p.s.  

 

Předmětem případové studie jsou tři vzájemně více či méně provázané projekty, které realizátor implementoval 
v regionu Mtskheta-Mtianeti, především v horských oblastech Pšavska / Chevsurska. 

 

Partnerem všech tří projektů na gruzínské straně byla Regionální rozvojová agentura (RDA) regionu Mtskheta-
Mtianeti, reprezentovaná ředitelem, Shalvou Givishvili. RDA v projektech plní roli facilitátora aktivit v Gruzii a 
zprostředkovává kontakt na cílové skupiny a/nebo na politické představitele na úrovni regionu a municipalit. 

 

Partnerem všech tří na české straně je město Vrchlabí, intenzita jeho zapojení do realizace se ovšem měnila. 
v prvním hodnoceném projektu (z roku 2017) byli zástupci města do realizace zapojeni intenzivně, expertní 
pracovnice města i starosta města se přímo účastnili realizovaných vzdělávacích aktivit a město projekt 
zaštiťovalo také politicky (schůzky s politickým vedením regionu a municipality). Ve druhém hodnoceném 
projektu (z roku 2018) je zapojení představitelů města Vrchlabí výrazně nižší a je omezeno na účast na schůzce 
s představiteli Georgia National Tourism Administration (společně se zástupcem ZÚ v Gruzii). Ve třetím projektu 
(z roku 2019) je zapojení města pouze formální, zástupci města se neúčastní žádné z aktivit, schůzka se zástupci 
města dokonce nebyla ani zařazena na program studijní cesty do ČR. 

 

V rámci druhého projektu Agory z roku 2018 je partnerem projektu organizace PRO Šumavsko z.s., která plní roli 
destinační agentury pro turistickou oblast Šumavsko. Předmětem zapojení této organizace je účast tehdejší 
předsedkyně spolku, Ivany Vlkové jako expertky realizačního týmu v oblasti marketingu a managementu 
turistické oblasti (obecněji řízení destinace cestovního ruchu). Do projektu byla dále jako expertka zapojena Hana 
Šťastná, ředitelka úřadu Regionální agrární komory Jihočeského kraje a tehdejší předsedkyně správní rady MAS 
Hlubocko-Lišovsko. Ani jedna z těchto institucí se ale do realizace projektu partnersky nezapojila, projektu se 
účastnila pouze paní Šťasná jako fyzická osoba. 

 

Ve třetím projektu se struktura českých partnerů opět změnila, klíčovým českým partnerem byla Česká lesnická 
akademie Trutnov. Předmětem spolupráce byla účast experta ČLA, Ing. Aleše Škody, na odborném vzdělávání 
v Gruzii. ČLA byla rovněž zapojena do studijní cesty zástupců Střední lesnické a zemědělské školy 
v Tsinamdzvriantskari. Jako fyzická osoba byla do realizace projektu zapojena také Andrea Pondělíčková, 
tajemnice Lesnicko-dřevařské komory ČR. 

 

Zmíněná Střední lesnické a zemědělské školy v Tsinamdzvriantskari byla klíčovým partnerem projektu na 
gruzínské straně. Škola vystupovala v pozici „příjemce“ aktivit – na její studenty a učitele byly směřovány 
vzdělávací aktivity projektu.  

 

1.2 Stručné shrnutí projektů 

 

Jak bylo uvedeno, iniciativa organizace Agora se skládá ze tří hodnocených projektů. Aktivity těchto projektů na 
sebe zčásti navazují (zejména projekty z roku 2017 a 2018), zároveň ale jsou značně izolované. 
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 

První realizovaný projekt („Posílení turistického potenciálu horských oblastí v Gruzii jako prostředku jejich 
rozvoje“, Agora 2017) se zaměřil především na propagaci Pšavska a Chevsurska jako vhodných cílů pro náročnější 
pěší turistiku, resp. vytvoření základních podmínek k tomu, aby zmíněný region mohl jako turistická destinace 
skutečně fungovat. Předmětem projektu tak bylo, za využití know-how partnerů z města Vrchlabí a místních 
expertů, vytipování turistických cílů a vhodných turistických okruhů a zpracování propagačních materiálů pro 
návštěvníky (včetně webových stránek a sociálních sítí). Dále byly realizovány aktivity na podporu rozvoje 
podnikání v oblasti turistického ruchu v tomto regionu – prostřednictvím zvyšování informovanosti o 
příležitostech, zejména co se týče otevírání malých ubytovacích kapacit. 

Druhý projekt („Zvýšení pracovních příležitostí a zlepšení sociální situace obyvatel regionu Mtskheta-Mtianeti 
prostřednictvím podpory regionálních produktů a zvýšení turistického potenciálu regionu“ – Agora 2018) na 
předchozí zčásti navazoval a zaměřil se (opět ve spolupráci s městem Vrchlabí a spolkem PRO Šumavsko, který 
koordinuje poskytovatele služeb v cestovním ruchu v turistické oblasti Šumavsko a do jisté míry tak přebírá roli 
destinační agentury) na komponentu poskytování služeb v cestovním ruchu a koordinaci / řízení jeho rozvoje. 
Geograficky byl ovšem tento projekt zacílen již spíše na celý region Mtskheta-Mtianeti, nikoliv pouze oblast 
Pšavska / Chevsurska. Cílem projektu je vytvořit lokální kapacitu (pracovní skupina), která bude mít schopnost 
samostatně rozvíjet propagaci regionu jako destinace cestovního ruchu, koordinovat místní podnikatele 
v cestovním ruchu (mimo majitele penzionů také lokální producenti, vč. producentů potravin) s cílem společného 
postupu a především vybudovat a řídit regionální značku. Taková místní kapacita by se potom měla stát základem 
pro systematický rozvoj potenciálu udržitelného cestovního ruchu (se silným lokálním „ownershipem“). 

Třetí projekt byl realizovaný organizací Agora v roce 2019 („Podpora regionu Mtskheta – Mtianeti – sdílení 
českého know-how s udržitelným hospodařením v lesích, péčí o ně a jejich rekreačním využitím“, Agora 2019). 
Není explicitně zaměřený do oblasti rozvoje udržitelného cestovního ruchu, spíše se zaměřuje se především na 
rozvoj rekreačního potenciálu lesů, budování povědomí o přínosů lesů mezi místní populací. Projekt obsahuje tři 
komponenty:  

- předávání know-how v oblasti využívání rekreačního potenciálu lesů; 

- posílení odborného vzdělávání v lesnictví – sdílení zkušeností mezi lesnickými školami v cílovém regionu 

a v ČR; 

- posílení informovanosti veřejnosti v cílovém regionu o udržitelném hospodaření v lesích – realizace 

ukázkové informační kampaně. 

 

1.3 Představení plánovaných výstupů a výsledků projektů 

 

Projekt Agora 2017 formuluje cíl podpoření prosperity a stability osídlení v odlehlých horských vesnicích 
v oblastech Pšavska a Chevsurka, tento cíl je (v projektové žádosti) kvantifikován zvýšením příjmů obyvatel 
z turistického ruchu. Projekt formuluje následující výstupy: 

1. Oblast je zmapována, propagační materiály distribuovány, zvýšil se turistický ruch. 
2. Horalé jsou informováni a zapojeni. Otevřeny dva nové guest housy. 
3. Drobní výrobci mají přístup k celostátním trhům. 

 

Aktivity, jejichž prostřednictvím má k naplnění těchto výstupů dojít zahrnují mapování a sběr podkladů o místních 
turistických zajímavostech, včetně workshopu s místními obyvateli, zpracování návrhu turistických okruhů, 
příprava propagačních materiálů, infoseminář o provozování turistických služeb a podpora drobných výrobců 
v marketingu. V přímém důsledku realizace projektu má také dojít k otevření dvou nových penzionů. 

 

Cílem druhého projektu, Agora 2018, je „vytvoření předpokladů pro lepší využití turistického potenciálu regionu 
Mtskheta-Mtianeti“. Pro dosažení tohoto cíle byly formulovány následující výstupy: 

1. Byla aktivizována místní populace a zapojena do řešení lokálních problémů (funkční pracovní skupina 
s alespoň 25 místními členy; pracovní skupina měla vytvořit alespoň 1 ucelený přehled o potenciálu 
regionu – podklad pro vytvoření regionální koncepce propagačních aktivit) 
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2. Byla předána česká zkušenost v oblasti propagace regionálního cestovního ruchu a zavádění 
regionálních značek na potraviny (kvantifikace: 2 prezentace české zkušenosti z oblasti regionálního 
rozvoje cestovního ruchu, každá s účastí alespoň 25 místních občanů) 

3. Region získal koncepci svých propagačních aktivit v oblasti cestovního ruchu (vypracován návrh 1 
koncepce, tedy byl odsouhlasen místní pracovní skupinou a schválen regionálními orgány) 

4. Byla formulovaná základní vize systémové podpory místních producentů potravin (vytvoření souboru 
doporučení pro zavedení regionální značky, alespoň 20 producentů má zájem se o značku ucházet, 
vytvořeno logo značky) 

5. Region zahájil realizaci koncepce propagačních aktivit v oblasti cestovního ruchu (vytvořen propagační 
materiál o regionu, webové stránky, facebookový profil; vytištěno a distribuováno 1000 propagačních 
letáků) 

6. Průběh a výsledky projektu byly prezentovány na celorepublikové úrovni (proběhla alespoň 1 schůzka 
s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj a infrastrukturu a Gruzínské národní turistické agentury). 

 

Cílem třetího projektu, Agora 2019, bylo posílení odborné personální základy v oblasti trvale udržitelného 
hospodaření v lesích a zvýšení povědomí veřejnosti o přínosu lesů. Za tímto účelem byly formulovány následující 
výstupy: 

1. Zástupcům místní správy, RDA, ministerstva a dalším účastníkům je předáno české know-how 
udržitelného hospodaření v lesích a podpory a rozvoje rekreačního využití lesů (realizace semináře, na 
téma české zkušenosti s rekreačním využíváním lesů, posouzení rekreačního potenciálu a předání 
výstupů gruzínským orgánům) 

2. Jsou posíleny odborné kapacity v oblasti lesnictví prostřednictvím sdílení zkušeností České lesnické 
akademie Trutnov Střední lesnické a zemědělské škole v Tsinamdzvriantskari (seminář pro pedagogy a 
studenty školy, letní škola, výměnný pobyt pro studenty a pedagogy) 

3. Veřejnost získala informace o trvale udržitelném hospodaření v lesích prostřednictvím ukázkové 
informační kampaně (realizace dotazníkového šetření v alespoň 7 obcích a jeho vyhodnocení, 
infokampaň prostřednictvím facebooku a letáků, setkání s veřejností v Dusheti). 

 

 

2.  Průběh projektů partnerství 

2.1 Kontext a základní komentář k implementaci projektů, včetně zdrojů identifikace 

 

Identifikace a implementace projektů do značné míry stojí na dlouhodobé a nezpochybnitelné zkušenosti hlavní 
zástupkyně realizátora, Ivany Bursíkové, v Gruzii. Témata pro spolupráci jsou tak vybírána ad-hoc a jsou často 
jistým pokračováním neformálních aktivit, které realizátorka v cílové zemi implementuje. Do identifikace se u 
hodnocených projektů zapojoval, alespoň zčásti také místní partner – RDA reprezentovaná S. Givishvilim a 
případně další subjekty (v prvním projektu například spolupracovník realizátorky v Gruzii, Vojtěch Kubec, který 
má s aktivitami ve smyslu mapování lokálních pamětihodností a historie dlouhodobé zkušenosti). Realizátorka se 
při identifikaci opírá o svou dlouhodobou zkušenost z regionu, identifikovaná témata pro spolupráci tedy jsou 
relevantní (potvrzují také místní partneři). Zároveň ale většinou jde o jednorázové, ad-hoc iniciativy, které nejsou 
propojeny do širšího celku a řada z těchto iniciativ nemá vyšší ambici, než představit dobrou praxi z ČR a 
poskytnout kvalifikované rady lokálním subjektům v daném tématu. Výrazem této skutečnosti je málo 
formalizovaný charakter implementace projektů, které stojí na osobních vazbách v regionu a mají jen velmi 
omezenou schopnost do své implementace zapojit formální struktury regionu (jakkoliv mohou být nedostatečně 
rozvinuté), které by zajistily pokračování a rozvoj daných iniciativ. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, implementace projektů stojí spíše na konkrétních osobách než na spolupráci 
institucí. Struktura partnerů a realizátora spíše formálně zastřešuje spolupráci konkrétních osob, které projekt 
realizují (s výjimkou projektu z roku 2017, kterého se aktivněji účastnilo město Vrchlabí).  

 

2.2 Efektivita projektů: základní komentář, dobrá a špatná praxe 
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Projekty představují velmi efektivní využití prostředků, co se týče kritéria value for money. Nezahrnují žádné 
nadbytečné aktivity nebo rozpočtové položky a na úrovni jednotkových nákladů (alespoň pokud mohlo být 
analyzováno) jsou odpovídající. 

Jistým problémem rozpočtů a vyúčtování projektů Agora je určitá nepřehlednost. Ta je daná především tím, že 
osobní náklady na koordinátory a experty jsou vyjadřovány paušálem, v němž jsou zahrnuty taká náklady na 
cestování, a to včetně letenky. Takto vyjádřené paušální denní sazby jsou uvedeny v rozpočtové položce služeb 
(nikoliv osobních nákladů) a paušály jsou konstantní bez ohledu na délku pobytu (tj. počet vykazovaných dnů) 
daného experta – především cena letenky přitom není na počtu dnů strávených v cílové zemi závislá. 

 

Výrazným problémem efektivity je neudržitelnost některých výstupů projektu, podrobněji viz níže. 

 

2.3 Očekávání realizátorů a partnerů od projektů partnerství 

 

Ze strany realizátora projektů i jeho partnerů v ČR jsou projekty motivovány snahou přispět k rozvoji ekonomicky 
značně zaostalé části Gruzie přenosem konkrétních dobrých praxí a zkušeností z ČR. Tematicky se především 
první dva projekty zaměřují na rozvoj cestovního ruchu, který je vnímán jako nejsilnější (nebo některými aktéry 
dokonce i jediný) růstový potenciál daného regionu. Realizační tým se proto zaměřuje na konkrétní elementy, o 
kterých se domnívá, že představují klíčové bariéry (nebo, pokud se je podaří rozvinout, hlavní příležitosti) pro 
rozvoj tohoto potenciálu. V prvním projektu se proto realizátoři snaží alespoň částečně formulovat a agregovat 
nabídku regionu pro turisty a posílit alespoň základní služby pro návštěvníky regionu – tak, aby byly naplněny 
alespoň „základní podmínky“ pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti (tedy návštěvníci se mohou dovědět o regionu 
a jeho nabídce a je k dispozici alespoň základní infrastruktura – značené cesty, přijatelné ubytování). 

Vypovídající je v tomto smyslu přístup města Vrchlabí, které svou angažovanost v Gruzii nevnímá jako snahu o 
navázání dlouhodobé spolupráce, ale spíše jako snahu přenést část svých zkušeností s rozvojem turistického 
potenciálu oblasti a částečně tak „splatit dluh“ kdy veřejné instituce v ČR byly samy cílem takových aktivit 
zaměřených na přenos know-how ze států západní Evropy. Město naopak nevidí potenciál v rozvoji vzájemně 
prospěšného partnerství s konkrétní municipalitou v Gruzii – zejména s ohledem na velkou vzdálenost a také 
velký rozdíl ve stupni rozvoji obcí v obou zemích, v jejímž důsledku by byly de facto nekompatibilními partnery. 

 

Obdobně jsou formulována očekávání z gruzínské strany. Primární motivací je know-how českých subjektů a 
přenositelná dobrá praxe v oblasti propagace regionu, regionálních značek atd. Zároveň ale lze minimálně od 
části respondentů (příp. účastníků některé z realizovaných vzdělávacích akcí) pozorovat určité zklamání z toho, 
že podpora není spojená s materiální podporou, že tedy jde „pouze“ o školení. 

 

Specifický je třetí implementovaný projekt. Motivací ze strany realizátora je transfer úspěšného projektu z jiné 
země (Mongolsko) do gruzínského kontextu, který je podobný – ve smyslu velmi nízkého rozvoje rekreačního 
potenciálu především příměstských lesů (les je vnímán téměř výhradně z pohledu jeho produkční funkce, 
neprodukční funkce nejsou téměř vůbec rozvinuté). Částečně bylo motivací daného projektu také zmapovat 
tento nový sektor a vytvořit si určité zázemí formálních i neformálních kontaktů pro budoucí iniciativy většího 
rozsahu.  

 

2.4 Skutečně dosažené výstupy a výsledky 

 

Na úrovni výstupů byla většina aktivit realizována a výstupy dosaženy dle plánu, případně došlo k operativním 
úpravám dle aktuální situace v regionu. Zároveň je ale nutné upozornit na nesoulad mezi formulovanými výstupy 
a výsledky, resp. příliš velkou „vzdálenost“ výsledků. Výsledky byly formulovány, a to včetně jejich kvantifikace, 
příliš ambiciózně a neodpovídají výší poskytnuté podpory, dostupnému časovému rámci ani objemu a rozsahu 
implementovaných aktivit. Dosažení výsledků tedy zpravidla nelze potvrdit – nelze kupříkladu ani předpokládat, 
že v přímém důsledku realizace jednoho semináře, jakkoliv kvalitního, dojde k založení dvou nových penzionů 
v regionu. 

 



 
 
 
 

 

91 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Projekt Agora 2017: 

Ve vztahu k výstupu 1 nebylo možné, s ohledem na nepříznivé počasí, realizovat workshop s místními obyvateli 
v plném rozsahu (workshopu se zúčastnili pouze místní obyvatelé). Zástupci realizačního týmu proto navštívili 
konkrétní obyvatele v dalších 3 lokalitách. Následně bylo vytipováno 5 lokalit, ve kterých byly navrženy turistické 
okruhy a zmapovány místní zajímavosti (zejm. poloha místních svatyní) a vše, včetně místní topografie zaneseno 
do mapy. Turistické okruhy však nebyly v terénu vyznačeny. Následně byla připravená webová stránka regionu a 
facebookový profil. Byly také vytištěny letáky (ovšem, dle informace z předloženého závěrečného vyúčtování, 
nikoliv z prostředků ZRS ČR). 

V rámci druhého výstupu proběhl informační seminář o provozování turistických služeb pro majitele penzionů 
s účastí starosty a experta z města Vrchlabí. Semináře se zúčastnilo 18 osob. 

Ve vztahu k třetímu výstupu bylo realizátorkou navázáno několik kontaktů s prodejci na letišti a v centru Tbilisi a 
tyto kontakty byly předány drobným výrobcům suvenýrů. Informace o práci drobných výrobců byly také umístěny 
na webové stránky a facebook. Projekt ovšem dále nemonitoruje, zda skutečně došlo k navázání dodavatelsko-
odběratelských vztahů s obchody v Tbilisi nebo zda a jak tyto aktivity vůbec některému z drobných výrobců 
pomohly. 

 

Projekt Agora 2018 

Ve vztahu k prvnímu výstupu došlo k aktivizaci místní pracovní skupiny, a to na půdorysu pracovní skupiny, která 
byla dříve založena pro projekt „Creative Mtskheta“, implementovaný RDA. Jednání pracovní skupiny se 
zúčastnilo 28 osob. Zároveň je nutné uvést, že šlo o spíše ad-hoc jednání, než o vytvoření stabilní struktury, 
pracovní skupina jako taková dále v regionu nefunguje37. Na rozdíl od očekávání se pracovní skupina nijak výrazně 
nezapojila do mapování potenciálně turisticky atraktivních služeb a produktů. Realizátor proto pro toto mapování 
využil dotazníku pro jednotlivé municipality. Informace z jednotlivých municipalit byly umístěny na webové 
stránky projektu a také na webových stránkách LAG Kazbegi. 

Co se týče výstupů 2–4, byly uspořádány 3 prezentace (o jednu více než plánováno) s dostatečným počtem 
účastníků. V průběhu těchto seminářů expertky ověřovaly původní informace z dotazníků a na základě těchto 
vstupů (vč. návštěv jednotlivých projektových lokalit) zpracovaly Návrh koncepce propagace vybraných služeb 
v regionu Mtskheta-Mtianeti (Výstup 3) a Doporučení pro zavedení regionální značky (Výstup 4). Návrh koncepce 
byl odsouhlasen pracovní skupinou a byl prezentován na úrovni regionu (guvernérovi), nicméně k dalšímu 
zavedení koncepce na úrovni regionu nedošlo. Potenciální producenti, kteří by mohli mít zájem o využívání 
regionální značky, byli se zpracovanými doporučeními seznámeni ze strany RDA a pro značku bylo také vytvořeno 
logo. Ani tato iniciativa se ale dále nijak nerozvinula. 

Ve vztahu k výstupu 5 byly vytvořeny webové stránky projektu a také facebookový profil. Tyto výstupy měly být 
přeneseny na region, to se ale nepodařilo zajistit a ani jedna z webových stránek spuštěných v rámci projektu 
(http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/, http://www.mtskheta-mtianeti.info)38 není aktuálně dostupná (na 
rozdíl od webových stránek z projektu Agora 2017, které jsou dodnes přístupné a aktuální: 
http://experiencecaucasus.com/). Facebookový profil naopak stále je přístupný a aktualizovaný (odkazuje přitom 
na emailovou adresu budoucího DMO regionu, které je aktuálně budované). Bylo také vytištěno 1000 ks letáků, 
které byly distribuovány do jednotlivých infocenter, na letiště atd. Tento leták ale není v současnosti možné 
nalézt na žádném dostupném on-line zdroji (webové stránky regionu Pšavsko / Chevsursko, oba facebookové 
profily, webové stránky LAG Kazbegi, webové stránky RDA atd.). 

Výstup č. 6 byl naplněn schůzkou se zástupci GNTA, které se účastnili také zástupci ZÚ v Tbilisi a starosta města 
Vrchlabí. 

 

Projekt Agora 2019 

 
37 při sběru dat byli osloveni všichni její členové dle prezenční listiny z jednání 22. 5. 2018, na které měl evaluační 
tým kontakt (26 osob), nikdo z respondentů, kteří poskytli zpětnou vazbu, pokračující fungování nad rámec 1 
jednání nepotvrdil, část z respondentů si ani na své zapojení do tohoto projektu nevzpomněla. 
38 Dle vyjádření realizátora ale webové stránky stále existují a nadále probíhá jednání s představiteli regionu o 
jejich předání relevantní struktuře v cílové zemi. 

http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/
http://www.mtskheta-mtianeti.info/
http://experiencecaucasus.com/
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V rámci prvního výstupu byl realizován seminář pro místní správu (19 účastníků) a byla zpracována, na základě 
posouzení v terénu i dalších zdrojů, studie rekreačního potenciálu příměstských lesů města Tbilisi. Tyto materiály 
byly předány relevantním zástupcům státní správy a města Tbilisi – National Forestry Agency, Národní park Tbilisi 
(Agency for Protected Areas / Ministerstvo ochrany životního prostředí a zemědělství), vedení regionu Mtskheta-
Mtianeti. 

V rámci Výstupu 2 byl realizován seminář na Střední zemědělské a lesnické škole na pobočce školy v Tianeti 
s celkovou účastí 21 osob (ovšem, dle vyjádření realizátorky, minimum z nich byli skutečně studenti). Letní škola 
se rovněž konala na obou místech v celkové délce 4 dny a s celkovou účastí 15 studentů a pedagogů. Plánované 
výstupy letní školy ale ve skutečnosti zpracoval pouze 1 student. Byla také zorganizovaná studijní cesta do ČR o 
celkové účasti 4 osob (z toho 3 učitelé). 

Co se týče Výstupu 3, bylo provedeno dotazníkové šetření s celkovou návratností 255 dotazníků z 23 obcí. Sběr 
dotazníku zajistil student zmíněný výše a spolupracovnice realizačního týmu, která následně dotazníkové šetření 
analyzovala. Byla vytvořena facebooková stránka projektu, která nadále funguje a informace o projektu, včetně 
prezentací ze semináře byly umístěny také na webových stránkách Střední zemědělské a lesnické školy. Dále bylo 
vytištěno 300 kusů informačních letáků (část umístěna v infocentru Mtskheta) a v municipalitě Dusheti bylo 
uspořádáno setkání s veřejností, na kterém byly prezentovány informace o projektu. 

 

2.5 Zpětná vazba realizátorů a partnerů ve vztahu k dosaženým výstupům a výsledkům (kvalita, relevance, 
využitelnost atd.) 

 

Partner projektu, RDA, formuluje pozitivní zpětnou vazbu ve vztahu ke kvalitě výstupů projektů Agora 2017 a 
2018 i jejich využitelnosti v regionu. V průběhu šetření evaluační tým kontaktoval řadu účastníků těchto 
vzdělávacích akcí a nebyla zaznamenaná negativní vazba. Zároveň ale nebylo zaznamenáno, že by zpracované 
analýzy byly bezprostředně využity v jiném kontextu. Zástupci municipality v Dusheti nejsou dostatečně 
informovaní o analýzách, které byly ve vztahu k turistickému potenciálu regionu Pšavska a Chevskurska 
zpracovány v roce 2017. Podobně nebylo zaznamenáno ani, že by docházelo k bezprostřední aplikaci doporučení 
a koncepce zpracovaných v roce 2018, regionální značka prozatím není využívaná. Několik účastníků vzdělávání 
tak hovoří o tom, že jim prezentované zkušenosti byly inspirací a že jim v jistém smyslu „otevřely obzory“ – a lze 
tak předpokládat, že se alespoň částečně z prezentované dobré praxe inspirují při rozvoji svého podnikání. 
Nebylo ale prozatím zaznamenáno, že by některé ze zpracovaných koncepčních materiálů byly skutečně využity 
v praxi. 

 

Ze strany realizátora byla zaznamenaná negativní změna vazba především ve vztahu k výstupům projektu Agora 
2019. Zejména jde o výstup č. 2, kdy realizátor v textových výstupech i při individuálním rozhovoru vykazuje 
nespokojenost s fungováním podpořené školy. To se projevilo také na výstupech aktivity letní školy, kdy výstupy 
de facto zpracovával pouze 1 student. Obecně se potom do aktivit projektu směřovaných na tento výstup zapojil 
právě pouze jeden student. Naopak jako přínosná byla ze strany realizátora i jednoho z přednášejících v projektu 
Agora 2019 označena studijní cesta do ČR. Realizační tým kladl důraz na to, aby se studijní návštěvy účastnili 
skutečně učitelé a studenti, kteří by mohli získanou dobrou praxi aplikovat ve své škole a tento přístup se podařil 
prosadit (k jisté nespokojenosti vedení školy, kterou zmiňovali také při individuálních rozhovorech). Studijní cesty 
se nakonec zúčastnili tři mladší učitelé relevantních lesnických oborů a jeden student (jediný aktivní student 
v projektu, zmíněný výše). 

 

Ze strany partnerské školy byla naopak zaznamenaná pozitivní zpětná vazba především ve vztahu k odborné 
úrovni a využitelnosti obsahu seminářů i zpracovaných materiálů. Respondenti této školy uvádějí, že výsledky 
realizace projektu a navázaná spolupráce se školou v ČR jim umožní zvýšit kvalitu nově zřizovaného studijního 
programu v lesnickém oboru. 

 

Velmi pozitivně byly výstupy tohoto projektu hodnoceny ze strany National Forestry Agency, pro které to byl 
první materiál, který o lese pojednává z jiné perspektivy, než je jeho produkční funkce. Dle vyjádření zástupkyně 
NFA bude materiál dále využíván při implementaci pilotního projektu v příměstských lesích Tbilisi 
podporovaného ze strany Global Green Climate Fund (s podporou GIZ) – účast v projektu tedy iniciovala zapojení 
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do této iniciativy. Výstupy z analýzy rekreačního potenciálu mají být také implementovány při plánovaných 
investicích v příměstských lesích Tbilisi (v údolí řeky Ivri). 

 

2.6 Místní stakeholdeři zapojení do zpracování a využívání výstupů a výsledků projektů 

 

Hlavním subjektem zapojeným do realizace projektů z roku 2017 a 2018 byla RDA. Tato organizace sice byla 
založená regionem Mtskheta – Mtianeti, je ale nutné poznamenat, že v regionální správě na úrovni obcí ani 
regionu nemá žádnou pozici. Jde spíše o instituci, která má iniciovat nové projekty a posilovat čerpání zdrojů 
zahraničních donorů v regionu. Z tohoto důvodu je proto nutné dovodit, že na gruzínské straně v projektu chyběl 
jednoznačný partner, který by mohl výstupy projektu převzít a dále rozvíjet. Tato skutečnost se negativně 
projevuje na udržitelnosti výstupů.  

Výstupem projektu z roku 2017 byly kvalitně zpracované návrhy na vedení turistických tras i zpracované mapy 
pro turisty s informacemi o místních pamětihodnostech a zajímavostech. Není ale zřejmé, jakým způsobem jsou 
tyto výstupy přebírány do dalších iniciativ na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu – tedy, mimo jiné, kde 
je zodpovědný za vyznačení turistických tras, tisk a distribuce zpracovaných materiálů, obecně propagaci regionu 
atd. 

Výrazem této skutečnosti je i udržitelnost kvalitně zpracovaných webových stránek a facebookového profilu 
regionu Pšavsko / Chevsursko – tyto důležité zdroje pro návštěvníky regionu jsou nadále udržovány realizátorem, 
tedy pracovníky Agory – ve formální struktuře projektu neexistoval subjekt, kterému by bylo možné tyto výstupy 
předat. 

Ještě intenzivněji se tato slabina projevila v projektu z roku 2018. Ten byl, jak bylo uvedeno výše, rozšířen na 
úroveň celého regionu, a projektová dokumentace počítala s tím, že regionální správa převezme a bude dále 
rozpracovávat výstupy projektu. Tato očekávání se ale nenaplnila. Vedení regionu sice bylo informováno o 
zpracované koncepci a doporučeních pro rozvoj regionální značky, tyto výstupy ale nepřevzalo do svého 
„vlastnictví“. Obdobně se počítalo s tím, že zpracované webové stránky regionu budou převzaty regionální 
správou, která je umístí na svém serveru. Ani toto se ale nenaplnilo, webové stránky nyní nejsou funkční. 
Gruzínské regiony v tomto smyslu představují komplikovanou a značně nestabilní strukturu, obtížný rozvoj 
spolupráce na regionální úrovni proto není překvapivý. 

V současnosti se ale v regionu rozvíjí nová iniciativa, kterou opět realizuje Agora ve spolupráci s organizací CENN. 
Na základě tohoto projektu, který získal finanční podporu, by mělo dojít k vybudování organizace pro destinační 
management regionu Mtskheta-Mtianeti. Projekt byl zahájen teprve na jaře 2020, nicméně měl by převzít a 
rozvíjet aktivity v oblasti regionální značky a při zakládání této struktury, které by se měly účastnit všechny 
municipality regionu zástupci Agory spolupracují s projektem ZRDA, který vznik organizací destinačního 
managementu podporuje v několika dalších regionech Gruzie. Lze tedy uvést, že podpořený projekt Agora 2018 
přímo inicioval aktivity v oblasti podpory destinačního managementu. 

V případě projektu Agora 2019 bylo věnováno zvýšené úsilí tomu, aby do realizace byly zapojeny orgány státní 
správy a samosprávy, které by mohly převzít a rozvíjet zpracované výstupy projektu (viz výše). Úspěšná byla tato 
iniciativa v případě National Forrest Agency, která potvrdila, že bude zpracované dokumenty dále využívat. 

 

 

2.7 Komentář ke strategii odchodu 

 

Jak bylo uvedeno výše v části 2.5, nedostatečné zapojení veřejných institucí i dalších budovaných struktur do 
implementace projektů výrazně omezuje udržitelnost projektových výstupů. Toto zjištění ilustruje skutečnost, že 
údržba a aktualizace webových stránek a facebookového profilu regionu, které byly výstupem projektu z roku 
2017, je nadále zajišťovaná organizací Agora – v regionu nadále neexistuje struktura, které by bylo možné tyto 
výstupy předat a která by je dále rozvíjela. 

 

 

3. Dopady a udržitelnost projektů partnerství 

3.1 Komentář k partnerské spolupráci před realizací projektů spolupráce 
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Organizace Agora se v Gruzii angažuje dlouhodobě a má vybudovanou síť spolupracujících organizací i 
jednotlivců, které umožňují efektivní i relevantní implementaci rozvojových iniciativ.  

 

Město Vrchlabí před zahájením projektu nemělo žádnou partnerskou spolupráci se samosprávami nebo jinými 
veřejnými subjekty v Gruzii. 

 

3.2 Dopady projektů na spolupráci mezi realizátorem a partnery po jejich ukončení 

 

Organizace Agora navázala v důsledku realizace projektu spolupráci s RDA Mtskheta-Mtianeti. Nejde však o 
partnerství v pravém slova smyslu, jako spíše o operativní spolupráci obou subjektů na vytyčených tématech, kdy 
RDA (personifikovaná S. Givishvilim) poskytuje realizátorce projektů organizační podporu a částečně i své sítě pro 
náležitou implementaci.  

Agora v přímém důsledku realizace těchto iniciativ (zejména projektu z roku 2018) navázala partnerskou 
spolupráci s organizací CENN. V tomto uspořádání zahajují implementaci nového projektu, jehož cílem je 
vybudování organizace destinačního managementu pro region Mtskheta-Mtianeti (za spíše neformální 
spolupráce se zástupci projektu ZDRA, financovaného USAID). Tato návazná iniciativa je bezprostředním 
důsledkem hodnocených projektů a získala rovněž podporu ZRS ČR. 

 

Co se týče města Vrchlabí, nedošlo k navázání žádné partnerské spolupráce. Částečně to bylo způsobeno 
samotným způsobem implementace projektů Agory, které se neopírají o municipality nebo jiné veřejné orgány 
– město v tomto formátu vlastně nemůže nalézt vhodného partnera. Navázání partnerské spolupráce nebylo ani 
vedlejším efektem „přítomnosti“ města v regionu. Vhodným kandidátem na spolupráci v tomto smyslu mohl být 
region Mtskheta-Mtianeti jako takový, nicméně gruzínské regiony fungují příliš odlišně od modelu krajů v ČR – 
nejsou samosprávnými celky, de facto jde o prodloužené orgány centrální státní správy. Z vyjádření zástupce 
města Vrchlabí vyplývá, že město ani nemělo ambici navázat partnerskou spolupráci s jinou samosprávou 
v Gruzii, potenciální partnery vnímá jako příliš vzdálené geograficky a málo „kompatibilní“ co se týče úrovně 
rozvoje i kulturních aspektů. 

 

V rámci třetího projektu z roku 2019 byly navázány kontakty mezi podpořenou Střední zemědělskou a lesnickou 
školou a Českou lesnickou akademií. V okamžiku zpracování evaluace nebyly tyto kontakty formalizovány do 
podoby partnerství, nicméně na gruzínské straně je deklarován zájem pokračovat ve spolupráci a výměně 
zkušeností. 

 

3.3 Dopady projektů na úrovni fungování zapojených institucí, pozorované změny chování 

 

Nebyly zaznamenány na úrovni RDA ani realizátora. RDA v projektech do značné míry působila jako „servisní 
organizace“, která zprostředkovávala implementaci aktivit v terénu, žádná z aktivit nebyla cílena přímo na RDA 
jako takovou. 

 

3.4 Dopady projektů na úrovni regionu / sektoru 

 

Jak bylo uvedeno výše, přímé dopady realizovaných projektů v území jsou obtížně zaznamenatelné. To je logické 
s ohledem na omezený rozpočet i časový rámec pro realizaci projektů. Zároveň ale lze projekty Agory vnímat jako 
do jisté míry startovací iniciativy pro další aktivity ZRS ČR v daném území, které mají podstatně vyšší dopad.  

Projekty Agory v Pšavsku a Chevsursku měly schopnost, alespoň v omezené míře, aktivizovat místní neformální 
struktury, které potom mohly být o něco lépe připraveny na zahájení projektu budování Místní akční skupiny, 
které bylo zahájeno v tomto roce. Tento efekt částečně potvrzují i pracovníci organizace Člověk v tísni, která má 
založení MAS Aragvi na starosti, když uvádějí, že v regionu již při zahájení projektu existovaly určité neformální 
skupiny zaměřené na rozvoj horských oblastí regionu a podporu cestovního ruchu, které měly, alespoň zčásti, 
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původ v aktivitách společnosti Agora. Pracovník ZÚ v Tbilisi zároveň potvrzuje, že zpracované materiály pro 
podporu cestovního ruchu (návrh turistických okruhů, zpracované informace o regionu a jeho zajímavostech atd.) 
budou součástí projektů na podporu rozvoje této oblasti (např. chystaný projekt na podporu vybudování a 
rozvoje CHKO Aragvi). 

Projekt z roku 2018 podobným způsobem položil základ pro projekt založení organizace destinačního 
managementu v regionu, který je aktuálně zahajován (rovněž s podporou ZRS ČR a také ve spolupráci s projektem 
ZRDA). 

Podobně je ze strany realizátora, ZÚ i zapojených expertů hodnocen projekt z roku 2019. Ten umožnil především 
zapojeným expertům (ale také pracovníkům ZÚ) do hloubky se seznámit se strukturou a politikou péče o lesy 
v Gruzii a především se seznámit s klíčovými institucemi zapojenými do této problematiky. To výrazně usnadní 
realizaci nového projektu v oblasti péče o lesy, který bude v Gruzii implementovat organizace ÚHÚL (mimo jiné 
také kvůli osobním vazbám expertů zapojených v projektu z roku 2019 na ÚHÚL). Dle hodnocení ZÚ tak projekt 
Agora 2019 sloužil jako „odrazový můstek“ pro tento velký projekt. 

 

3.5 Multiplikační efekty (např. šíření výsledků mimo okruh zapojených institucí atd.) 

 

Mimo výše uvedenou iniciaci komunikace mezi školami v Gruzii a v Trutnově, která se může rozvinout do 
intenzivnějšího partnerství, nebyly zaznamenány další bezprostřední multiplikační efekty. 

 

3.6 Návazné spolupráce mezi realizátorem a partnery a příp. dalšími subjekty, formální zakotvení návazných 
spoluprací 

 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole 3.4, po realizaci projektů Agora nebo současně s ní bylo zahájeno několik 
iniciativ v regionu Aragvi. Region má v současnosti svůj vlastní program ZRS ČR, v jehož rámci jsou nebo budou 
podporovány iniciativy na podporu vzniku MAS, rozvoje CHKO Aragvi, iniciativy v lesích regionu atd. Nelze sice 
dovozovat, že projekty Agory toto intenzivní angažování se ZRS ČR v regionu Aragvi bezprostředně iniciovaly, 
alespoň částečně ale připravily půdu pro hladší implementaci programu pro Aragvi (viz výše). 

Jak bylo také uvedeno, na projekt Agory z roku 2018 je bezprostředně navázán další projekt (rovněž podpořený 
ZRS ČR) na podporu rozvoje destinačního managementu v regionu. Projekt je implementován ve spolupráci mezi 
Agorou a organizací CENN (která se, mimo jiné, angažovala také v předchozích iniciativách ZRS ČR podpořených 
v Tušsku). 

Obecně tak podpořené projekty vedly nebo potenciálně povedou k rozvoji následujících návazných iniciativ: 

o Dle vyjádření zástupců ZRS ČR budou využity materiály z mapování potenciálu lokalit regionu Pšavska 
a Chevsurska pro cestovní ruch a návrh trasování turistických cest / okruhů v návazných iniciativám 
realizovaných v rámci programu pro region Aragvi. 

o Výstupy z projektu z roku 2018 budou dále rozvíjeny projektem zaměřeným na založení organizace 
destinačního managementu v regionu Mtskheta-Mtianeti, který je zahajován v okamžiku zpracování 
evaluace. 

o Materiály související s využíváním rekreačního potenciálu příměstských lesů v okolí Tbilisi budou, dle 
vyjádření National Forestry Agency (NFA), využity v návazném projektu zaměřeném na rozvoj 
neprodukčních funkcí lesů (iniciativa Global Green Climate Fund). 

 

 

 

4. Dodatečné informace 

 

4.1 Udržitelnost výsledků projektů (institucionální, finanční, problematika ownershipu) 

 

Problematika ownershipu na straně gruzínských partnerů je v udržitelnosti iniciativ Agory klíčová. Jak bylo 
uvedeno výše, nedostatečné zapojení formálních struktur do realizace projektu způsobila, že kvalitně zpracované 
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výstupy a výsledky projektu není ve skutečnosti komu předávat. Do implementace nebyla zapojena instituce, 
která by se kupříkladu mohla následně zajistit vytyčení navržených turistických tras v terénu, distribuci 
zpracovaných map nebo údržbu a rozvoj webových stránek a facebookového profilu regionu Pšavska a 
Chevsurska. Internetové prezentace regionu tak jsou nadále udržovány ze strany Agory. V projektu z roku 2018 
sice již byl učiněn pokus o předání výstupů regionální správě, zapojení regionu ale bylo pouze formální a výstupy 
/ výsledky udrženy nebyly. Udržitelnost tohoto projektu by ale měla být posílena novou iniciativou, která byla 
zahájena ve spolupráci Agory a organizace CENN v roce 2020. 

Zástupci školy podpořené v roce 2019 deklarují zavedení získaných poznatků v oblasti využití rekreačního 
potenciálu příměstských lesů a obecněji rozvoji neprodukčních funkcí lesa do kurikula školy, to ovšem nelze 
nezávisle potvrdit. Udržitelnost dalších výstupů projektu by měla být zajištěna prostřednictvím posílení 
ownerhipu zpracovaných výstupů n straně NFA, která je v tomto smyslu institucí s odpovídajícími pravomocemi. 

 

4.2 Komentář k publicitě a viditelnosti ZRS ČR 

 

Publicita a viditelnost ZRS ČR byla v podpořených iniciativách Agory na spíše nízké úrovni. Loga ZRS ČR a 
informace o podpoře chybí na části prezentací všech tří projektů, stejně jako kupříkladu na prezenčních listinách 
a dalších výstupech. Výjimku tvoří prezentace pro vzdělávací aktivity v projektu z roku 2019, kdy jsou prvky 
publicity dodrženy častěji (ale také ne vždy). Loga byla také uvedena na prezentaci při závěrečném setkání 
projektu z roku 2017. Prvky povinné publicity chybí také na nástrojích, které mají být využity k propagaci regionu 
a jejích cílovými skupinami jsou potenciální návštěvníci: prvky povinné publicity nebyly zapracovány do letáku 
regionu Mtskheta-Mtianeti, který byl zpracován a distribuován v nákladu 1000 kusů do infocenter a dalších 
klíčových bodů turistické infrastruktury. Informace o podpoře ze ZRS ČR sice zveřejněna na klíčových webových 
stránkách http://experiencecaucasus.com, které byly s příspěvkem ZRS ČR zpracovány v roce 2017 a jsou nadále 
udržovány, ovšem spíše nedostatečně – informace o ZRS ČR jsou uvedeny pouze na zpracovaných mapách, které 
je možno na uvedených webových stránkách stáhnout, informace o podoře ze ZRS ČR včetně loga je dále 
zveřejněna již pouze v sekci „Contact“ webových stránek. 

Prvky povinné publicity byly v projektech Agory dodrženy na zpracovaných dokumentech – analýzách a 
doporučeních zpracovaných především v roce 2019 a také na mapách zpracovaných v roce 2017.   

 

 

5. Celkové hodnocení projektů spolupráce: faktory úspěchu nebo neúspěchu, lessons 
learned, celkové hodnocení 

 

Projekty implementované organizací Agora mají mezi ostatními projekty podpořenými z Programu specifický 
charakter. Zaměřují se na práci v konkrétní komunitě a podpora institucionální spolupráce je v tomto smyslu 
spíše druhotná. S ohledem na dlouholeté zkušenosti i vytvořené sítě v regionu jsou projekty Agory velmi 
relevantní a zohledňují lokální specifika. Chybějící institucionální zakotvení však generuje limity v udržitelnosti 
podpořených projektů. 

 

  

http://experiencecaucasus.com/
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Pardubický kraj 
 

1. Úvodní informace 

 

1.1 Představení realizátora a partnerů 

 

Realizátorem projektu je Pardubický kraj. V projektu ovšem vystupuje pouze jako zprostředkovatel kontaktu mezi 
organizacemi z Pardubického kraje a z regionu Mtskheta-Mtianeti. Navazování kontaktu mezi vhodnými partnery 
je obsahem obou podpořených projektů. 

Do realizace projektů byly zapojeny následující organizace (dle žádostí o dotace): 

Na straně Pardubického kraje: 

• Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

• Destinační společnost Východní Čechy 

• Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

• Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje 

• Klub českých turistů – oblast Pardubický kraj 

• Gymnázium Svitavy 

• Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) 

• Nad rámec institucí uvedených v žádosti o dotaci byla do realizace zapojena ještě organizace ERGOTEP 

Na gruzínské straně: 

• RDA Mtskheta-Mtianeti 

• Lepl Ilya Tsinamdzghvrishvili Community College (oba partneři zároveň zapojeni do projektů Agory) 

• Social Solidarity (NNO) 

• School No. 3 Tserovani settlement (škola pro žáky z vnitřně přesídlených rodin – IDP) 

• LAG Kazbeghi (MAS zřízená organizací Člověk v tísni) 

• Nad rámec institucí uvedených v žádosti o dotaci byly do realizace zapojeny ještě organizace Social 
Entrepreneurship IKORTA, municipalita v Mtskhetě (Informační centrum pro turisty) a neformálně také 
Rural Communities Development Agency. 

 

1.2 Stručné shrnutí projektů 

 

Předmětem obou projektů, které jsou navzájem zcela propojené, byl navazování kontaktů a spolupráce mezi 
institucemi z gruzínského regionu Mtskheta-Mtianeti a jim odpovídajícími institucemi v Pardubickém kraji. 
Obsahem projektu byly vždy výjezdy delegace pardubického kraje do Gruzie (v obou projektech dva výjezdy, 
přičemž druhý výjezd v projektu z roku 2019 se týkal žáků Gymnázia Svitavy) a studijní cesta zástupců gruzínských 
institucí do ČR. Klíčovým partnerem Pardubického kraje byla RDA, resp. pan Shalva Givishvili, který plně zajišťoval 
aktivity na gruzínské straně (výběr účastníků, logistika a obsah návštěv atd.). 

Součástí projektů bylo také zpracování dílčích analýz – ty zpracovávali výhradně pracovníci českých partnerů na 
základě svých zkušeností. 

 

1.3 Představení plánovaných výstupů a výsledků projektů 

 

Cíle projektu z roku 2018 („Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a managementu MAS na 
základě dobré praxe Pardubického kraje“) jsou formulovány následovně:  

• Lepší destinační management – strategie cestovního ruchu, lepší služby turistům, propagace cestovního 
ruchu. 
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• Zlepšení situace v managementu a propagaci v zemědělském vzdělávání – větší zájem studentů o 
studium oboru, podpora práce s mladými. Zvýšení podpory regionálních produktů.  

• Zprostředkování spolupráce mezi MAS, lepší organizace a management komunitního života, zlepšení 
strategického a komunitního plánování MAS. 

Cíle nejsou bezprostředně kvantifikovány s výjimkou indikátoru „vznik koncepce strategie“. Ve vztahu k těmto 
cílům byly formulovány následující výstupy (dle logického rámce): 

• Doporučení na rozvoj propagace cestovního ruchu.  

• Koncept strategie cestovního ruchu. 

• Analýza silných a slabých stránek ve službách cestovního ruchu. 

• Studie postupu rozvoje znalostí a dovedností u mladých zemědělců. 

• Strategie procesu distribuce regionálních produktů. 

• Analýza podmínek zemědělského vzdělávání se zaměřením na propagaci školy. 

• Aplikace modelů pro zprostředkování komunikace mezi územními partnery. 

• Sdílení organizačních dovedností a ověřených postupů. 

• Sdílení zkušeností komunitního a strategického plánování, postup síťování MAS a jejich následné 
spolupráce. 

Žádost o dotaci výstupy systematizuje následovně: 

1) Podpora rozvoje destinačního managementu. 
2) Podpora managementu a marketingu ve školství zaměřeného na vzdělávání v agrárních oborech 
3) Rozvoj managementu MAS. 

Kvantifikace výstupů byly stanoveny následovně: 4x diseminační akce, 3x výměna pracovníků, 1x exkurze 
studentů do Gruzie, 9x dokumenty. 

 

Cíle projektu z roku 2019 („Výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu, školství a sociálních věcí na základě 
dobré praxe Pardubického kraje“) byly formulovány následovně: 

• Lepší propagace cestovního ruchu, lepší služby poskytované turistům a jejich zpřehlednění 

• Zlepšení situace v oblasti školství v regionu – vzdělávání v oblasti zemědělských a technických předmětů, 
podpora práce s mladými lidmi, zvýšení atraktivity místních škol 

• Zprostředkování spolupráce nevládních organizací, zlepšení v oblasti možností sociálního podnikání 

Cíle (výsledky) jsou opět kvantifikovány pouze „vznikem konceptů a strategií“. Pro dosažení cílů byly formulovány 
tyto výstupy (dle logického rámce): 

• Doporučení na rozvoj propagace cestovního ruchu.  

• Koncept a doporučení na fungování informačních center. 

• Strategie mapování možných turistických atraktivit regionu Strategie systému značení turistických tras. 

• Studie postupu rozvoje znalostí a dovedností studentů v zemědělských a technických oborech.  

• Analýza podmínek vzdělávání v anglickém a ruském jazyce se zaměřením na propagaci školy.  

• Aplikace modelů pro zprostředkování komunikace mezi územními partnery. 

• Sdílení organizačních dovedností a ověřených postupů. 

Žádost o dotaci výstupy systematizuje následovně: 

1) Podpora rozvoje cestovního ruchu. 
2) Podpora školství zaměřeného na výměnu zkušeností v zemědělských a technických oborech, zaměření 

se na rozvoj jazykových dovedností. 
3) Rozvoj v oblasti sociální a sociálního podnikání. 

Výstupy byly kvantifikovány obdobně jako v předchozím projektu: 2x výměna pracovníků, 1x výměna studentů, 
4x diseminační akce, 8x dokumenty). 
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2.  Průběh projektů partnerství 

2.1 Kontext a základní komentář k implementaci projektů, včetně zdrojů identifikace 

 

Spolupráce byla iniciována NS MAS ČR, která měla navázanou spolupráci s LAG Kasbeghi. Tato spolupráce 
zahrnovala cestu do Gruzie, při které byli zástupci kraje informováni o možnostech programu a zároveň se 
seznámili se zástupcem RDA, Shalvou Givishvilim. Ten je klíčovým zdrojem identifikace projektů – formuluje 
vhodná témata ke spolupráci a zprostředkovává kontakt na místní instituce. 

Obsahem realizace projektů byly především výměnné pobyty (studijní návštěvy) v ČR a Gruzii. V každém projektu 
proběhly 2 návštěvy delegace z ČR do Gruzie a několik studijních pobytů zástupců gruzínských institucí (případně 
studenti škol) do ČR (2018: 1 studijní návštěva a 1 výměnný pobyt žáků, 2019: 2 studijní návštěvy a 1 pobyt 
studentů). 

 

2.2 Efektivita projektů: základní komentář, dobrá a špatná praxe 

Specifikem projektu ve srovnání s jinými hodnocenými projekty jsou velmi vysoké náklady na cestovné, a to jak 
absolutně, tak i jako podíl celkových nákladů. Celkové náklady na cestovné se v obou projektech pohybují okolo 
500.000 Kč (celkové náklady, nikoliv spolufinancování ČRA), zatímco u ostatních hodnocených projektů 
nepřesahují 200.000 Kč (a průměr nepřesahuje 140.000 Kč). V poměru k ostatním nákladům projektu dosahují 
náklady na cestovné téměř dvou třetin celkových nákladů projektu, u ostatních hodnocených projektů přitom 
nanejvýš mírně přesahují třetinu celkových nákladů. 

Na úrovni jednotlivých položek a jednotkových nákladů nebyly zaznamenány výrazné odchylky, jednotlivé ceny 
za dopravu, ubytování nebo stravování nevybočují z obvyklých cen. Důvodem neobvykle vysokých nákladů na 
cestovné je početnost delegací z ČR do Gruzie. Závěrečné zprávy neposkytují dostatek informací pro přesné 
vyčíslení velikosti jednotlivých delegací (ty je nutné počítat z prezenčních listin nebo v některých případech 
dokonce odhadovat dle předložených faktur), lze ale dovodit, že některé z delegací dosahovaly až 14 osob (a 
navíc 3 osoby z Gruzie – koordinátor, tlumočník, řidič). Projektová dokumentace přitom velikost delegací nikde 
nekomentuje a nevysvětluje, z jakého důvodu je nezbytný vysoký počet členů delegace. (Delegace zástupců 
gruzínských institucí do ČR byly výrazně menší, nanejvýš 5 osob.) V tomto smyslu je nutné také dodat, že veškeré 
aktivity související s návštěvami delegací ČR do Gruzie (s výjimkou letenek) zajišťovala organizace Social Solidarity 
NGO, která byla zároveň jedním z příjemců podpory (zástupci Social Security, paní Mariami Givishvili a Irma 
Kvachantiradze byly, mimo jiné, součástí studijních pobytů do ČR v roce 2018, resp. 2019). Celkově bylo v rámci 
obou projektů NNO Social Security vyplaceno 24 492,25 EUR39. 

 

Vyúčtování projektu z roku 2018 zahrnovalo náklady na překlady a tlumočení ve výši téměř 150.000 Kč. Jde o 
dvojnásobné navýšení původně plánovaných výdajů na tuto položku (v projektové dokumentaci plánován náklad 
75.000 Kč), tato změna přitom není v závěrečné zprávě komentována a není ani dostatečně vysvětlena v žádosti 
o změnu. 

 

Výrazný deficit v efektivitě projektů představuje chybějící koordinace s aktivitami projektů organizace Agora, 
především potom Agora 2018. Tyto projekty vykazovaly řadu průniků a efektivitu programu by výrazně zvýšilo, 
kdyby bylo těchto průniků využito. Projekty obou realizátorů (Agora, Pardubický kraj) byly implementovány ve 
stejném čase, lokalitě a ve velmi příbuzných tématech (propagace regionu, řízení destinace, spolupráce mezi 
subjekty podporujícími propagaci regionu atd.). Příbuzná byla i témata zpracovávaných výstupů (koncepce 
marketingu regionu a doporučení k rozvoji regionální značky ze strany Agory, doporučení ke spolupráci mezi 
informačními centry – nositeli marketingu regionu, analýza silných a slabých stránek ve službách cestovního 
ruchu regionu a doporučení k rozvoji regionálních produktů připravené experty Pardubického kraje). Vzdělávací 
akce a výstupy byly cíleny logicky na stejnou skupinu osob, byly pozorovány i významné personální průniku u 
účastníků. Přesto nedošlo k žádné koordinaci aktivit obou realizátorů. Mimo neefektivitu tohoto přístupu vede 

 
39 Je ovšem nutné dodat, že na úrovni jednotkových cen odpovídají částky zaplacené Social Security obvyklým 
cenám za ubytování nebo dopravu, resp. nepřesahují částky zahraničního stravného, které v projektu nebylo 
účastníkům delegace do Gruzie vyplaceno. 
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nedostatečná koordinace také k tomu, že cílová skupina je přehlcená informacemi a „unavená“ z vysokého počtu 
vzdělávacích akcí.  

Průniky mezi oběma projekty byly zaznamenány také na úrovni partnerských organizací. Koordinátorem projektů 
v Gruzii byla u všech projektů obou realizátorů RDA, resp. Shalva Givishvili. Partnerem projektu Agora 2019 byla 
zároveň stejná vzdělávací instituce (Lepl Ilya Tsinamdzghvrishvili Community College) jako v případě projektů 
Pardubického kraje. Přesto ani na této úrovni koordinace, řízení a logistiky projektů nedošlo k žádné koordinaci 
(oba realizátoři tak kupříkladu zorganizovaly studijní cesty studentů a učitelů školy do ČR – byť z jiných oborů). 

 

Je zřejmé, že realizátoři samotní nejsou nijak výrazně motivováni své aktivity koordinovat sami od sebe (zájmem 
realizátora je implementace v podobě, která se co nejvíce blíží projektovému plánu). Klíčovou příčinou tohoto 
deficitu tak je chybějící koordinační proces na straně poskytovatele dotace, tedy ČRA. 

 

2.3 Očekávání realizátorů a partnerů od projektů partnerství 

Všichni účastníci projektů uvádějí jako klíčovou motivaci / očekávání získání dobré praxe a obecněji vstupů pro 
rozvoj práce své instituce. Na straně českých partnerů potom je motivací sdílet své zkušenosti. 

 

2.4 Skutečně dosažené výstupy a výsledky 

Závěrečné zprávy poskytují značně limitované informace ve vztahu k dosažení výstupů a výsledků, konkrétní 
výstupy lze ú částečně kvantifikovat pouze po důkladném studiu všech příloh (prezenční listiny atd.) a účetních 
dokladů projektu. Viz ukázka způsobu zpracování povinné závěrečné zprávy níže: 

 

Plánované výstupy byly dosaženy – byly zpracovány plánované dokumenty a realizovaná setkání českých a 
gruzínských partnerů s cílem přenosu dobré praxe.  

 

Na úrovni dosažení cílů nelze výsledky projektů adekvátně vyhodnotit – především z důvodu vágní formulace cílů 
/ výsledků v projektové dokumentaci a komentář závěrečných zpráv ve vztahu k dosaženým výsledkům omezený 
na proklamace.  

Určitou informaci k dosažení výsledků poskytují komentáře zástupců gruzínských institucí zapojených do 
projektu. Všichni respondenti velmi pozitivně oceňují informace, které jim byly v průběhu společných aktivit 
poskytnuty (prezentovaná dobrá praxe). O dokumentech zpracovaných v rámci projektů měla povědomí pouze 
část respondentů, ti opět oceňují kvalitu zpracovaných dokumentů. Část respondentů ovšem vyjadřuje 
pochybnosti o přenositelnosti dobré praxe do jejich kontextu z důvodu jiného fungování institucí veřejné správy 
v ČR a Gruzii, modelu financování nebo příliš rozdílné úrovni rozvoje. Všichni respondenti potom shodně uvádějí, 
že hlavním omezením projektu je skutečnost, že představoval pouze začátek, ale nebyly na něj navázány další 
aktivity. To výrazně omezilo využitelnost výstupů. 

 

 

2.5 Zpětná vazba realizátorů a partnerů ve vztahu k dosaženým výstupům a výsledkům (kvalita, relevance, 
využitelnost atd.) 

Zpětná vazba ze strany gruzínských partnerů byla představena výše. Je nutné zdůraznit především to, že všichni 
respondenti očekávali realizaci návazných aktivit, které by navázanou spolupráci dále rozvíjeli a mohly by 
poskytnout vyšší přidanou hodnotu – žádné návazné aktivity ale již nebyly realizovány. 

 

Aktivita 1.3 - Zvýšení 

odobrné kvality v 

poskytování služeb pro 

turisty

A
leden - prosinec 

2018

Plánovaná vzájemná 

setkání 2x v Gruzii, 1x v ČR

1 koncept strategie CR, 1 

diseminační setkání v 

Gruzii, 3 x prezenční 

listina, fotodokumentace

Navázána spolupráce, 

plánování aktivit projektu

Proběhla setkání na území 

Pardubického kraje 1x a 2x 

v Gruzii, byla sepsána DPP 

se odborným garantem, 

doloženy prezenční listiny, 

plánované aktivity 

Proběhla vzájemná 

setkání, DPP uzavřena s 

garantkou Mgr. Alenou 

Horákovou a Bc. Michal 

Mikulec (doloženy 

dohody), doloženy 

Dokončeno

Pokračování v projektu, 

navázání projektem  v r. 

2019 financovaným ČRA  

za kofinancování PK - 

Výměna zkušeností v 

oblasti cestovního ruchu, Aktivita 2.1 - Rozvoj znalostí 

a dovedností u mladých 

zemědělců A
leden- prosinec 

2018

Plánované setkání 1x V ČR 

a 1x v Gruzii

1 studie postupu rozvoje 

znalostí a dovedností u 

mladých zemědělců, 3 

prezenční listiny, 

fotodokumentace z 

výměnných akcí

Navázána spolupráce, 

definování aktivit 

projektu, plánování aktivit 

projektu

Realizace 1 výměny, 

sbírání informací ohledně 

tématu, zapojení garanta 

(doloženy dohody)

Proběhla výměnná setkání 

na území PK a v Gruzii, 

podepsána DPP s 

garantem aktivity D. 

Hruškou a Ing. Irenou 

Ehlovou (doloženy 

Dokončeno

Pokračování v projektu, 

navázání projektem  v r. 

2019 financovaným ČRA  

za kofinancování PK - 

Výměna zkušeností v 

oblasti cestovního ruchu, Aktivita 2.2 - Zpracování 

strategie procesupodpory 

distribuce regionálních 

produktů

A
leden - prosinec 

2018

Plánované setkání 1x V ČR 

a 1x v Gruzii

1 strategie procesu 

distribuce regionálních 

produktů, 3 prezenční 

listiny z výměny 

pracovníků, 

fotodokumentace

Navázána spolupráce, 

definování aktivit 

projektu, plánování aktivit 

projektu

Realizace 1 výměny, 

sbírání informací ohledně 

tématu, zapojení garanta 

(doloženy dohody)

Proběhla výměnná setkání 

na území PK a v Gruzii, 

podepsána DPP s 

garantem aktivity D. 

Hruškou a Ing. Irenou 

Ehlovou (doloženy 

Dokončeno

Pokračování v projektu, 

navázání projektem  v r. 

2019 financovaným ČRA  

za kofinancování PK - 

Výměna zkušeností v 

oblasti cestovního ruchu, 
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Ze strany českých partnerů je oceňována zkušenost s fungováním obdobných institucí v jiném socio-
ekonomickém kontextu, která jim poskytuje určitou formu zpětné vazby. Někteří respondenti formulovali jistý 
deficit v efektivnosti návštěv delegace ČR v Gruzii, která nebyla dostatečně cílená na konkrétní sektory – všichni 
účastníci delegace měli stejný program, a tedy se účastnili také návštěv v institucích, které pro ně nebyly 
relevantní.  

Studijní pobyty gruzínských partnerů v ČR tímto deficitem netrpěly. Delegace byly menší (4-5 osob) a vždy 
z příbuzných sektorů. Program studijních návštěv v ČR tak byl lépe zacílený (kupříkladu v roce 2019 byly 
realizovány tři studijní pobyty menších skupin, jeden v oblasti vzdělávání, jeden pro sociální podnikání, kdy se 
účastníci studijního pobytu také účastnili velmi relevantní „burzy filantropie“ a jeden pro oblast rozvoje 
cestovního ruchu zacílený specificky na turistická informační centra). Tento přístup je výrazně efektivnější a lze 
jej považovat za dobrou praxi projektu. 

 

2.6 Místní stakeholdeři zapojení do zpracování a využívání výstupů a výsledků projektů 

Stakeholdeři zapojení do projektu byli představeni výše. Nebylo zaznamenáno, že by výstupy a výsledky projektů 
zpracovávali další stakeholdeři. 

 

2.7 Komentář ke strategii odchodu 

Strategie odchodu nebyla formulovaná ani implementovaná. Obsahem projektu bylo pouze navázání kontaktů 
mezi relevantními institucemi a výměna dobré praxe. Pokračování ve sdílení dobré praxe by už muselo probíhat 
mezi samotnými institucemi. 

Jak bylo uvedeno výše, všichni gruzínští respondenti uvedli, že očekávali realizaci návazných aktivit, které by 
otevřená témata rozpracovávaly do hloubky, včetně praktických ukázek, demonstrací atd. Z této skutečnosti lze 
dovozovat, že projekty byly ukončeny příliš brzy a chybějící pokračování výrazně omezuje jejich efektivnost, 
dopad i udržitelnost. 

 

3. Dopady a udržitelnost projektů partnerství 

3.1 Komentář k partnerské spolupráci před realizací projektů spolupráce 

 

Žádná partnerská spolupráce mezi jakýmikoliv zapojenými institucemi před realizací projektů neprobíhala. 

 

3.2 Dopady projektů na spolupráci mezi realizátorem a partnery po jejich ukončení 

V důsledku projektu došlo k navázání formální spolupráce mezi Regionální rozvojovou agenturou Pardubického 
kraje a RDA regionu Mtskheta-Mtianeti. Tato spolupráce byla formalizována prostřednictvím Memoranda o 
spolupráci, podepsaného v roce 2018. Spolupráce se prozatím realizuje v rámci podpořených projektů, RRA PK 
usiluje o implementaci projektu většího rozsahu v Gruzii ve spolupráci s RDA. 

 

Navázání kontaktů, které mají potenciál rozvinout se v budoucnosti do silnějšího partnerství, potvrdily následující 
instituce: 

- Organizace Ergotep a gruzínská Social Entreprise Alliance Georgia, kdy zástupce organizace Ergotep 
usiluje o zapojení gruzínského partnera do budoucích mezinárodních projektů, které organizace 
realizuje v oblasti sociálního podnikání. 

- Gymnázium ve Svitavách a School No. 3 Tserovani – prozatím neformální spolupráce na úrovni výuky 
jazyků, obě školy mají v úmyslu pokračovat ve výměnných pobytech studentů (ovšem s ohledem na 
dostupnost finančních prostředků). 

 

 

3.3 Dopady projektů na úrovni fungování zapojených institucí, pozorované změny chování 

Jak bylo uvedeno výše, projekt měl do značné míry „seznamovací“ charakter. Přesto někteří respondenti uvádějí, 
že plánují zapojit nebo již zapojily nabyté zkušenosti do praxe: 
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- Zástupkyně školy pro IDP ve Tserovani uvedla, že do výuky jazyků ve škole byly zavedeny některé 
metodické prvky výuky, se kterými se seznámila při výměnném pobytu ve Svitavách. 

- Zástupci školy Tsinamdzghvrishvili aktuálně zavádějí dva nové vzdělávací obory, a sice veterinární a 
zpracování mléka. Respondenti z této školy shodně uvádějí, že zkušenosti nabyté při studijní cestě ve 
škole v Lanškrouně byly částečně převzaty při zahajování těchto nových oborů. 

- Zástupce RDA uvádí, že při zpracování nové strategie rozvoje regionu Mtskheta-Mtianeti budou využity 
relevantní výstupy zpracované v rámci projektu ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu. 

 

3.4 Dopady projektů na úrovni regionu / sektoru 

Prozatím nelze pozorovat. 

 

3.5 Multiplikační efekty (např. šíření výsledků mimo okruh zapojených institucí atd.) 

Nebylo pozorováno. 

 

3.6 Návazné spolupráce mezi realizátorem a partnery a příp. dalšími subjekty, formální zakotvení návazných 
spoluprací 

Všichni respondenti ze strany gruzínských partnerů projevují zájem o pokračování a prohlubování spolupráce. 
Žádné nové iniciativy ale prozatím nebyly zahájeny. 

 

 

4. Dodatečné informace 

 

4.1 Udržitelnost výsledků projektů (institucionální, finanční, problematika ownershipu) 

Samotní respondenti z podpořených institucí v Gruzii nepovažují výsledky projektů za udržitelné. Univerzálně 
formulovaný požadavek na návazné aktivity naznačuje, že projektové aktivity skončily příliš brzy nato, aby mohly 
být výstupy plně zavedeny a udržovány bez další podpory.  

Na úrovni partnerství projevují všichni respondenti zájem ve spolupráci pokračovat, podmínkou ale zpravidla je 
získání dalších externích zdrojů financování. 

 

4.2 Komentář k publicitě a viditelnosti ZRS ČR 

Publicita a viditelnost ZRS ČR je v obou projektech na nízké úrovni, a to jak na straně realizátora, tak i partnerů. 
Až na výjimky neobsahují výstupy projektu loga ZRS ČR a odkaz na financování z programu (nebo jen obecnější 
odkaz na finanční spoluúčast ČR) není uveden ani v textech výstupů. Publicita tak není dodržena na prezentacích 
a ani na většině zpracovaných dokumentů – z 15 zpracovaných dokumentů, které byly výstupy projektu, se 
v gruzínských verzích prvky publicity objevily pouze ve dvou případech, i zde ale v nesprávné podobě. Pravidla 
publicity jsou zpravidla dodržována pouze na prezenčních listinách. 

 

Příspěvek ZRS ČR k realizaci projektu je zpravidla zmíněn při publikování informací o projektu v aktualitách 
Pardubického kraje: 

- https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98867/pomoc-pro-turistickou-a-komunitni-infrastrukturu-v-

gruzii?preview=archiv  

- https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/95983/kraj-pomuze-jednomu-z-nejzajimavejsich-regionu-v-

gruzii-uspel-se-zadosti-o-statni-dotaci?preview=archiv  

- https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/97510/kraj-je-prukopnikem-ve-spolupraci-regionu-v-gruzii-
zemi-brzdi-centralizace-rozhodovani?preview=archiv 

Výjimkou je pouze jeden nalezený příspěvek:  

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98869/zemedelska-skola-z-lanskrouna-predava-zkusenosti-v-
gruzii?preview=archiv  

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98867/pomoc-pro-turistickou-a-komunitni-infrastrukturu-v-gruzii?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98867/pomoc-pro-turistickou-a-komunitni-infrastrukturu-v-gruzii?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/95983/kraj-pomuze-jednomu-z-nejzajimavejsich-regionu-v-gruzii-uspel-se-zadosti-o-statni-dotaci?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/95983/kraj-pomuze-jednomu-z-nejzajimavejsich-regionu-v-gruzii-uspel-se-zadosti-o-statni-dotaci?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/97510/kraj-je-prukopnikem-ve-spolupraci-regionu-v-gruzii-zemi-brzdi-centralizace-rozhodovani?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/97510/kraj-je-prukopnikem-ve-spolupraci-regionu-v-gruzii-zemi-brzdi-centralizace-rozhodovani?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98869/zemedelska-skola-z-lanskrouna-predava-zkusenosti-v-gruzii?preview=archiv
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98869/zemedelska-skola-z-lanskrouna-predava-zkusenosti-v-gruzii?preview=archiv
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V nalezených mediálních výstupech v ČR ale informace o podílu ZRS ČR na financování zpravidla chybí (informace 
o spolufinancování je zmíněna pouze v tučně vyznačeném odkazu): 

- https://pardubicky.denik.cz/z-regionu/gruzie-nacerpa-zkusenosti-od-pardubickeho-kraje-
20190730.html  

- http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/zaci-si-na-navsteve-gruzie-vyzkouseli-sber-vina/  
- http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/technohratky-v-litomysli-navstivili-studenti-z-

gruzie/ 
- http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/socialni-podnikani-i-dotacni-moznosti-by-hoste-

z-gruzie-radi-okopirovali/  
- https://www.isp21.cz/reportaz/socialni-podnikani-pardubicky-kraj-gruzie 

 

 

5. Celkové hodnocení projektů spolupráce: faktory úspěchu nebo neúspěchu, lessons 
learned, celkové hodnocení 

 

Projekty Pardubického kraje tvoří de facto jeden celek, aktivity na sebe plynule navazují (došlo pouze k rozšíření 
o téma sociálního podnikání). Projekty se zaměřily především na propojování odpovídajících institucí 
z Pardubického kraje a regionu Mtkheta-Mtianeti. Charakteristické pro projekt tak je, že se jej účastní větší počet 
partnerů než v případě jiných projektů. Výsledkem jsou navázaná partnerství, která ovšem při ukončení projektu 
z roku 2019 až na výjimky nebyla ve stavu, kdy by bylo možné předpokládat další samostatný rozvoj těchto 
nových partnerství bez externího zdroje financování. Výrazem toho je i několikrát zmíněná skutečnost, že všichni 
gruzínští respondenti při individuálních rozhovorech uvádějí potřebu návazného projektu, který by jim pomohl 
zavádět dobré praxe z ČR. 

https://pardubicky.denik.cz/z-regionu/gruzie-nacerpa-zkusenosti-od-pardubickeho-kraje-20190730.html
https://pardubicky.denik.cz/z-regionu/gruzie-nacerpa-zkusenosti-od-pardubickeho-kraje-20190730.html
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/zaci-si-na-navsteve-gruzie-vyzkouseli-sber-vina/
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/technohratky-v-litomysli-navstivili-studenti-z-gruzie/
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/technohratky-v-litomysli-navstivili-studenti-z-gruzie/
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/socialni-podnikani-i-dotacni-moznosti-by-hoste-z-gruzie-radi-okopirovali/
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/socialni-podnikani-i-dotacni-moznosti-by-hoste-z-gruzie-radi-okopirovali/
https://www.isp21.cz/reportaz/socialni-podnikani-pardubicky-kraj-gruzie
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Valašské Meziříčí 
1. Úvodní informace 

 

1.1 Představení realizátora a partnerů 

Realizátorem projektů spolupráce je město Valašské Meziříčí. Partnerem je město Čačak v Srbsku. Mezi oběma 
městy je navázána dlouhodobá spolupráce, která byla zahájena již v roce 2005 a předmětem podpory tak jsou 
dílčí aktivity realizované v rámci tohoto partnerství. 

 

Spolupráce v rámci analyzovaných projektů se, dle témat, účastnily také další instituce, zřizované oběma městy. 
V případě projektu z roku 2017 jde kupříkladu o vědecko-technický park v Čačaku (Naučno tehnološki park Čačak) 
nebo muzeum a galerie města nebo technické služby. V případě projektu z roku 2019 jsou uživateli výstupů 
především mateřské školy v obou městech (zřizované městy). 

 

1.2 Stručné shrnutí projektů 

První podpořený projekt, „Projektové řízení ve městě Čačak a jeho aplikace dle typových příkladů na základě 
zkušeností ve Valašském Meziříčí“ (Valašské Meziříčí 2017) je zaměřený spíše procesně a jeho cílem je podpora 
zavádění projektového řízení a principů good governance ve městě Čačak na základě zkušeností z Valašského 
Meziříčí. Spolupráce se konkrétně realizuje prostřednictvím výměnných pobytů a návštěv vybraných pracovníků 
obou samospráv. Jde o velmi přímočarý projekt, jehož obsahem jsou de facto pouze náklady na cestovné a pobyt 
delegací v obou městech. Mimo samotné předávání dobré praxe prostřednictvím studijních návštěv a seminářů 
je výstupem projektu také Metodika projektového řízení ve městě Čačak, jejíž vznik odborníci MěÚ Valašské 
Meziříčí podpořili. Součástí Metodiky je také přeložená Směrnice projektového řízení ve městě Valašském 
Meziříčí. V rámci projektu proběhly tři společné aktivity, a sice dvě návštěvy expertů z ČR v Čačaku (duben a říjen 
2017) a jedna návštěva delegace města Čačak ve Valašském Meziříčí (červen 2017). 

 

Druhý projekt („Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak“, Valašské Meziříčí 2019) se 
zaměřil, jak již je z názvu zřejmé na téma environmentálního vzdělávání. Jeho podstatou je opět přenos dobré 
praxe a zkušeností Valašského Meziříčí v této oblasti formou společných workshopů, školení a studijních návštěv. 
Náklady na vzájemné návštěvy vybraných zástupců obou městských úřadů opět představují nejvýznamnější 
položky rozpočtu projektů. Nad rámec těchto „setkávání“ je ale výstupem projektu také vytvoření „Knihy 
pohádkových příběhů“ a metodických podkladů pro environmentální výchovu na školách. Dalším výstupem nad 
rámec společných setkávání je pořízení 300 kusů tašek na třídění odpadů. V rámci projektu proběhly rovněž tři 
návštěvy, a sice dvě ve Valašském Meziříčí (květen a listopad 2019) a jedna v Čačaku (září 2019). 

 

 

1.3 Představení plánovaných výstupů a výsledků projektů 

Projekt Valašské Meziříčí 2017 

Projektový dokument formuluje následující výstupy: 

• Představení konceptu projektového řízení ve městě Čačak, vypracování osnovy dokumentu Metodika 
projektového řízení ve městě Čačak a prioritní oblasti 

• Analýza projektového řízení v srbském městě Čačak, Návrh oblasti zefektivnění projektového řízení ve 
městě Čačak 

• Metodika projektového řízení ve městě Čačak  

Kvantifikovatelným výstupem je zpracovaná Metodika projektového řízení pro město Čačak. Cílem projektu bylo 
zefektivnit proces projektového řízení především v oblasti dotačního managementu a jeho institucionalizace.  

 

Projekt Valašské Meziříčí 2019 

Projektový dokument formuluje následující výstupy: 

• Metodický list pro srbské pedagogy  
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• Kniha pohádkových příběhů zaměřené na environmentální problematiku  

• 300 sad tašek na třídění odpadu  

Na úrovni cíle potom projekt usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí v srbském městě Čačak, zvýšení 
množství separovaného odpadu a zlepšení občanské společnosti a větší povědomí o ochraně životního prostředí. 

 

 

2.  Průběh projektů partnerství 

2.1 Kontext a základní komentář k implementaci projektů, včetně zdrojů identifikace 

Implementace projektu je plně nesena představiteli obou samospráv. V tomto navazuje na řadu předchozích 
iniciativ (viz 3.1). Zkušenost z předchozí implementace společných projektů a také navázané osobní kontakty, 
neformální sítě a důvěra mezi představiteli obou samospráv je klíčovým elementem implementace obou 
projektů. Představitelé obou samospráv proto shodně potvrzují, že témata obou projektů vycházejí ze vzájemné 
diskuze a byla identifikována formulovanými potřebami (především na straně srbského partnera – to se týče 
především projektu z roku 2017, kdy municipalita Čačak uvádí, že nedostatečná kapacita v oblasti projektového 
řízení limituje využití příležitostí, které přináší dostupnost externích finančních zdrojů pro rozvoj města – zejména 
předvstupních fondů EU) i dobrou praxí, kterou partneři zjistili při jiných příležitostech (v rámci předchozí 
spolupráce. Témata projektů tedy, dle hodnocení respondentů, vznikají organicky a navazují na předchozí 
spolupráci i aktuální potřeby a stav rozvoje především na straně srbského partnera. 

Implementace obou projektů probíhala bez významnějších potíží a v souladu s projektovým plánem. 

 

2.2 Efektivita projektů: základní komentář, dobrá a špatná praxe 

Při hodnocení efektivity projektů nebyly zaznamenány žádné problémy, náklady na realizaci projektu jsou 
přiměřené svou výší na úrovni jednotkových cen i objemem. Předmětem financování jsou de facto pouze osobní 
náklady (vč. nákladů srbských expertů), náklady na cestování a v omezené míře služby (překlady, tisk, dodávka 
tašek na tříděný odpad atd.). 

 

2.3 Očekávání realizátorů a partnerů od projektů partnerství 

Na straně českého realizátora byla, mimo očekávání spojená především spojena s prohloubením partnerství do 
nových oblastí a sdílení dobré praxe především co se týče rozvoje širšího regionu (spolupráce v rámci 
mikroregionu, rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku atd.). Zástupci města Valašské Meziříčí považují samotnou 
spolupráci se srbským partnerem za hodnotu a primární motivací (očekávání) pro realizaci projektů je 
prohlubování této spolupráce a její rozšiřování na další subjekty města – zejména vzdělávací instituce, 
volnočasové aktivity a, v neposlední řadě, spolupráce podnikatelských subjektů. 

Srbský partner deklaroval očekávání v podobě posílení kapacity svého úřadu i dalších institucí zřizovaných 
městem pro implementaci investičních projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů. Primární motivací pro 
realizaci projektu v roce 2019 bylo, dle vyjádření obou partnerů, využití zkušeností a dobré praxe českého 
partnera v oblasti třídění odpadů, klíčovým faktorem přitom je environmentální výchova.  

 

2.4 Skutečně dosažené výstupy a výsledky 

Plánované výstupy byly naplněny. V rámci projektu z roku 2017 byla ve spolupráci expertů realizátora i partnera 
zpracována Metodika projektového řízení pro město Čačak. Zástupci srbského partnera deklarují, že bylo 
dosaženo také očekávaných výsledků spolupráce – došlo k zavedení metodiky do práce městského úřadu i dalších 
institucí, především vědecko-technického parku (vlastněno městem). Při zavádění metodiky ovšem představitelé 
města Čačak zdůrazňují důležitost pokračující spolupráce mezi oběma městy a možnost neformální konzultace. 
Dokladem zavedení metodiky do fungování městského úřadu má být, mimo jiné, úspěšná realizace několika 
projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU, při jejichž implementaci bylo využito know-how v projektovém řízení. 

Aplikace metodiky projektového řízení a její pozitivní dopady na kapacitu byla také potvrzena představiteli 
vědecko-technického parku. 

Výstupy projektu z roku 2019 byly rovněž dosaženy. Byly zpracovány metodické materiály pro environmentální 
vzdělávání a zpracována a vytištěna kniha pohádkových příběhů. Dle vyjádření představitelů města Čačak je toto 
vzdělávání zavedeno do vzdělávacích programů všech mateřských školek ve městě (zřízených městem) a jsou 
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také využívány na prvních stupních základních škol. V tomto smyslu je nutné zdůraznit, že důležitost 
environmentálního vzdělávání na školách v Čačaku je posilována postupně už od roku 2006, kdy bylo založeno 
environmentální vzdělávací centrum chráněné oblasti Ovčarsko-kablarské soutěsky, které se zapojilo do 
vzdělávání na vzdělávacích institucích v Čačaku. Pro vyhodnocení projektu na úrovni výsledků je prozatím příliš 
brzy. Respondenti z cílových institucí (základní škola, instituce pro předškolní vzdělávání) potvrdily, že s výstupy 
projektu ve výuce pracují. 

 

2.5 Zpětná vazba realizátorů a partnerů ve vztahu k dosaženým výstupům a výsledkům (kvalita, relevance, 
využitelnost atd.) 

Kvalita výstupů obou projektů je ze strany partnera projektu vysoce hodnocena. Alespoň zčásti to přikládají 
skutečnosti, že do zpracování výstupů byli zapojeni také zástupci srbského partnera – zpracované materiály tak 
jsou, dle hodnocení, relevantní a využitelné.  

 

2.6 Místní stakeholdeři zapojení do zpracování a využívání výstupů a výsledků projektů 

Jak bylo uvedeno, klíčovou roli hrají obě municipality. Na straně města Valašského Meziříčí je ovšem pozorována 
snaha zapojit do spolupráce místní podnikatelské subjekty. Realizace projektů se proto zúčastnili kupříkladu 
zástupci společností Elkoplast (výroba kontejnerů na odpad) nebo výrobce žaluzií z regionu. Realizace projektů 
spolupráce umožnila rozšířit jejich podnikání do Srbska. 

 

Na straně srbského partnera se spolupráce účastní především zástupci městského úřadu a případně organizací 
založených městem. 

V obou městech se spolupráce účastní také vzdělávací instituce, které byly příjemci podpory v projektu z roku 
2019, jeho výstupy se využívají i ve školách ve Valašském Meziříčí. 

 

2.7 Komentář ke strategii odchodu 

Není relevantní, partnerství mezi oběma městy nadále pokračuje. Výstupy projektu byly předány institucím, na 
které byly podporované aktivity zacíleny. I po ukončení projektů dochází k neformálním konzultacím v rámci 
návazných aktivit realizovaných v partnerství obou měst. 

 

 

3. Dopady a udržitelnost projektů partnerství 

3.1 Komentář k partnerské spolupráci před realizací projektů spolupráce 

 

Jak bylo uvedeno, mezi oběma municipalitami existuje dlouhodobá spolupráce. Partnerství bylo založeno již 
v roce 2005, přičemž na počátku byla jeho obsahem především kulturní výměna. Již před realizací hodnocených 
projektů bylo implementováno několik tematických projektů spolupráce. Šlo o následující iniciativy: 

- Spolupráce v oblasti krizového řízení při povodních (český partner poskytl podporu při vytvoření a 
implementaci krizového plánu a poskytl také materiální podporu po povodních v roce 2014) 

- Strategické plánování a e-governance  
- Nakládání s komunálním odpadem – iniciativa podpořená ČRA v rámci programu vysílání expertů (2017–

2018) 

Obě města byla rovněž zapojena do projektu podpořeného v rámci programu EU Exchange III, zaměřeného na 
ochranu zemědělské produkce před škůdci a dalšími hrozbami (2011–2012).  

Již před realizací projektů také existovala spolupráce na úrovni základních škol (každoročně dvě výměny žáků) a 
kulturní spolupráce. 

Mimo spolupráci v rámci konkrétních projektů tak před realizací podpořených projektů partnerství obsahovalo 
vždy alespoň dvě vzájemné návštěvy ročně. 

 

 



 
 
 
 

 

107 
 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

3.2 Dopady projektů na spolupráci mezi realizátorem a partnery po jejich ukončení 

Realizátor i partner jednoznačně potvrzují, že podpora intenzivnější spolupráce na konkrétním tématu (které je 
pro oba subjekty relevantní a odpovídá na existující potřeby srbského partnera) se bezprostředně „přelévá“ do 
dalších oblastí. Podstatou tohoto mechanismu je skutečnost, že v důsledku realizace projektů se zvyšuje okruh 
osob, které jsou do spolupráce zapojeny – a tím vznikají nová partnerství mezi konkrétními subjekty v obou 
městech. Jinými slovy, díky implementovaným projektům vznikají častější příležitosti k setkávání různých 
stakeholderů z obou měst. Díky vysoké angažovanosti vedení obou měst potom tyto nové neformální kontakty 
generují nové iniciativy a spolupráce v nových tématech i sektorech. 

Na straně města Valašského Meziříčí je vyzdvihována především skutečnost, že projekty umožňují rozšířit 
spolupráci také na podnikatelské subjekty – spolupráce měst otevírá dveře podnikatelským subjektům 
z Valašského Meziříčí a jeho okolí do Srbska (viz výše). Obdobný mechanismus ale zmiňuje také druhá strana, 
když uvádí, že intenzivnější spolupráce v rámci podpořených projektů vedla k tomu, že nejméně jeden 
podnikatelský subjekt z Čačaku zřídila své zastoupení ve Valašském Meziříčí. 

Intenzivní spolupráce se projevuje jak v nových spíše neformálních iniciativách, tak i v předkládání společných 
projektů.  

Nově vznikající neformalizované iniciativy zahrnují například: 

- Spolupráci mezi ZUŠ v obou městech, včetně výměnných pobytů; 
- Účast mládežnických sportovních klubů z Čačaku na turnajích pořádaných ve Valašském Meziříčí; 
- Ad-hoc spolupráci mezi spolky 
- Jazykové kurzy, které podporují kontakty mezi konkrétními rodinami. 

 

Společné projekty jsou aktuálně připravované k předložení do grantového programu Visegrad+ a dále do 
programů EU především na podporu mobilit (Erasmus) nebo dalších „měkkých“ iniciativ (např. Europe for 
Citizens).  

Do budoucnosti obě města plánují, mimo jiné, výměnu dobrých zkušeností a sdílení know-how v oblasti budování 
turistické infrastruktury (především pro cykloturistiku). Dále se témata spolupráce v budoucnosti zaměří na 
údržbu veřejných prostranství a péči o městskou zeleň. 

 

Je zřejmé, že všechny tyto nové iniciativy nelze bezprostředně přičíst pouze oběma podpořeným projektům. Ty 
ale vytvářejí příležitosti pro intenzivnější spolupráci a rozvoj spolupráce. Zároveň především pracovníci města 
Čačak připomínají, že jejich vyšší aktivita ve vyhledávání nových zdrojů financování – a tedy předkládání projektů 
formalizované spolupráce – je alespoň zčásti důsledkem zvýšení kapacity v projektovém řízení. 

 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že tento rozvoj spolupráce mezi municipalitami i dalšími subjekty již není 
pouze jednosměrný – tedy ve smyslu předávání know-how a dobré praxe z ČR do Srbska. Představitelé 
Valašského Meziříčí zmiňují nejméně dvě oblasti, kdy to jsou spíše subjekty v ČR, které se „učí“ ze zkušenosti 
srbských partnerů: 

- Podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit mládeže, která je ve městě Čačak velmi rozvinutá 
a pracovníci města Valašské Meziříčí se zde inspirují. Hmatatelným výsledkem této výměny zkušeností 
je například plánované zavedení „létajícího učitele tělesné výchovy“, který bude, po vzoru řešení ve 
městě Čačak, vyučovat pouze tělesnou výchovu na prvních stupních všech základních škol ve městě. 

- Spolupráce mezi spolky včelařů v obou městech, případně i s partnery v Bosně a Hercegovině. Včelařství 
je v Srbsku výrazně rozšířenější, spolek včelařů z Valašského Meziříčí proto projevuje zájem o výměnu 
zkušeností. 

 

3.3 Dopady projektů na úrovni fungování zapojených institucí, pozorované změny chování 

Jak bylo uvedeno výše, v přímém důsledku realizace projektů došlo k zavedení procesů projektového řízení na 
městském úřadě v Čačaku i v některých subjektech zřízených městem. Projekty rovněž posílily neformální 
výměnu zkušeností mezi konkrétními pracovníky obou municipalit. 
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3.4 Dopady projektů na úrovni regionu / sektoru 

Ze strany srbského partnera nejsou pozorovány žádné dopady projektů mimo území města Čačak. Meziobecní 
spolupráce kupříkladu na úrovni mikroregionů není v Srbsku prozatím dostatečně rozšířena. 

 

3.5 Multiplikační efekty (např. šíření výsledků mimo okruh zapojených institucí atd.) 

Jak bylo uvedeno, procesy projektového řízení byly mimo městský úřad zavedeny také v některých dalších 
subjektech – jde ale o instituce založené a řízené městem. 

Realizátor ani partner nemá informace o tom, že by docházelo k šíření výstupů a výsledků projektů mimo okruh 
zapojených institucí. 

 

3.6 Návazné spolupráce mezi realizátorem a partnery a příp. dalšími subjekty, formální zakotvení návazných 
spoluprací 

Viz část 3.1 

 

 

4. Dodatečné informace 

4.1 Udržitelnost výsledků projektů (institucionální, finanční, problematika ownershipu) 

 

Udržitelnost výstupů projektů a především spolupráce jako takové je zaručena silným partnerstvím mezi oběma 
městy, které je rozvíjeno na úrovni řady institucí obou měst. Výrazného posílení ownershipu výstupů a výsledků 
projektů na straně partnera bylo dosaženo zapojením expertů z partnerského města do zpracování těchto 
výstupů. 

 

4.2 Komentář k publicitě a viditelnosti ZRS ČR 

Na straně realizátora projektu je pozorována dostatečná viditelnost podpořených projektů i spoluúčasti ZRS ČR 
na jejich realizaci. Informace poskytované na webových stránkách nebo ve formě aktualit jsou dostatečné a 
obsahují prvky povinné publicity. Pravidla pro publicitu byla zachována také ve výstupech projektu. Informace o 
projektu a podpoře ZRS ČR byly dohledány také v některých mediálních výstupech zpracovaných nezávisle na 
realizátorovi, viz např.: 

- https://zemedelstvi.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/valasske-mezirici-4 

- https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/partnerska-spoluprace-valasskeho-mezirici-a-cacaku-

pokracuje-i-v-letosnim-roce/ 

 

Na straně partnera je ale viditelnost ZRS ČR výrazně nižší. Informace o podpoře společných projektů ze strany 
ZRS ČR nebyly dohledány na webových stránkách města Čačak a také případné mediální pokrytí společných akcí 
neobsahuje informaci o podpoře ze ZRS ČR (viz např. https://www.ozonpress.net/hronika/cesi-u-cacku/ - výstup 
obsahuje informaci o podpoře EU pro společné projekty, nikoliv však ZRS ČR). 

 

5. Celkové hodnocení projektů spolupráce: faktory úspěchu nebo neúspěchu, lessons 
learned, celkové hodnocení 

Projekty Valašského Meziříčí jsou vedeny silným partnerstvím mezi oběma městy, kdy podpora realizovaná 
z programu představuje pouze určitý díl v komplexu aktivit mezi oběma městy. Zároveň ale představitelé obou 
měst potvrzují, že podpora ZRS ČR (kterou města získala také v letech 2015 a 2016) hrála klíčovou roli v tom, jaké 
intenzity partnerská spolupráce dosáhla. Příklady dobré praxe tohoto partnerství je především vysoký podíl 
expertů z města Čačak na zpracování výstupů (který není obvyklý v jiných projektech spolupráce) a také 
skutečnost, že spolupráce se přelévá i do dalších externích zdrojů financování. Je ale nutné poznamenat, že 
v tomto případě jde spíše o kulturní výměnu nebo mobility – nikoliv o podporu budování institucí na základě 
dobré praxe. Partnerství Valašského Meziříčí a Čačaku představuje také jediný případ, kdy bylo v minulosti 
využito i jiného zdroje ZRS ČR, a sice programu Vysílání expertů. 

https://zemedelstvi.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/valasske-mezirici-4
https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/partnerska-spoluprace-valasskeho-mezirici-a-cacaku-pokracuje-i-v-letosnim-roce/
https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/partnerska-spoluprace-valasskeho-mezirici-a-cacaku-pokracuje-i-v-letosnim-roce/
https://www.ozonpress.net/hronika/cesi-u-cacku/
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Ústecký kraj I40 

 
1. Úvodní informace 

1.1 Představení realizátora a partnerů 

Realizátorem projektu je Ústecký kraj. Na české straně přizval Ústecký kraj k realizaci Krajskou síť Národní sítě 
MAS ČR Ústeckého kraje, která sdružuje místní akční skupiny v Ústeckém kraji. V projektu působily dvě 
zástupkyně MAS: pí Hana Dufková (MAS Sdružení západní Krušnohoří) a Ing. Eva Hamplová (MAS Český sever). 
Na srbské straně se do projektu zapojily Město Vršac, Česká Beseda Vřšac, Mojsijev – poradenská společnost a 
Centrum pro zemědělský rozvoj ve Vršaci.  

 

  Ústecký kraj 2017 Ústecký kraj 201841 

Realizátor Ústecký kraj 

Partneři v ČR Krajská síť Národní sítě MAS ČR 
Ústeckého kraje 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
škola zdravotnická Ústí nad Labem 

MAS Český Sever, z. s. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola, Teplice 

 Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická 
škola, Chomutov 

 Gymnázium Teplice 

 Krajská zdravotní, a.s. 

 Komunitní multikulturní centrum Poradny pro 
integraci v Ústí nad Labem 

Partneři v cílové 
zemi 

Město Vršac Srbská republika – Autonomní oblast Vojvodina 
– provinční sekretariáty pro zdravotnictví a 
regionální rozvoj 

Česká Beseda Vršac 

Mojsijev – poradenská společnost Česká národní rada 

Centrum pro zemědělský rozvoj ve 
Vršaci 

Chemicko-zdravotní škola Vršac 

 Gymnazium a ekonomická škola Bela Crkva 

 Hospodářská škola Vršac 

 

 

1.2 Stručné shrnutí projektu 

Východiskem pro realizaci projektu byla dlouhodobá komunikace a spolupráce mezi Ústeckým krajem a 
organizacemi z oblasti Jižního Banátu v Srbsku. Partneři komunikují na pravidelné roční bázi, navrhli a realizovali 
projekty v oblasti vzdělávání (r. 2016, 2018 ad.). Následně byla v regionu Jižního Banátu identifikována poptávka 
po vytvoření tzv. místní akční skupiny jakožto jednoho z nástrojů pro čerpání podpory z fondů EU na rozvoj 

 
40 S ohledem na odlišnosti obou projektů Ústeckého kraje byly případové studie zpracovány odděleně. 
41 Tučně jsou v tomto sloupci vyznačeny instituce, které jsou jako partnerské organizace zmíněny v Závěrečné 
zprávě a byly tak skutečně do realizace projektu zapojeny. Nad rámec uvedených bylo do realizace projektu 
zapojeno také město Vršac, které ovšem není v Žádosti o dotaci mezi partnerskými institucemi zmíněno. 
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venkovských oblastí. Jako možný zdroj financování byl identifikován právě program Podpora rozvojových aktivit 
krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR.  

Ústecký kraj jako žadatel vytipoval a přizval do projektu vhodné partnery z úrovně MAS v Ústeckém kraji 
(prostřednictvím KS MAS Ústeckého kraje), kteří jsou nositeli potřebného know-how.  

V průběhu projektu došlo ke změně výstupu č. 3, který nebyl s ohledem na aktuální zjištění v projektu realizován 
dle plánu (bylo zjištěno, že ve stejném období vzniká v území obdobný dokument, který bylo lze po drobných 
úpravách použít v potřebném rozsahu).  Změna byla schválena ze strany ČRA.  

 

1.3 Představení plánovaných výstupů a výsledků projektu 

Plánovanými výstupy projektu, které byly definovány v projektové dokumentaci, byly:  

1. Výstup 1. Úvodní setkání projektových partnerů a zahájení práce na pilotním dokumentu Stav venkovské 
oblasti regionu Vršac (analytická část) 

2. Výstup 2. Studijní cesta vybraných aktérů do Ústeckého kraje – příklady dobré praxe, přenos know-how  
3. Výstup 3. Pilotní dokument Stav venkovské oblasti regionu Vršac (analytická, návrhová a implementační 

část) a fungující platforma aktérů pro založení místní akční skupiny 

 

Cíle projektu, definované v projektové dokumentaci, byly: 

− Zvýšit odborné dovednosti potenciálních zakládajících aktérů místní akční skupiny regionu Vršac 

− Zpracovat pilotní rozvojový dokument Stav venkovské oblasti regionu Vršac pro práci místní akční 
skupiny 

− Zhodnotit potenciál území, stanovení prioritních os, navázání možných finančních zdrojů 

− Podpořit navázání kontaktů mezi subjekty venkovských oblastí v obou regionech 
 

2.  Průběh projektů partnerství 

2.1 Kontext a základní komentář k implementaci projektů, včetně zdrojů identifikace 

Projekt byl iniciován a implementován především aktivitou ze strany Ústeckého kraje. Všichni oslovení 
respondenti ale zároveň uvádějí, že téma projektu bylo identifikováno „zdola“ a diskutováno při společných 
jednáních v průběhu předchozího projektu a reflektuje potřeby zúčastněných stran. 

2.2 Efektivita projektů: základní komentář, dobrá a špatná praxe 

V rámci projektu bylo dosaženo plánovaných výstupů a výsledků.  

Za dobrou praxi přispívající k efektivitě projektu lze považovat flexibilitu programu vůči změnám, kdy byla 
realizátorovi projektu umožněna změna Výstupu č. 3.  

Za méně efektivní považují zapojené subjekty náročnost přípravy projektové žádosti a dokumentace. Náročnost 
srovnávají s přípravou finančně a časově rozsáhlejších projektů. Z pohledu žadatelů se tak může výše možné 
podpory a alokace programu jevit jako nemotivační.  

2.2 Očekávání realizátorů a partnerů od projektů partnerství 

Očekávání realizátorů a parterů projektu byla naplněna. Realizátoři a čeští partneři přistoupili k řešení projektu 
v rámci plánovaných cílů a výstupů prakticky. Hlavním přínosem projektu je praktické zaměření, tj. využití reálií, 
příkladů dobré (příp. špatné) praxe a přenosu know-how. Byť některé praktické poznatky a zkušenosti nelze beze 
zbytku přenést a využít (z důvodu rozdílů v obou prostředích).  

Srbští partneři získali praktické informace, které jim v reálu umožnili založit kýženou organizaci.  

2.3 Skutečně dosažené výstupy a výsledky 

Skutečně dosažené výstupy a výsledky odpovídají plánu. S výjimkou výstupu č. 3, který byl s ohledem na aktuální 
zjištění v průběhu projektu nahrazen, a v projektu byly využity identifikované existující strategické dokumenty 
z území.  

Dosažené výstupy:  

- 2 návštěvy zástupců českých partnerů v Srbsku  
- 1 návštěva zástupců srbských partnerů v České republice  
- prezentace projektů, site visit – prezentace příkladů projektů rozvoje venkovských oblastí 

(podnikání, zemědělství, cestovní ruch ad.) v praxi  
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- dokumentace potřebná pro založení MAS, příklady z praxe fungování MAS 

 

2.4 Zpětná vazba realizátorů a partnerů ve vztahu k dosaženým výstupům a výsledkům (kvalita, relevance, 
využitelnost atd.) 

Dotázaní respondenti hodnotí dosažené výstupy a výsledky jako kvalitní, relevantní, využitelné a odpovídající 
charakteru a rozsahu projektu.  

Z evaluace vyplývá, že další využitelnost výsledků projektu (zejména založení organizace – budoucí MAS) 
limitovala absence příslušného legislativního rámce a implementačního prostředí v Srbsku.  

 

2.5 Místní stakeholdeři zapojení do zpracování a využívání výstupů a výsledků projektů 

Klíčovým výsledkem projektu je založení neziskové organizace, jež posléze v souladu s vývojem příslušného 
legislativního rámce získala institut místní akční skupiny. Pro založení SELO PLUS byly využity informace a 
dokumenty, které byly výstupem projektu. Místní akční skupina působí na území tří obcí: Město Vršac a obce 
Plandiště a Bela Crkva. Zakládajícími členy se stali zástupci vybraných organizací ze soukromého i veřejného 
sektoru.  

LAG SELO PLUS pozvolna rozvíjí aktivity v regionu. Díky již zmíněné absenci legislativního rámce byl rozvoj 
organizace utlumen a zatím nedosahuje očekávání zúčastněných aktérů.  

 

2.5 Komentář ke strategii odchodu 

Projekt byl ukončen formálním založením LAG SELO PLUS. Je ale zřejmé, že se tento odchod odehrál příliš brzy – 
struktura nebyla, a to nejen z důvodu chybějící legislativy, ale i svých vnitřních mechanismů, připravena na 
samostatné fungování. To se prokázalo také v následujícím období negativně projevilo, založená LAG nevyvíjela 
žádnou činnost.  

 

3. Dopady a udržitelnost projektů partnerství 

3.1 Komentář k partnerské spolupráci před realizací projektů spolupráce 

Projekt byl vyústěním předchozí spolupráce (cca od r. 2010) Ústeckého kraje a organizací v oblasti Jižního Banátu. 
Projekt umožnil první formální spolupráci Ústeckého kraje a Města Vršac.  

3.2 Dopady projektů na spolupráci mezi realizátorem a partnery po jejich ukončení 

Navazující aktivity nejsou po ukončení financování z programu zatím dále systematicky rozvíjeny, byť takové 
úvahy existují. Komunikace hlavních subjektů projektu pokračuje de facto na podobné bázi jako před realizací 
projektu.  

Mezi dvěma českými MAS a nově vzniklou organizací LAG SELO PLUS byla uzavřena memoranda o spolupráci. 
Byla položena základní východiska pro návaznou spolupráci. Aktuální snahy o aktivity spolupráce (v rámci 
projektu financovaného z Programu rozvoje venkova, opatření M19) v roce 2020 překazily restrikce z důvodu 
pandemie koronaviru. 

 

3.3 Dopady projektů na úrovni fungování zapojených institucí, pozorované změny chování 

Hlavním výsledkem a následně dopadem projektu je vznik samostatné neziskové organizace SELO PLUS.  

Na úrovni zapojených partnerů nebyly identifikovány konkrétní změny v chování či jejich aktivitách.  

 

3.4 Dopady projektů na úrovni regionu / sektoru 

Dopady projektu na úrovni Jižního Banátu jsou zatím spíše minoritní. Nicméně prostřednictvím projektu byly 
položeny klíčové základy pro čerpání podpory na rozvoj venkovských oblastí z prostředků Evropské unie. 
Existence MAS je také důvodem pro vzájemnou komunikaci mezi příslušnými organizacemi a veřejnou správou.  

S ohledem na charakter projektu je možné usuzovat, že roční rámec aktivit není pro dosažení potřebných 
výsledků a dopadů adekvátní, respektive dostatečně efektivní – založení a „rozjezd“ místního partnerství je 
dlouhodobý proces, a to i s ohledem na místní právní úpravu, místní specifika atd. Pro fungování místních akčních 
skupin je nutným předpokladem existence příslušného aparátu (legislativní zajištění, organizační, finanční ad.). 
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V rámci projektu tak bylo možné podpořit jen iniciační fázi procesu, což jednoznačně eliminovalo také rozsah 
výstupů, výsledků a dopadů projektu.  

3.5 Multiplikační efekty (např. šíření výsledků mimo okruh zapojených institucí atd.) 

V území (město Pančevo) vznikla další poptávka po podpoře založení další místní akční skupiny. 

 

3.6 Návazné spolupráce mezi realizátorem a partnery a příp. dalšími subjekty, formální zakotvení návazných 
spoluprací 

Jak je uvedeno v části 3.2 Ústecký kraj, jako nositel projektu, a srbští partneři komunikují dlouhodobě (na formální 
i neformální platformě). Realizovaný projekt rozšířil okruh společně řešených témat, přičemž tyto společné 
aktivity jsou, je-li to možné, financovány z rozpočtu kraje. V roce 2019 navštívila Ústecký kraj delegace dalších 
starostů a zástupců srbských MAS. Formální a finanční zajištění však nedostačuje reálným potřebám pro aktivizaci 
tohoto potenciálu. Dochází tak k částečnému šíření informací, avšak bez hlubšího dopadu. 

 

4. Dodatečné informace 

4.1 Udržitelnost výsledků projektů (institucionální, finanční, problematika ownershipu) 

Udržitelnost výsledků projektu je závislá na aktivitách a financování třetích stran. Díky projektu byl vytvořen 
příslušný potenciál, na jehož rozvoji se nemůže projekt dále podílet. Byly identifikovány úvahy o dalším rozvoji, 
zatím však nebyly promítnuty do konkrétního projektu, není zajištěn zdroj financování.  

4.2 Komentář k publicitě a viditelnosti ZRS ČR 

Realizátor projektu i zapojené organizace si byly vědomy, z jakého programu je projekt podpořen. Při návrhu 
projektu byly z titulu zpracování žádosti o podporu do předmětného programu reflektovány též relevantní cíle 
ZRS. Z dostupných informací lze nicméně usuzovat, že předmětný program a ZRS jsou vnímány spíše jako nástroj 
bez významnější publicity pro zapojené partnery.  

 

5. Celkové hodnocení projektů spolupráce: faktory úspěchu nebo neúspěchu, lessons learned, 
celkové hodnocení 

Faktory úspěchu:  

• Projekt reagoval na potřeby identifikované zdola  

• Konkrétní výsledek projektu: vznik samostatné organizace jako konkrétního potenciálu pro další rozvoj  

• Zapojení odborníků z praxe MAS 

• Využití příkladů z praxe, prezentace konkrétních projektů a aktivit rozvoje venkovských oblastí 

• Program jako zdroj financování  

• Flexibilita programu vůči změnám  

Omezující faktory  

• Nízká výše podpory na projekt  

• Nízká alokace programu  

• Nedostatečný (roční) časový rámec s ohledem na komplexnost procesu založení a rozvoje MAS  

• Chybějící legislativní rámec pro rozvoj místního partnerství v Srbsku, který způsobil absenci 
bezprostředně navazujících aktivit  
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Ústecký kraj II 
 

1. Úvodní informace 

 

1.1 Představení realizátora a partnerů42 

Realizátorem projektu je Ústecký kraj. Ten v projektu vystupuje spíše v pozici facilitátora spolupráce mezi dvěma 
partnerskými školami, které jsou klíčovými partnery projektu. 

Těmito školami jsou Chemicko-zdravotní škola ve Vršaci (ChZŠ) a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická v Ústí nad Labem (VOŠZ-SŠZ). Spolupráce těchto institucí je předmětem a také výsledkem projektu. 

Dalšími partnery zapojenými do realizace projektu jsou následující: 

- Organizace Cesi Srbije – Češi Srbska. Je jedním ze spolků, který v regionu sdružuje příslušníky české 
národnostní menšiny. Reprezentace české národní menšiny v jižním Banátu je decentralizovaná, nelze 
tedy hovořit o jedné organizaci, která by tyto spolky zaštiťovala. Ve městech s výraznější českou 
minoritou vznikají České Besedy, představitelé České Besedy ve Vršaci byli klíčovým partnerem 
Ústeckého kraje v předchozím projektu z roku 2017. Dále v regionu působila také Česká národní rada. 
Obecně jde o spíše malé a často neformální spolky, za kterými stojí jedna nebo několik výrazných 
osobností (s rodinnými vazbami) a nositelem spolupráce je spíše tato osobnost než samotná organizace. 
Organizace Cesi Srbije – Češi Srbska v projektu zaštiťuje prof. Jože Sivačka, který byl hlavní kontaktní 
osobu projektu v Srbsku a plnil roli facilitátora na srbské straně. 

- Město Vršac, které je tradičním partnerem Ústeckého kraje v regionu a také sídelním městem srbské 
školy, která byla klíčovým nositelem projektu (viz výše). 

- Krajská zdravotní, a.s. – Jejím úkolem bylo zajistit pracovní praxi (zaměstnání) pro účastník stáže. 
- Komunitní multikulturní centrum Poradny pro integraci v Ústí nad Labem, které mělo za úkol zajistit 

integraci budoucích účastníků stáže v ČR 
- Srbská republika – Autonomní oblast Vojvodina, Provinční sekretariát pro zdravotnictví – politické 

zaštítění projektu, je „politickým“ partnerem Ústeckého kraje, který má s autonomní oblastí Vojvodina 
uzavřeno MoU. 

 

 

1.2 Stručné shrnutí projektů 

Předmětem projektu bylo zajištění podmínek pro dlouhodobé stáže srbských studentů na škole v Ústní nad 
Labem. Po konzultacích mezi oběma stranami byla zvolena forma kombinovaného nadstavbového studia na 
VOŠZ – srbští studenti by tedy byli přijati do studia a zároveň získali zaměstnání v některé z nemocnic Krajské 
zdravotní a.s. Program tedy měl být zacílen na absolventy ChZŠ ve Vršaci, kterým by byla nabídnuta možnost 
pokračování v nadstavbovém studiu v ČR. 

Projekt se tedy zaměřil na přípravu podmínek pro realizaci tohoto záměru – studenti měli být přijati do školního 
roku 2019–2020. V průběhu realizace projektu (2018) bylo analyzováno kurikulum partnerské školy v Srbsku tak, 
aby bylo zajištěno, že absolventi mají dostatečnou kvalifikaci pro vstup do vyššího odborného vzdělávání ve 
zdravotnickém oboru v ČR. Aktivity se dále zaměřily na vybudování kvalitního partnerství mezi oběma školami 
(podepsáno MoU), šíření informací mezi potenciálními zájemci o studium (a jejich rodiči) a také na přípravu 
potenciálních účastníků programu, především co se týče jejich jazykové výbavy. Ve spolupráci s partnerskou 
organizací (reprezentovanou prof. Sivačkem) byla proto zorganizovaná pravidelná výuka českého jazyka na škole 
ve Vršaci. 

Ústecký kraj rovněž prezentoval nabídku svých středních škol na Veletrhu stipendií a byly zpracovány seznamy 
středních škol v Ústeckém kraji a AO Vojvodina pro potenciální partnerskou spolupráci. Žádné jiné partnerství 
mimo spolupráci mezi ChZŠ a VOŠZ-SŠZ nebylo navázáno. 

 
IInstitucionální struktura projektu je popsána dle Závěrečné zprávy. Žádost o dotaci původně předpokládala účast 
většího počtu škol v pozici partnerů, a to jak v Srbsku, tak i v ČR. Skutečně byly ale projektové aktivity realizovány 
pouze na půdorysu ChZŠ a VOŠZ-SŠZ 
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1.3 Představení plánovaných výstupů a výsledků projektů 

Projektový dokument formuluje následující výstupy: 

• Fungující projektový tým – Komunikace, kompetence, setkávání, spolupráce  

• Studijní cesty (vybraných srbských aktérů ze středních škol do Ústeckého kraje 

• Nabídka studijních stáží 

• Informovanost veřejnosti o projektu 

Dosažení těchto výstupů bylo kvantifikováno především počty realizovaných setkání, počty osob zapojených do 
setkávání a studijních cest, počtem oslovených středních škol atd. 

Cíle projektu byly formulovány následovně: 

Cíle projektu 

- Zvýšit odbornou kvalifikaci absolventů středních škol v Jižním Banátu formou nabídky studijních stáží 
- Přenosem know-how podpořit zvýšení kvality výuky na středních školách 
- Rozšířit počet středních škol, které mezi sebou budou spolupracovat  
- Pozdvihnout význam výuky českého jazyka v krajanských komunitách (motivovat mladou generaci ke 

studiu češtiny, o smysluplnosti výuky) 
- Péče o zachování českého jazyka v regionu Jižního Banátu 

 

 

 

2.  Průběh projektů partnerství 

2.1 Kontext a základní komentář k implementaci projektů, včetně zdrojů identifikace 

Projekt byl iniciován a implementován především aktivitou ze strany Ústeckého kraje. Všichni oslovení 
respondenti ale zároveň uvádějí, že téma projektu bylo identifikováno při společných jednáních v průběhu 
předchozího projektu a odpovídá na potřeby všech zúčastněných stran. 

Jak bylo uvedeno, projektový dokument hovoří o spíše „obecnější“ potřebě podporovat stážní programy pro 
studenty srbských středních škol na školách v Ústeckém kraji. Měl tak spíše umožňovat kontakt mezi oborově 
podobnými školami a rozšiřovat informace o možnostech stáží. V průběhu implementace se ale projekt zaměřil 
na jedno pilotní partnerství mezi výše zmíněnými školami. Realizované aktivity se plně zaměřily na vytvoření 
podmínek pro skutečné zahájení příjmu studentů ze Srbska do nadstavbového kombinovaného studia. Lze tedy 
uvést, že v průběhu implementace došlo ke koncentraci prostředků na pilotní iniciativu a prohloubení 
realizovaných aktivit tak, aby výsledkem byl skutečně spuštěný program stáží, resp. studia v ČR pro studenty ze 
Srbska. Tato skutečnost se projevila také na složení účastníků studijní cesty do Ústeckého kraje, které se 
neúčastnili zástupci jiných SŠ ze Srbska, než ChZŠ Vršac, podobně tomu bylo také v případě zahraničních cest do 
Srbska. 

 

 

2.2 Efektivita projektů: základní komentář, dobrá a špatná praxe 

Nebyly zaznamenány žádné problémy ve vztahu k efektivitě. Příkladem dobré praxe je flexibilita rozpočtu 
projektu i samotného projektového týmu: ušetřené prostředky byly využity na nákup slovníků pro výuku českého 
jazyka u potenciálních zájemců o studium v Ústní nad Labem. Projekt tedy měl schopnost reagovat na nově 
vzniklou potřebu. 

 

2.3 Očekávání realizátorů a partnerů od projektů partnerství 

Jak uvádějí respondenti z ČR i ze Srbska, projekt reflektoval potřeby partnerů z obou zemí.  

Primární motivace na straně realizátora projektu (Ústecký kraj) je spojena s nedostatkem zdravotnického 
(lékařského i nelékařského) personálu v nemocničních kraje ve vlastnictví Krajské zdravotní a.s. K tomuto 
nedostatku výrazně přispívá blízkost hranice s Německem, které zdravotnický personál z kraje „odsává“. Ústecký 
kraj proto inicioval projekt, který by do vyššího odborného vzdělávání v kraji měl přivést studenty ze Srbska. 
Program je koncipován jako kombinované studium, jeho účastníci by tak vedle studia byli zaměstnáni v některém 
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ze zařízení Krajské zdravotní a.s. Zástupci kraje také věří, že část studentů by se po absolvování programu mohla 
rozhodnout v ČR zůstat a pokračovat v práci pro zdravotnická zařízení v Ústeckém kraji. Je ale nutné zdůraznit, 
že účast v programu nebyla pro srbské studenty takto podmíněna. 

Na straně srbských partnerů bylo primární motivací zvýšení kvalifikace absolventů střední zdravotnické školy – a 
to jak tím, že se absolvují nadstavbové vzdělávání vyššího stupně (VOŠ), tak i tím, že budou studovat a pracovat 
v prostředí, které je lépe materiálně vybavené, co se týče poskytování zdravotnické péče. 

 

 

2.4 Skutečně dosažené výstupy a výsledky 

Kvantifikované výstupy byly dosaženy – byla realizována dílčí setkání „národních týmů“ i společná setkání, která 
minimálně dosáhla stanoveného počtu, byla uspořádána studijní cesta se stanoveným počtem účastníků, Ústecký 
kraj se zúčastnil Veletrhu stipendií v Bělehradě s nabídkou studia na svých SŠ, byly realizovány předpokládané 
aktivity ve smyslu informování veřejnosti a kampaně pro účastníky o studium. 

 

Při kvalitativním hodnocení zdůrazňují respondenti z ČR i Srbska především následující výstupy: 

- Provedena důkladná analýza kompatibility obsahu vzdělávání na obou středních školách, která 
potvrdila, že absolventi ChZŠ mohou nastoupit do nadstavbového vzdělávání v Ústí nad Labem. 

- Žáci i jejich rodiče byly dostatečně informovaná o možnosti nadstavbového studia v ČR, předběžný 
zájem projevilo 7 absolventů nebo studentů posledního ročníku ChZŠ. 

- Konala se pravidelná výuka českého jazyka, projekt výuku podpořil nákupem česko-srbských slovníků. 
- Bylo navázáno partnerství mezi oběma školami, které bylo potvrzeno podpisem MoU. 

 

Je nutné zdůraznit, že iniciativy v tomto směru pokračovaly i po skončení projektu, a to z finančních zdrojů 
Ústeckého kraje. V roce 2019 se realizační tým zaměřil na zajištění administrativních náležitostí spojených 
s dlouhodobým pobytem a zaměstnáním zájemců ze Srbska v ČR, uspořádala se letní škola spojená s intenzivní 
výukou češtiny pro 5 zájemců (zejména výuka odborné terminologie) a 4 studenti ze Srbska nakonec v září 2019 
program v Ústí nad Labem skutečně zahájili – z toho ale 3 po několika týdnech program opustili a vrátili se zpět 
do Srbska, pouze 1 student tedy ve vzdělávání na VOŠZ a současně v zaměstnání v síti krajských nemocnic 
skutečně pokračuje. 

 

2.5 Zpětná vazba realizátorů a partnerů ve vztahu k dosaženým výstupům a výsledkům (kvalita, relevance, 
využitelnost atd.) 

Partneři na obou stranách poskytují pozitivní zpětnou vazbu ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu. Nebyly 
identifikovány žádné výstupy nebo aktivity projektu, které by nebyly považovány za potřebné a kvalitně 
implementované. Jistou slabinou programu kombinovaného nadstavbového studia pro srbské studenty jako 
celku byl samotný výběr studentů – ten však již byl realizován mimo rámec hodnoceného projektu. 

V důsledku dlouhodobé spolupráce v regionu a vytvořených neformálních vazeb byla spolupráce v rámci projektu 
flexibilní a, dle hodnocení srbských partnerů, operativně reagovala na nově vzniklé potřeby (např. rozšíření 
projektu o nákup slovníků). Z tohoto pohledu tedy především existující vazby a předchozí spolupráce umožnily 
maximální relevanci projektových aktivit. 

 

2.6 Místní stakeholdeři zapojení do zpracování a využívání výstupů a výsledků projektů 

Nad rámec partnerů uvedených, včetně jejich rolí, v části 1.1, byla do projektu, resp. studijního programu jako 
celku, zapojena ambasáda ČR – a to především ve vztahu k vyřizování administrativních náležitostí spojených se 
studiem a zaměstnáním srbských studentů v ČR.  

 

V úvodních fázích projektu byly do aktivit, resp. do diskuzí, na jejichž základě byl projekt identifikován, zapojeni 
také představitelé dalších škol, Zemědělské školy ve Vršaci a Gymnázium a ekonomická škola v Bele Crkvi. Tyto 
subjekty ale nenavázaly spolupráci s českými subjekty, a to, dle hodnocení krajského úřadu, především proto, že 
v jejich případě neexistoval tak velký průsečík potřeb a zájmů, jako v případě zdravotnických škol. 
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2.7 Komentář ke strategii odchodu 

Spolupráce byla formalizovaná na úrovni obou škol, které podepsaly MoU. Byla tak navázaná bezprostřední 
spolupráce mezi oběma klíčovými školami a KÚ tak v pozdějších fázích realizaci vzdělávacího programu spíše 
monitoruje, než že by se řízení pobytu srbských studentů v Ústí nad Labem aktivně účastnil. Nadále ale 
identifikuje příležitosti pro případné rozšíření programu o další srbské školy. 

 

 

3. Dopady a udržitelnost projektů partnerství 

3.1 Komentář k partnerské spolupráci před realizací projektů spolupráce 

 Ústecký kraj spolupracuje s regionem jižního Banátu již cca od roku 2010. Jedním z iniciátorů spolupráce, resp. 
její prohloubení z roviny neformálních kontaktů a vazeb, byly ničivé povodně v Srbsku, které iniciovaly hlubší 
spolupráci a předávání know-how v oblasti krizového řízení i konkrétní materiální pomoc (např. čerpadla). 

Nositelem spolupráce jsou především zástupci české menšiny, kteří se organizují v Českých besedách. České 
besedy fungují ve větších městech jižního Banátu s přítomnou historickou českou menšinou – zejména Vršac 
nebo Bela Crkva (jistou organizovanost vykazuje také česká menšina v Pančevu). Prostřednictvím neformálních 
vazeb na představitele těchto Českých besed a obecněji klíčové osoby z české menšiny se vztahy také formalizují, 
Ústecký kraj navázal spolupráci s municipalitami ve Vršaci a Bele Crkvi a také s autonomní oblastí Vojvodina. 
S těmito subjekty jsou podepsána MoU (od roku 2011 s oběma městy, s AO Vojvodina od roku 2018).  

Dle dat Ústeckého kraje i rozhovoru s jeho představiteli se zástupci kraje se srbskými partnery potkávají 
s frekvencí cca 2 – 3krát ročně, ovšem v případě realizace konkrétního projektu je spolupráce častější. 

 

 

3.2 Dopady projektů na spolupráci mezi realizátorem a partnery po jejich ukončení 

Projekt neměl žádný významný dopad na intenzitu a obsah spolupráce mezi realizátorem a partnery – tedy mezi 
Ústeckým krajem a oběma municipalitami, příp. AO Vojvodina. Tyto subjekty byly do spolupráce zapojeny spíše 
zprostředkovaně a také Ústecký kraj v projektu plnil spíše roli facilitátora přímé spolupráce mezi školami. 

Také tematicky projekt nevedl k rozšíření spolupráce. Jak v oblasti zdravotnictví, tak i ve vzdělávání Ústecký kraj 
s partnery v jižním Banátu již dříve spolupracoval, projekt tedy v tomto smyslu navazuje na předchozí aktivity. 

 

3.3 Dopady projektů na úrovni fungování zapojených institucí, pozorované změny chování 

Nebyly zaznamenány žádné významnější dopady na fungování zapojených institucí, a to ani na úrovni samospráv, 
ani na úrovni zapojených škol.  

 

 

3.4 Dopady projektů na úrovni regionu / sektoru 

Prozatím nelze pozorovat. 

 

3.5 Multiplikační efekty (např. šíření výsledků mimo okruh zapojených institucí atd.) 

Ústecký kraj usiluje o rozvoj pilotní spolupráce mezi oběma subjekty a její rozšíření o další školy. Dle informací 
zapojených subjektů tak probíhají jednání, která by měla vést k opakování programu a jeho rozšíření o 4 další 
školy v regionu tak, aby bylo možné zachytit vyšší počet studentů. S ohledem na probíhající krizi související 
s onemocněním COVID19 však není známý časový harmonogram těchto aktivit. 

 

3.6 Návazné spolupráce mezi realizátorem a partnery a příp. dalšími subjekty, formální zakotvení návazných 
spoluprací 

 

Viz výše (3.5). Nad rámec opakování vzdělávacího programu pro srbské studenty ve větším rozsahu nyní žádná 
další návazná spolupráce mezi oběma školami ani ve vztahu k Ústeckému kraji neprobíhá. V budoucnosti by ale 
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obě školy chtěly spolupráci prohlubovat – kupříkladu organizovat výměny studentů ve vztahu k pořádaným akcím 
(např. soutěže první pomoci). 

 

 

4. Dodatečné informace 

 

4.1 Udržitelnost výsledků projektů (institucionální, finanční, problematika ownershipu) 

 

Udržitelnost projektu je zajištěna především na úrovni podpořené školy v Ústí nad Labem, pro kterou je projekt 
přínosem a plánuje tak jeho pokračování a rozšíření na další školy. Finanční spoluúčast i obecnou podporu při 
facilitaci opakování programu pro srbské studenty přislíbil také Ústecký kraj, resp. Krajská zdravotní. Udržitelnost 
projektu tak je zajištěna v důsledku silného ownershipu zapojených partnerů a oboustranně vnímaných přínosů. 

 

4.2 Komentář k publicitě a viditelnosti ZRS ČR 

 

Prvky povinné publicity byly důsledně dodržovány na všech výstupech projektu. Loga ZRS ČR jsou uvedena na 
všech výstupech (včetně dodaných slovníků) a publikované tiskové zprávy i aktuality vždy obsahují jasnou 
informaci o spoluúčasti ZRS ČR. Tato informace je tak přebírána také v některých mediálních výstupech na kraji 
nezávislých médií, pokud o projektu informují (nikoliv ale vždy, viz např.: http://www.zitusti.cz/srbsky-student-
bude-pracovat-v-ustecke-nemocnici/).  

 

Informace o projektu a podpoře ZRS ČR ale nebyly dohledány na webových stránkách ani facebookovém profilu 
žádné z podpořených škol. Nebyly také nalezeny žádné mediální výstupy v Srbsku, které by o realizaci projektu a 
jeho podpoře ze ZRS ČR informovaly, informace o spolupráci není zpracovaná ani na webových stránkách města 
Vršac. 

 

 

5. Celkové hodnocení projektů spolupráce: faktory úspěchu nebo neúspěchu, lessons 
learned, celkové hodnocení 

 

Projekt představuje dobrou praxi, kdy jeho výsledkem je vytvoření konkrétního „produktu“ – nabídky 
nadstavbového studia pro absolventy střední zdravotní školy ve Vršaci. Tento vzdělávací program byl s podporou 
projektu financovaného ze ZRS pilotně otestován a, dle vyjádření zapojených subjektů, bude dále udržován a 
rozvíjen již z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. 

 

  

http://www.zitusti.cz/srbsky-student-bude-pracovat-v-ustecke-nemocnici/
http://www.zitusti.cz/srbsky-student-bude-pracovat-v-ustecke-nemocnici/
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Příloha č. 9: Vyhodnocení průřezových principů dle 
certifikované metodiky 
  



TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND THE RULE OF LAW

EEP5 Applied methods and technology for project implementation are sustainable from the 

environmental point of view.

Relevant environmental strategies, plans, services and/or technologies 

(e.g., a waste management plan, stable safe water supply etc.) are in 

place in the intervention area.

ENVIRONMENTAL EFFECTS AND ENVIRONMENTAL 

GOVERNANCE

ENVIRONMENT

GGP5

None of context indicators is relevant.None of context indicators is relevant.

GGP5

GOVERNANCE

An appropriate stakeholder analysis was carried out at the beginning of the project.

Identified stakeholders have been consulted in the project planning phase. 

Input from stakeholders was reflected in the final project proposal. 

Input from stakeholders was reflected in the project implementation. 

Stakeholders have been informed about the results, success and challenges of the 

project.

GGT
To a Great 

Extent

GGP6

GGP7

GGP8

GGP9

National and local government partners do not provide a formal mechanism for stakeholder 

engagement and policy dialogue.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT & PARTICIPATION

GGP1

GGP4

GGP2

GGP3

HUMAN RIGHTS GENDER EQUALITY

GGT The thematic focus of the project falls under the area of Good Governance. Information about the project is available on the website of project implementers and 

their local partners. Information is available in local languages. 

Implementation partners and/or subcontractors were selected based on clear and 

transparent processes and criteria. 

Target groups / institutions (e.g., schools, villages) were selected based on clear and 

transparent processes and criteria.

Project implementers and their partners clearly divided their responsibilities and were 

adequately fulfilling them during the project implementation. 

EEP1

EEP2

GET

HRT The thematic focus of the project falls under the area of Human rights.

GET The thematic focus of the project falls under the area of Gender Equality.

EET The thematic focus of the project falls under the area of Environment.

HRT

Very Little

EET

Very Little

EEP3

EEP4

Regular monitoring and data publication (e.g., water quality data, health 

statistics etc.) is not taking place in the intervention area.

GGP9

GGP6GGP2

GGP3

GGP4

HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY

Not at All

HRP1

GEP1

GEP2

GEP3

GEP4

In the stage of project planning, rights of all potentially affected stakeholders, and 

specifically of those belonging to traditionally marginalized and excluded groups, were 

taken into account.

A gender (poverty) analysis was carried out at the beginning of the project or during its 

implementation and its conclusions were reflected in the project design. 

Gender-sensitive indicators were developed for the monitoring and evaluation of the 

project’s impact on women and men and on gender relations. 

Sex-disaggregated data have been collected for every major project activity.

The project worked effectively with gender analyses and integrated them into its 

activities. 

Potential negative environmental impacts of the project implementation were identified in 

a timely manner and appropriately eliminated or mitigated. 

Waste generated as a result project activities and outputs has been disposed of in 

accordance with accepted safety and environmental standards. 

A project life cycle assessment with an emphasis on sustainability of the project and 

resources it uses was carried out. 

All possible strategies and means for decreasing the intervention's carbon footprint or any 

other negative environmental effects have been applied during the project 

implementation phase. 

PROCESS AND CONTEXT CHARACTERISTICS OF THE PROJECT IMPLEMENTATION
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Note: green colour indicates that all relevant context indicators have been fulfilled; orange colour indicates that at least one of the relevant context indicators has been 

fulfilled; red colour indicates that none of the relevant context indicators have been fulfilled; grey colour indicates that none of context indicators is relevant; in grey cells are 

presented positively evaluated project-related indicators

EVALUATION OF PROJECT RESULTS

Note: Improvement: 0=none, 1 to 3=partial, 4 to 5=high; Deterioration: 0=none, -3 to -1=partial, -5 to -4=high

2

RELEVANCE (0=impossible to judge; 1=not at all relevant, 10=very highly relevant)

2 5 0 2 25 0 0 5 0 56 1 4

1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
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GOOD GOVERNANCE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY

Improvement

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deterioration



1. Characteristics of the project

Evaluation** Description

1.1 Availability of project results available částečně - s oheldem na kvalitu závěrečných zpráv

1.2 Project implementation phase terminated projekty ukončeny, program dále implementován v roce 2020

1.3 Relationship to other projects continuation Program implementován každoročně, zahájení před rokem 2017

1.4 Context of other projects isolated není relevantní

1.5

The project had positive influence on 

implementation 

or results of another project

Yes, positive influence on implementation of another 

project. 

část podpořených projektů přispěla k rozvoji dalších iniciativ - včetně 

příspěvku k formulaci programu pro Aragvi

1.6

The project had negative influence on 

implementation 

or results of another project

No

** Select from the dropdown menu the relevant evaluation.

Area of assessment



2. Process and context characteristics of the project implementation

Evaluation** Comments

GGT To a Great Extent
Program je zaměřen na podporu rozvoje good goernance 

v cílových zemích

GGP1 Very Little
Projekty měly dříve navázaná partnerství s místními 

subjekty.

GGP2 To a Great Extent
Identifikace podpořených projektů proběhla v součinnosti 

s místními partnery

GGP3 To a Great Extent
identifikace projektů v návaznosti na komunikaci s 

místními partnery

GGP4 Somewhat
V části projektů byli místní partneři zapojeni do 

zpracování výstupů

GGP5 To a Great Extent
Místní partner je součástí implementace projektu.

Informování dalších institucí zpravidla v roli místního 

partnera

GGC1 Not at All není zřejmé

GGP6 Somewhat
informace zpravidla zveřejněny na stránkách realizátora, 

u partnerů vůbec nebo pouze výjimečně

GGP7 Not at All
Není relevantní - místní partner je součástí projektu od 

začátku, spolupráce je cílem.-

GGP8 Not at All není relevantní, viz výše

GGP9 Somewhat
Velmi proměnlivé v závislosti na projektu. V některých 

projektech vysoká míra zapojení partnera, v jiných je 

partner zapojen v menší míře.

GGC2 Very Little
Relevantní data která by se vztahovala k tématům, na 

která byla zaměřena podpora, nejsou k dispozici nebo jen 

omezeně.

GGC3 irelevantní

** Select an aswer from the dropdown menu. If the context indicator is not relevant, leave the cell empty.

GOVERNANCE

An appropriate stakeholder analysis was carried out at the beginning of the 

project.

Identified stakeholders have been consulted in the project planning phase. 

Area of assessment

National and local government partners provide a formal mechanism for 

stakeholder engagement and policy dialogue.

The thematic focus of the project falls under the area of Good Governance.

Input from stakeholders was reflected in the project implementation. 
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Input from stakeholders was reflected in the final project proposal. 

Stakeholders have been informed about the results, success and challenges of the 

project.

Information about the project is available on the website of project implementers 

and their local partners. Information is available in local languages. 

Implementation partners and/or subcontractors were selected based on clear and 

transparent processes and criteria. 

Target groups / institutions (e.g., schools, villages) were selected based on clear 

and transparent processes and criteria.

Project implementers and their partners clearly divided their responsibilities and 

were adequately fulfilling them during the project implementation. 

The country has improved its rating in World Governance Indicators (Rule of Law, 

Control of Corruption, Government Effectiveness).

Regular monitoring and data publication (e.g., water quality data, health statistics 

etc.) is taking place in the intervention area.

Note:  GGT – good governance thematic focus (crosscutting theme or key project focus), GGP – good governance project-related indicator, 

GGC – good governance context indicator



Evaluation** Comments

EET Very Little
Témata některých projektů - ochrana lesů, udržitelný 

cestovní ruch

EEP1 Not at All
Vyjádření k tématům relevantním pro životní prostředí je 

požadováno v žádosti o podporu i v závěrečné zprávě, 

poskytunté informace jsou ale velmi obecné.

EEP2 Not at All není relevantní

EEP3 Not at All není relevantní

EEP4 Not at All

EEP5 Very Little
Není relevantní, žádné technologie nebyly 

implementovány.

EGC1 Somewhat
Pro realizaci není relevantní. Výstup jednoho z 

podpořených projektů by mohl v budoucnosti mít dopad 

na strategie v oblasti životního prostředí

EGC2 Není relevantní

** Select an aswer from the dropdown menu. If the context indicator is not relevant, leave the cell empty.

Evaluation** Comments

HRT Very Little
Nanejvýš velmi zprostředkovaně (například částečně podporuje, 

aby místní obyvatelé nemuseli odcházet z reigonu)

HRP1 Very Little

Témata související s lidskými právy a rovnosti pohlaví buďto v 

žádostech o dotaci ani závěrečných zrpávách nebyla vůbec 

zpracována nebo bylo zpracování velmi obecné (ve smyslu 

"projekt bude dbát na dobré zacházení s muži i ženami)

HRC1 není relevantní

HRC2 nebylo analyzováno, není relevantní

HRC3 nebylo analyzováno, není relevantní

GET Not at All

GEP1 Not at All

GEP2 Not at All

GEP3 Not at All

GEP4 Not at All

GEC1 nebylo analyzováno, není relevantní

In the stage of project planning, rights of all potentially affected stakeholders, and 

specifically of those belonging to traditionally marginalized and excluded groups, 

were taken into account.

At the national or local level (as appropriate), there is an official body charged 

with the protection of human rights and rights of minorities.

A gender (poverty) analysis was carried out at the beginning of the project or 

during its implementation and its conclusions were reflected in the project design. 

The project worked effectively with gender analyses and integrated them into its 

activities. 

Project partners (NGOs, national or local government entities) have internal 

gender equality and/or gender mainstreaming strategy. 

The thematic focus of the project falls under the area of Gender Equality.

Gender-sensitive indicators were developed for the monitoring and evaluation of 

the project’s impact on women and men and on gender relations. 

Sex-disaggregated data have been collected for every major project activity.

Area of assessment
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Potential negative environmental impacts of the project implementation were 

identified in a timely manner and appropriately eliminated or mitigated. 

Waste generated as a result of project activities and outputs has been disposed of 

in accordance with accepted safety and environmental standards. 

A project life cycle assessment with an emphasis on sustainability of the project 

and resources it uses was carried out. 

Environmental sustainability forms part of partner country development 

strategies (e.g., Country Programme Papers, national government strategies, 

Agenda 2030 strategies etc.).

Area of assessment

HUMAN RIGHTS & GENDER EQUALITY

The thematic focus of the project falls under the area of Human rights.

All possible strategies and means for decreasing the intervention's carbon 

footprint or any other negative environmental effects have been applied during 

the project implementation phase. 

Applied methods and technology for project implementation are sustainable from 

the environmental point of view.

Note:  EET – thematic focus (crosscutting theme or key project focus), EEP – environmental effects project-related indicator, EGC – environmental governance 

context indicator

Relevant environmental strategies, plans, services and/or technologies (e.g., a 

waste management plan, stable safe water supply etc.) are in place in the 

intervention area.
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ENVIRONMENT

The thematic focus of the project falls under the area of Environment.

There are NGOs active in the area of human rights advocacy and protection in the 

intervention area. 

Human rights (civil, cultural, economic, political and asocial) form part of partner 

country development strategies (e.g., Country Programme Papers, national 

government strategies, Agenda 2030 strategies etc.).



GEC2 nebylo analyzováno, není relevantní

GEC3 nebylo analyzováno, není relevantní

** Select an aswer from the dropdown menu. If the context indicator is not relevant, leave the cell empty.

Note:  HRT – human rights thematic focus (crosscutting theme or key project focus), HRP – human rights project-related indicator, HRC - human rights context 

indicator GET – gender equality thematic focus, GEP – gender equality project-related indicator, GEC – gender equality context indicator

In project partner organizations, women and men share equally decision-making 

responsibilities and power.

Gender equality and/or women empowerment form part of partner country 

development strategies (e.g., Country Programme Papers, national government 

strategies, Agenda 2030 strategies etc.)
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3. Evaluation of project results – GOVERNANCE

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GGO5: Evidence of provision of sufficient information to 

project partners, beneficiaries and other key stakeholders 

to facilitate their meaningful participation.

Část podpořených projektů zaměřená na 

implementaci metody Leader / CLLD - 

vede k podpoře participace a 

formalizovaným konzultačním 

mechanismům. V rámci proejktů Agory 

realizovány veřejné workshopy a 

GGO9: Number of events organized to strengthen local 

groups’ participation in community-based decision making.

Viz výše - prezentována metoda CLLD, 

zaměřená na podopru participace a 

rozhodování na úrovni komunity. Žádné 

takové setkání ale v průběhu projektu 

nebylo uspořádáno

GGRL3: Evidence of interest/follow-up from project 

stakeholders on project results and their sustainability.

Část projektů - pozorována 

implementace navržených řešení.

GGRL4: Evidence of continuous cooperation of key 

stakeholders with project recipient after project end. 

Neformální struktury, které byly v části 

projektů ustaveny (pracovní skupiny) 

nebyly udrženy.

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

0

EVALUATION OF PROJECT CONTRIBUTION TO GOOD GOVERNANCE

Comments

In what way, if any, has the project contributed or worsened the following subdimensions?
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relevance*

6

Indicators used** Impact

Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high

2

2

3



Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 1,05

Note: GGO – Good Governance Output indicator; GGRL – Good Governance Result (Outcome) QuaLitative indicator, GGRN – Good Governance Result (Outcome) QuaNtitative indicator.

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GGO30: Number of Key Performance Indicators (KPIs) 

established or revised.

Žádné indikátory vztahující se k výkonu 

na úrovni proejktů ani programu jako 

celku nebyly formulovány

GGRN20: Number and type of public forums or policy 

dialogues that are regularly convened by project 

participants. 

Část projektů měla vést k založení nebo 

udržení formálních i neformálních 

struktur pro zapojení veřejnosti, žádná 

výrazná změna ale nebyla zaznamenána

No regularity, however, ad-hoc 

consultations carried out by project 

partner, e.g. related to new regulation

No change, although there was clear 

potential

0

Impact

Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high
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Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 2.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,00

Note: GGO – Good Governance Output indicator; GGRL – Good Governance Result (Outcome) QuaLitative indicator, GGRN – Good Governance Result (Outcome) QuaNtitative indicator.

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)
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Impact

Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high

Indicators used**
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Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 3.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: GGO – Good Governance Output indicator; GGRL – Good Governance Result (Outcome) QuaLitative indicator, GGRN – Good Governance Result (Outcome) QuaNtitative indicator.

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GGO50: Number of regulators trained. Realizována školení pro zástupce 

veřejných institucí, není ale relevantní 

pro dané téma
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Impact

Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high

1 - not at all 

relevant
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Indicators used**
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Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 3.2

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,00

Note: GGO – Good Governance Output indicator; GGRL – Good Governance Result (Outcome) QuaLitative indicator, GGRN – Good Governance Result (Outcome) QuaNtitative indicator.
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A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 3.3

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: GGO – Good Governance Output indicator; GGRL – Good Governance Result (Outcome) QuaLitative indicator, GGRN – Good Governance Result (Outcome) QuaNtitative indicator.
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3. Evaluation of project results – ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

EEO6: Number and type of tools developed to ensure 

efficient use of forest and land resources and stem 

deforestation. 

Zpracovaná strategie rozvoje rekreační 

funkce příměstských lesů, předána National 

Forestry Agency

EEO12: Number of occasions when local knowledge about 

forests and land management has been sought and 

integrated into the project.

Terénní šetření s účastí studentů lesnické 

střední školy; letní škola

EEO13: Project used local resources and technologies. Snaha o zavedení systému pro podporu a 

propagaci místních produktů (Agora 2018)

EERN3: Number and type of measures aimed at 

decreasing use of forest resources and deforestation.

Zpracování strategie zaměřené na rozvoj 

neproduktivních investic, prezentace v místní 

komunitě

EERL4: Evidence of increased awareness and 

consideration of environmental aspects by project partners 

and beneficiaries.

viz výše, zvýšení důrazu na neproduktivní 

funkce lesa na stření lesnické škole i NFA

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 1,10

Note: EEO – Environmental Effects Output indicator; EERL - Environmental Effects Result (Outcome) QuaLitative indicator; EERN - Environmental Effects Result (Outcome) QuaNtitative indicator
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5 - somewhat 

relevant

EVALUATION OF PROJECT CONTRIBUTION TO ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
In what way, if any, has the project contributed or worsened the following subdimensions?

Degree of 

relevance*

Indicators used**

Comments



A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.2

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: EEO – Environmental Effects Output indicator; EERL - Environmental Effects Result (Outcome) QuaLitative indicator; EERN - Environmental Effects Result (Outcome) QuaNtitative indicator

Impact

Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high
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0 - Impossible 

to judge 

project 

relevance to 

this 

subdimension

Degree of 

relevance*

Indicators used**

0 0



A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Relevant, but not implemented

dtto

rather deteriorated - increase in number of 

visitors put strain on water resources, 

however, low causality with project as such

dtto

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.3

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: EEO – Environmental Effects Output indicator; EERL - Environmental Effects Result (Outcome) QuaLitative indicator; EERN - Environmental Effects Result (Outcome) QuaNtitative indicator
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Impact
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5 = high, 0 = none
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Indicators used**
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A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

EEO55: Number and type of strategies for reduction of 

waste production adopted.

Zavedeno environmentální vzdělávání ve 

školkách a ZŠ v městě Čačak

EERL50: Evidence of changed behaviour patterns of local 

inhabitants in relation to waste generation.

Prozatím nelze pozorovat

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.4

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,50

Degree of 
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Note: EEO – Environmental Effects Output indicator; EERL - Environmental Effects Result (Outcome) QuaLitative indicator; EERN - Environmental Effects Result (Outcome) QuaNtitative indicator

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator
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Indicators used** Impact

CommentsImprovement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high



* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.5

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: EEO – Environmental Effects Output indicator; EERL - Environmental Effects Result (Outcome) QuaLitative indicator; EERN - Environmental Effects Result (Outcome) QuaNtitative indicator

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

EGO1: Project has equipped project participants, partners 

and other stakeholders with necessary knowledge to act in 

accordance with good environmental governance 

(environment-responsibly). 

Environmentální vzdělávání

EGO3: Number and type of environmental educational and 

awareness-raising events organized.

Environmentální vzdělávání

EGRL1: Evidence of increased capacity of local authorities 

to effectively and efficiently govern over natural resources 

and their use.

V důsledku zpraocvání strategie 

předpokládané zvýšení kapacity NFA v oblasti 

neproduktivní funkce lesa a jejího významu

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator
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CommentsImprovement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high



Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 2.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 1,00

Note: EGO – Environmental Governance Output indicator, EGRL – Environmental Governance Result (Outcome) QuaLitative indicator; EGRN – Environmental Governance Result (Outcome) QuaNtitative indicator
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3. Evaluation of project results – HUMAN RIGHTS

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

HRO3: Number of civil servants educated on human rights 

and human rights mainstreaming in policy and decision-

making.

HRO7: Project provided support to vulnerable groups to 

demand their rights.

Podpora obyvatel horských oblastí, 

potenciální zákald jejich organizace a 

zvyšování jejich "hlasu" v rozhodování 

HRRL3: Project enhanced respect for rights of traditionally 

disadvantaged groups.

viz výše

HRRN1: Number of organizations with increased capacity 

for advocacy and promotion of human rights.

pouze neformální, neformální struktury nebyly 

udrženy

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,10

EVALUATION OF PROJECT CONTRIBUTION TO HUMAN RIGHTS
In what way, if any, has the project contributed or worsened the following subdimensions?

Degree of 

relevance*

Indicators used** Impact

Comments
Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high
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Note: HRO – Human Rights Output indicator; HRRL – Human Rights Result (Outcome) QuaLitative indicator; HRRN – Human Rights Result (Outcome) QuaNtitative indicator

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

HRRL20: All members of the community regardless of 

income level, ethnicity, religion etc. have had equal 

benefits from project / equal access to project-generated 

goods and services.

HRRL25: Reported increased economic opportunities for 

members of underprivileged groups. 

Projekt vytváří potenciál pro rozvoj 

ekonomických příležitostí pro obyvatele 

horských osad, výsledky ale nebyly 

zaznamenány

HRO23: Number and type of project activities that favoured 

participation of disadvantaged groups.

Školení pro poskytovatele služeb a drobné 

producenty horských oblastí

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.2

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,33

Note: HRO – Human Rights Output indicator; HRRL – Human Rights Result (Outcome) QuaLitative indicator; HRRN – Human Rights Result (Outcome) QuaNtitative indicator
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Improvement 

5 = high, 0 = none
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0 = none, -5 = high
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A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.3

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: HRO – Human Rights Output indicator; HRRL – Human Rights Result (Outcome) QuaLitative indicator; HRRN – Human Rights Result (Outcome) QuaNtitative indicator
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Improvement 

5 = high, 0 = none
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0 = none, -5 = high
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3. Evaluation of project results – GENDER EQUALITY

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GEO1: Women and men had equal opportunity to 

participate in project and all its activities.

GERL1: Evidence of strengthened position of women 

and/or women’s organizations after project intervention.

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,00
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EVALUATION OF PROJECT CONTRIBUTION TO GENDER EQUALITY
In what way, if any, has the project contributed or worsened the following subdimensions?

Degree of 

relevance*

Indicators used**

Comments

Impact

Improvement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high

0

0



Note: GEO – Gender Equality Output indicator; GERL – Gender Equality Result (Outcome) QuaLitative Indicator, GERN - Gender Equality Result (Outcome) QuaNtitative Indicator

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GERL20: Women have had equal benefits from project / 

equal access to project-generated goods and services.

GEO21: Male:female ratio of project participants in 

(depending on the project objectives):

-  the partner organization (not the project itself);

-  the target sector; 

-  the partner community; and

-  as candidates for public office

nebyla zaznamenána žádná změna v přímém 

důsledku realizace proejktu

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.2

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,10

Note: GEO – Gender Equality Output indicator; GERL – Gender Equality Result (Outcome) QuaLitative Indicator, GERN - Gender Equality Result (Outcome) QuaNtitative Indicator
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A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GEO41: Women had equal opportunity as men to learn 

about, discuss and comment on policies, directives, 

strategies or other measures adopted.

workshopy a semináře, deklarován rovný 

přístup. 

GERL41: Gender analyses carried out by public authorities 

prior designing or adjusting policies and programs

nerealizováno v žádném z hodnocených 

projektů

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 1.3

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,20

Note: GEO – Gender Equality Output indicator; GERL – Gender Equality Result (Outcome) QuaLitative Indicator, GERN - Gender Equality Result (Outcome) QuaNtitative Indicator
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A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Women more often in charge of tourist 

infrastructure that is being established

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 2.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

0 0

Impact
Degree of 

relevance*

Indicators used**

CommentsImprovement 

5 = high, 0 = none

Deterioration

0 = none, -5 = high

2
. R

ig
h

ts
 a

n
d

 S
e

cu
ri

ty
 

2
.1

 P
u

b
lic

 a
w

ar
en

es
s

1 - not at all 

relevant



Note: GEO – Gender Equality Output indicator; GERL – Gender Equality Result (Outcome) QuaLitative Indicator, GERN - Gender Equality Result (Outcome) QuaNtitative Indicator

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 2.2 0 0
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** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation

Note: GEO – Gender Equality Output indicator; GERL – Gender Equality Result (Outcome) QuaLitative Indicator, GERN - Gender Equality Result (Outcome) QuaNtitative Indicator

A. Output B.1 Outcome (qual.) B.2 Outcome (quant.)

GEO91: Number/proportion of women-owned businesses, 

including farms, supported.

nebyla zaznamenána změna v přímém 

dopadu realizovaných proejktů (zejména 

Agora2017 a Agora 2018 - potenciál, podobně 

také výměna zkušeností v sociálním 

podnikání)

GERL92: Increased number or competitiveness or 

sustainability of women-owned businesses.

viz výše, nebyl zaznamenán přímý dopad.

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator

Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator Other, type in your own indicator
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* Evaluate the degree of project relevance to the subdimension. Total for subdimension 3.1

** Select from the dropdown menu the indicators you used to evaluate this subdimension. Average evaluation 0,00

Note: GEO – Gender Equality Output indicator; GERL – Gender Equality Result (Outcome) QuaLitative Indicator, GERN - Gender Equality Result (Outcome) QuaNtitative Indicator
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Příloha č. 10: Stručné vyhodnocení dotazníkového 
šetření 
 

Otázka č. 1: Uveďte prosím, jaký zastupujete úřad. 
Návratnost dotazníku lze považovat jako vysokou. Z 12 kontaktovaných osob vyplnilo dotazník 

celkem 8 z nich (viz Tabulka 8). Zástupce Jihomoravského kraje byl kontaktován telefonicky. 

Atributy Zahraniční spolupráce a Počátek spolupráce jsou výsledkem obsahové analýzy výročních 

zpráv a internetových stránek daných institucí. 

Tabulka 8: Přehled zúčastněných respondentů 

Obec / kraj Zahraniční spolupráce Počátek spolupráce 

Čermná nad Orlicí Srbsko 2002 

Frýdek-Místek Bosna a Hercegovina 2006 

Kralupy nad Vltavou Srbsko 1998 

Kutná Hora Bosna a Hercegovina 2018 

Kyjov Kosovo 2014 

Olomouc Srbsko 1996 

Praha 1 Gruzie 2013 

Královehradecký kraj 
Bosna a Hercegovina 
Srbsko 

2013 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 

Otázka č. 2: Využíváte nějaké veřejné dotační programy pro podporu financování 

rozvoje aktivit s Vašimi zahraničními partnery? 
Na otázku, zda vybrané obce a kraje využívají dotační programy určené pro podporu jejich zahraniční 

spolupráce, odpovědělo negativně 5 z 8 respondentů (viz Graf 1). Dotační podpory využívá pouze 

Statutární město Frýdek-Místek, a to konkrétně Program mezinárodní spolupráce INTERREG. 

Graf 1: Využívání dotačních programů krajskými a obecními úřady 

 

1
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2

Využíváte nějaké veřejné dotační programy pro podporu financování rozvoje 
aktivit s Vašimi zahraničními partnery?
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Bez odpovědi
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 

Otázka č. 2: Využíváte nějaké veřejné dotační programy pro podporu financování 

rozvoje aktivit s Vašimi zahraničními partnery? 
Mezi důvody nevyužívání dotačních programů, patří zejména nevědomost o možnostech financování 

svých zahraničních aktivit skrze dotační programy. Tento důvod uvedli 4 respondenti. Dalším důvodem, 

který byl zmíněn, je nízký zájem jejich úřadu. 

Graf 2: Důvody nevyužívání dotačních programů 

 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 

Otázka č. 3: Víte o existenci programů Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR), 

koordinovaných Českou rozvojovou agenturou, které je možné využít na rozvoj 

spolupráce v cílových zemích? 
Téměř identicky se respondenti vyjádřili i k otázce, která se týká povědomí o existenci programů ZRS 

ČR (viz Graf 3). Žádný z respondentů nezná programy ZRS ČR, které je možné využít na rozvoj 

spolupráce v prioritních zemích ZRS ČR a to i přes to, že většina respondentů ví o existenci ZRS ČR. 

4

1

1

Z jakého důvodu nevyužíváte dotační programy vhodné k financování Vašich 
zahraničních rozvojových projektů? Vyberte prosím všechny relevantní.

Nevíme o možnostech
financování zahraničních
rozvojových projektů

Nízký zájem Vašeho úřadu

Neumím posoudit
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Graf 3: Povědomí o Zahraniční rozvojové spolupráci ČR 

 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 

Otázka č. 4: Znáte program Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních 

zemích ZRS ČR? 

Otázka č. 5: Znáte mimo zmíněný program nějaké další formy podpory od České 

rozvojové agentury? 
Nízké povědomí o existenci dotační podpory na zahraniční spolupráci dokládá i tato otázka. Žádný ze 

7 respondentů, kteří odpověděli, neví o existenci programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v 

prioritních zemích ZRS ČR. Respondenti neznají ani další formy podpory ČRA. 

Graf 4: Povědomí o hodnoceném Programu 

 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 

Otázka č. 6: Připravujete nebo plánujete na Vašem úřadu rozšíření zahraniční 

spolupráce? 

Otázka č. 7: Ve které zemi by se budoucí zahraniční spolupráce měla uskutečnit? 
Mezi kontaktovanými krajskými a obecními zástupci je velmi nízký zájem o další rozvoj zahraniční 

spolupráce. Jediným subjektem, který spíše plánuje rozšířit zahraniční spolupráci, je Královehradecký 

kraj. Konkrétně by se zahraniční spolupráce měla uskutečnit v Německu, tedy zemi mimo prioritní 

země ZRS ČR. 

0
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Ano Vím o existenci ZRS ČR,
ale nevím o možnosti

využití jejích programů

Ne Bez odpovědi

Víte o existenci programů Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, koordinovaných 
Českou rozvojovou agenturou, které je možné využít na rozvoj spolupráce v 

prioritních zemích?
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Ano Ne Bez odpovědi

Znáte program Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS 
ČR?
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Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Graf 5: Rozšiřování zahraniční spolupráce 

 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 

Otázka č. 7: Z jakého důvodu neusilujete o rozšíření zahraniční spolupráce? Vyberte 

prosím všechny relevantní. 
Hlavní příčinou, nízkého zájmu o rozšíření zahraniční spolupráce je dostatek aktuálních partnerů / 

projektů. Tento faktor je důvodem celkem u 4 subjektů. Potenciálními žadateli o hodnocený Program 

mohou být obce Frýdek-Místek a Čermná nad Orlicí, u kterých jsou jedním z důvodů nedostatečné 

finanční zdroje. 

Graf 6: Důvody nízkého zájmu o rozšíření zahraniční spolupráce 

 

Zdroj: Vlastní šetření (n = 8) 
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  
 

VYHLAŠUJE 
 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

S NÁZVEM 

  

„VYHODNOCENI PROGRAMU PODPORA ROZVOJOVÝCH AKTIVIT KRAJŮ A OBCÍ 

V PRIORITNÍCH ZEMÍCH ZRS ČR (ČR, GRUZIE, SRBSKO)“   

 

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

INFORMACE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

Identifikační číslo: 45769851 

DIČ:   CZ45769851 

Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00 
 

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele: 

Ing. Václav Bálek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 
 

Zaměstnanec pověřený organizací zadávacího řízení: 

Ing. Dana Zázvorková, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 

e-mailový kontakt: dana_zazvorkova@mzv.cz  zároveň e-mailový kontakt: ors_sekretariat@mzv.cz 

tel.: +420 224 182 157 nebo tel. +420 224 182 366. 

 

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců) 

Předmětem zadávacího řízení organizovaného formou otevřené výzvy je nezávislé vyhodnocení dotačního 

programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky v gesci České rozvojové agentury (ČRA) 

s názvem „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko)“ za 

léta 2017 - 2019.  

Evaluace programů a projektů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční 

rozvojové spolupráci a humanitární pomoci1, Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 – 

2017, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018 – 2030, příslušných ustanovení Metodiky 

zahraniční rozvojové spolupráce a jednotlivých relevantních strategických dokumentů partnerských zemí 

ZRS ČR. 

Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC a dalších zadaných kritérií (vnější 

prezentace a naplňování průřezových principů ZRS) s důrazem na účelnost procesu výběru, celkovou 

efektivitu programu a míru naplnění jeho hlavních cílů.  

Projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje (SDGS).  

Vzešlé závěry a doporučení by měly být relevantní pro další směřování a financování uvedeného programu. 

Vyhodnocení proběhne v období únor – červen 2020 na území České republiky a vyhodnocení vybraných 

podpořených projektů v Gruzii a Srbsku formou mise nebo dálkového průzkumu.  

Vyhodnocen bude program: 

                                                 
1 Zákon č. 151/2010 Sb. a další relevantní strategické dokumenty ZRS ČR lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj v sekci Koncepce 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

 

Ministry of Foreign Affairs  
of the Czech Republic 

mailto:dana_zazvorkova@mzv.cz
mailto:ors_sekretariat@mzv.cz
file://///ds-umv/departments/CRA/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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„ Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko)“ 

Gestor: Česká rozvojová agentura 

Geografické a tematické zaměření: Prioritní země dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce 

ČR (hodnocené projekty realizovány v Gruzii a Srbsku) 

Hodnocené období:  2017 - 2019  

Typ programu: Dotační program 

Realizátoři: AGORA CE O.P.S., město Valašské Meziříčí, kraje 

Ústecký a Pardubický 

Další partner/realizátor: Partnerské instituce v cílové zemi 

Celková výše prostředků vynaložená na 

program ze ZRS v hodnoceném období:  

5 389 226,-  Kč (ČRA 3 850 072,- Kč) 

Celkový počet nových projektů 

podpořených v hodnoceném období: 

9  

 

Hlavní zúčastněné strany 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce, včetně 

programování její bilaterální složky a vyhodnocování výsledků (evaluace). Tato činnost je zastřešena 

Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), který spolupracuje s teritoriálními odbory 

MZV, zastupitelskými úřady ČR (ZÚ) a Českou rozvojovou agenturou (ČRA). 

Česká rozvojová agentura působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti 

ZRS ČR, zejména pro přípravu, realizaci a monitoring bilaterálních rozvojových projektů a pro vyhlašování 

a realizaci tzv. horizontálních rozvojových programů. Výběr a realizace projektů a nastavení programů 

probíhá na základě požadavků partnerských zemí a po dohodě s MZV. 

 

Realizátoři hodnoceného programu 

AGORA CE O.P.S., město Valašské Meziříčí, kraje Ústecký a Pardubický v letech 2017-2019. 

 

Referenční skupina 

Spolu se zadavatelem bude na průběh vyhodnocení dohlížet v poradenské roli také expertní referenční 

skupina složená ze zástupců MZV – ORS, ČRA, Odboru veřejné diplomacie (OVD), Oddělení 

zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (OZZKZ), Odboru států severní a východní Evropy 

(OSVE), Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE), Odboru ekonomické diplomacie (OED), 

Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a nezávislého odborníka České evaluační společnosti (ČES).  

Komunikaci mezi evaluačním týmem a zpracovatelem bude zprostředkovávat pověřený zástupce ORS 

MZV. Členové expertní referenční skupiny budou mít, za předpokladu zachování nestrannosti, právo 

připomínkovat zprávy odevzdané zpracovatelem. 

 

Bližší informace k hodnocenému programu 

Cílem programu je podpora existujícího nebo nově navazované partnerství mezi českými územními 

samosprávnými celky (kraji či obcemi) a obdobnými správními jednotkami v prioritních zemích 

dvoustranné ZRS ČR. Náplní projektů je přenos know-how, sdílení zkušeností a budování kapacit s cílem 

podpořit rozvoj místní správy a samosprávy i občanské společnosti a veřejné infrastruktury v cílových 

zemích. Dotace se poskytuje na příslušný kalendářní rok s možností návazné realizace v dalším roce; podíl 

dotace na celkových nákladech projektů může činit až 90 %.   

Účel vyhodnocení a další využití výsledků   

Hlavním účelem zadávaného vyhodnocení je získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní závěry, 

zjištění a doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA a dalšími aktéry o budoucím 

http://www.czda.cz/cra/projekty/www.czda.cz/cra/projekty/bosna-a-hercegovina/posilovani-kapacit-veterinarnich-laboratori-a-veterinarnich-inspekcnich-sluzeb-v-ramci-nrmp-bosna-a-hercegovina.htm
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zaměření hodnoceného programu a celkové realizace ZRS ČR se zohledněním Agendy 2030 pro udržitelný 

rozvoj a Strategie ZRS ČR 2018 – 2030. 

Cílem evaluace je vyhodnotit, zda se tento program vyplácí ve vztahu k výsledkům; jaké má dopady 

v cílových zemích, jaká je přidaná hodnota realizátorů z oblasti veřejné správy, případně zda existuje jiný 

program, který by řešil podobné intervence v rozvojových zemích.  

Dalším cílem evaluace je zjistit důvody pro značně omezený okruh žadatelů o podporu z programu, resp. 

předpoklady pro zapojení dalších realizátorů. 

Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC2, tj. relevance, efektivity 

(hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), dopadů a jejich udržitelnosti, a podle dalších evaluačních kritérií 

(vnější prezentace a naplňování průřezových principů ZRS). 

Důležitým záměrem zadavatele je získat nezávislé vyhodnocení procesů spojených s realizací hodnoceného 

programu s důrazem na možnosti zvýšení jeho efektivity a efektivnosti, ale i z hlediska zvyšování kvality a 

účelnosti poskytované podpory a zapojení většího množství realizátorů.  

Základní evaluační otázky: 

Relevance 

 Nakolik je program relevantní z hlediska strategických cílů ZRS ČR a z hlediska jednotlivých 

zapojených aktérů? 

 Jsou definované cíle programu kvantifikovatelné (v souladu s metodou SMART)? 

Efektivita (hospodárnost) 

 Jak lze na základě dostupných informací hodnotit hospodárnost vynaložených finančních prostředků 

programu, zejména z hlediska celkové „value for money“? 

 Jaké hlavní faktory přispívají k ne/efektivitě programu z procesního i obsahového hlediska? 

 Jsou kritéria pro realizaci projektů v rámci programu vhodně nastavena? 

Efektivnost (účelnost) 

 Do jaké míry program napomáhá rozvoji cílových zemí a partnerství mezi subjekty z cílové země a z 

ČR? 

 Dochází u projektů stejných realizátorů k opakujícím se aktivitám a výstupům projektu? 

Dopady 

 Jaké jsou hlavní rozvojové dopady programu? 

 Jaké přínosy má program pro zapojené realizátory? 

 Je publicita ZRS ČR v místě realizace projektů dostatečná, případně jak probíhá? 

 Je publicita programu vzhledem k ostatním krajům ČR dostatečná? Jaké jsou překážky a předpoklady 

pro zapojení širšího okruhu realizátorů? 

Udržitelnost 

 Které parametry programu jsou klíčové pro jeho udržitelnost? 

 

Další evaluační kritéria  

Program bude vyhodnocen také z hlediska jeho vnější prezentace (viditelnosti, jak z hlediska povědomí o 

programu, tak viditelnosti české podpory v rámci podpořených aktivit) a z hlediska uplatnění průřezových 

principů ZRS ČR definovaných ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018–20303: 

řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; dodržování 

lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. Zpracovatel by měl zejména posoudit, zda a jak jsou 

                                                 
2 Více informací k uplatnění evaluačních kritérií OECD-DAC viz www.oecd.org/development/evaluation  
3 viz www.mzv.cz/rozvoj 

http://www.oecd.org/development/evaluation
file://///ds-umv/departments/CRA/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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průřezové principy uplatňovány a vyžadovány gestorem programu a nakolik se promítají do podpořených 

projektů.  

Při tomto nezávislém vyhodnocení bude využita MZV certifikovaná Metodika evaluace průřezových 

principů ZRS, kterou v rámci programu Omega Technologické agentury ČR zpracovala výzkumná 

organizace Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN, s.r.o. 4 

 

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace  

V závěrečné evaluační zprávě budou uvedena konkrétní a realizovatelná doporučení, s přidanou 

hodnotou, s uvedením stupně závažnosti a adresně určená MZV, ČRA a dalším zapojeným aktérům. 

Doporučení budou dostatečně podložená konkrétními zjištěními a závěry, řazena dle hlavního adresáta či 

stupně závažnosti s indikací další realizace navrženého opatření, časového horizontu, apod. Za účelem 

dalšího vypořádání a praktické implementace ze strany adresátů by jednotlivá doporučení neměla být 

adresována zároveň více rozdílným subjektům. 

Vyhodnocení by mělo být primárně zaměřeno zejména na systémová a procesní doporučení využitelná pro 

úpravy stávajících programů a postupů ZRS ČR, včetně systémových doporučení k realizaci evaluací. 
 

Požadované výstupy vyhodnocení a termíny  

 Zadavatel požaduje po zpracovateli odevzdání jedné vstupní zprávy a jedné závěrečné evaluační 

zprávy, která bude následně zveřejněna na webových stránkách MZV. Vstupní zpráva, se strukturou 

dle přiložené povinné osnovy5, detailně rozpracuje metodologii hodnocení, popíše zvolené metody 

hodnocení ve vztahu k okruhům evaluačních otázek a hypotézám formulovaným na základě studia 

dokumentů a úvodních rozhovorů. Vstupní zpráva bude dále obsahovat závazný harmonogram prací 

včetně plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových 

šetření, apod. Pracovní verze vstupní zprávy bude předložena k připomínkám referenční skupiny 

nejpozději do 5. března 2020.  

 Vstupní zpráva musí být projednána se zadavatelem i s referenční skupinou a odevzdána zadavateli 

v listinné (svázané) i elektronické podobě se zapracovanými připomínkami nejpozději pět dnů před 

odjezdem na evaluační misi do zahraničí.  

 Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR6. 

Délka zprávy bude max. 4 strany A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran A4 textu (bez příloh). 

Evaluační zpráva bude obsahovat především klíčové body nezávislého vyhodnocení, včetně shrnutí 

hlavních poznatků z hodnocení programu i vzorku projektů, základních informací o hodnoceném 

programu, popisu použité metodologie a zejména nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících 

doporučení.  

 V přílohách budou uvedeny případné podrobnější poznatky k programu či jednotlivým projektům, 

dále podklady pro evaluační zjištění a doplňkové informace, kvantitativní data, vzory a výsledky 

hodnocení dotazníků apod. dle použitých metod evaluace. V rámci zpracování zdrojů ověřitelných 

zjištění bude zadavatel dle Etického kodexu evaluátora České evaluační společnosti (ČES)7 

respektovat právo na ochranu soukromí respondentů a anonymizovat zdroje svých zjištění. 

 Evaluační zpráva bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce (s anglickým shrnutím). 

Přílohy evaluační zprávy mohou být ponechány v původním jazyce zpracování.  

 Návrh závěrečné evaluační zprávy, v editované podobě a se všemi náležitostmi dle závazné osnovy, 

bude odevzdán zadavateli k připomínkám do 12. května 2020. Zadavatel shromáždí připomínky od 

expertní referenční skupiny a hlavních aktérů podílejících se na realizaci daných projektů a předá tyto 

připomínky zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat 

do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou).  

                                                 
4 viz www.mzv.cz/rozvoj/Evaluace 
5 Osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu. 
6 Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu. 
7  www.czecheval.cz 

file://///ds-umv/departments/CRA/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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 Evaluační zprávu s již vypořádanými připomínkami referenční skupiny a dalších zapojených aktérů 

představí zpracovatel se zaměřením na hlavní zjištění, závěry a doporučení na prezentaci s diskusí 

uspořádané ze strany ORS MZV. Případné zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou 

zapracovány ve formě samostatné přílohy finální verze zprávy. Termín prezentace bude stanoven po 

vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu. Zpracovatel zašle vizuální osnovu prezentace 

(PowerPoint) zadavateli alespoň 2 pracovní dny před prezentací. 

 Finální verze evaluační zprávy bude odevzdána zadavateli do 30. června 2020, následně bude 

zveřejněna na webových stránkách MZV. Evaluační zprávu je nutné odevzdat zadavateli v listinné 

podobě v 1 svázaném výtisku a v elektronické formě na CD/DVD/USB nosiči. 

 

Evaluační mise a další upřesnění pro zpracovatele 

 Zkoumání výsledků vybraných projektů podpořených v rámci hodnoceného programu formou 

evaluační mise v partnerské zemi nebo dálkově realizovaného evaluačního zjišťování je povinnou 

součástí procesu vyhodnocení. Minimální délka výzkumu v každé z doporučených zemí je 5 

pracovních dnů; zejména se však odvíjí od metod zvolených zpracovatelem. Konkrétní termín stanoví 

evaluační tým v součinnosti se ZÚ, realizátory a místními partnery a institucemi zapojenými do 

projektu. 

 V průběhu vyhodnocení povede evaluační tým rozhovory se zástupci MZV, ČRA, ZÚ, realizátory 

projektů, případně se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací (a s dalšími respondenty 

dle potřeby). 

 V případě uskutečnění evaluační mise uspořádá zpracovatel zahajovací a závěrečný brífink pro 

zúčastněné strany (relevantní úřady partnerské země, zástupce příjemců výstupů projektů, ZÚ, apod.), 

na kterém lze předpokládaná a poté získaná zjištění a závěry vyhodnocení otestovat v diskusi s těmito 

zainteresovanými aktéry, a získat tak první zpětnou vazbu. Obdobný brífink se doporučuje uskutečnit 

také po návratu z mise s expertní referenční skupinou. Zápisy či prezentace ze závěrečného brífinku a 

případného brífinku s referenční skupinou by měly být zařazeny do příloh závěrečné evaluační 

zprávy. 

 Od evaluačního týmu se očekává také detailní konzultace s dotčenými ZÚ. Evaluační tým se může na 

zastupitelský úřad obrátit se žádostí o logistickou podporu nebo event. i s žádostí o zprostředkování 

rozhovorů na úřadech partnerské země; měl by však asistence ZÚ využívat jen v míře nezbytně nutné. 

 V průběhu hodnocení může zpracovatel požádat o brífink s expertní referenční skupinou za účelem 

projednání předběžných závěrů, zjištění a doporučení. Prezentace z brífinku s referenční skupinou 

bude zařazena do příloh závěrečné evaluační zprávy. 

 

Vyhlášení zadávacího řízení a podání nabídek 
 

Toto zadávací řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV 

dne 14. ledna 2020. 
 

Nabídky budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnocenému programu, které si zájemci 

mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: 

dana_zazvorkova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz. 
 

Příjem nabídek končí dne 5. února 2019 v 14:00 hod. (SEČ). 
 

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení 

uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým 

předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené: 

mailto:dana_zazvorkova@mzv.cz
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 plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou; 

 textem: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT – IHNED PŘEDAT ORS – „VYHODNOCENÍ 

PROGRAMU PODPORA ROZVOJOVÝCH AKTIVIT KRAJŮ A OBCÍ V PRIORITNÍCH 

ZEMÍCH ZRS ČR (ČR, GRUZIE, SRBSKO)“ 
 

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), doručené na jiné 

adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.  

Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla 

obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele - MZV.  

V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod. 

(SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele. 

Nabídky budou podány v jazyce českém nebo slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky 

stanovené v této výzvě k podání nabídky. 

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou 

zakázku. Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně účastník na své náklady. S výjimkou 

těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky účastníkům nevracejí a 

zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. 

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na 

adresu: dana_zazvorkova@mzv.cz  a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 24. ledna 

2020, 23:59 hod. 

 

Evaluační tým 

Vyhodnocení může provést buď tým složený z více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí 

týmu s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem 

expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem). 

Zadavatel považuje za optimální tým složený ze 2 - 4 osob, tj. hlavního evaluátora s odpovědností za celý 

proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách 

evaluace; experta(-ů) se zaměřením na procesní evaluace, na problematiku veřejné správy nebo na 

témata hodnocených intervencí, a případně juniorního člena (juniorních členů) týmu.  

Účastník může požadovaný expertní tým doplnit o další osoby (např. tazatele průzkumů, administrátory, 

odborníky zapojené do vyhodnocení nebo kontroly dat, apod.). 

 

Nabídky účastníků budou povinně obsahovat: 

 Metodologický přístup, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie navržená specificky pro 

hodnocený program ZRS ČR). 

 Složení evaluačního týmu, tj. jména, kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon) a specializace všech 

expertů, kteří se na vyhodnocení budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich účasti na 

vyhodnocení a při vypracování evaluačních zpráv. 

 Strukturované životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů 

ke vzdělání, odbornosti a zkušenostem relevantním pro toto vyhodnocení. 

 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu (viz výčet předpokladů 

níže) podepsané oprávněným zástupcem účastníka nebo všemi členy evaluačního týmu; před 

podpisem smlouvy musí být účastník schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/potvrzení; v 

mailto:dana_zazvorkova@mzv.cz
mailto:ors_sekretariat@mzv.cz
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případě zahraničního evaluačního týmu lze prokázat jejich splnění obdobným zahraničním vzděláním 

a praxí. 

 Čestné prohlášení o nezávislosti podepsané všemi členy evaluačního týmu (viz příloha). Všechny 

fyzické osoby tvořící evaluační tým musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti 

současně a jednoznačně a musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti. 

 Nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena 

opatřená prohlášením účastníka o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu 

zakázky v orientačním rozmezí 250 000 – 400 000 Kč bez DPH.8 

 Řádně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů (viz příloha). Zadavatel bude před proplacením odměny 

požadovat doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. 

V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést 

přesun mezi položkami do výše max. 10 % celkového rozpočtu a to při dodržení celkové nabídkové 

ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce, zadavatel o tento 

rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než 

rozpočtované v nabídce, nebudou tyto náklady zadavatelem proplaceny. 

 Výpis z obchodního rejstříku, případně Výpis z živnostenského rejstříku, pokud je v něm účastník 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně další dokument, kterým 

účastník prokáže svůj právní status a zaměření. Výpis bude doložen v prosté kopii, přičemž nesmí být 

starší než 90 dnů. 

 Čestné prohlášení o pravdivosti (viz příloha). 
 

Kvalifikační předpoklady expertů evaluačního týmu  

 Ukončené vysokoškolské vzdělání - u všech expertních členů evaluačního týmu;  

 Minimálně 4 roky pracovních zkušeností v oblasti evaluací - u všech expertních členů evaluačního 

týmu s výjimkou juniorních; 

 Dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) 

projektu, programu či podobné intervence – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou 

juniorních; 

 Absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení 

projektového/programového cyklu (project cycle management), nebo k řízení orientovanému na 

výsledky (results-based management); nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo 

disertační práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u všech 

expertních členů evaluačního týmu s výjimkou juniorních; 

 Kvalifikační předpoklady lze také doložit prostřednictvím referencí právnické osoby, která nabídku 

předkládá, nebo referencí fyzických osob, které budou realizovat předmět plnění. 

 

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu 

 Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na realizaci hodnoceného programu ani na přípravě či 

realizaci z něj podpořených projektů v jakékoli fázi, ani se na nich nebude podílet v roce dané 

evaluace nebo roce následujícím.  

 Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem gestora 

programu, ani jím nebyl v hodnoceném období; žádný z členů evaluačního týmu nepůsobí jako 

                                                 
8 Tato zakázka je zadávána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu 

veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč bez DPH. Očekávaným rozmezím zadavatel 

nedefinuje striktně minimální ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. čas 

strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování připomínek), náklady na evaluační misi do partnerské země 

(odměna členům týmu, letenky, místní doprava, ubytování, stravné, tlumočení, telefonní hovory), odměnu členům týmu za čas 

strávený závěrečnou prezentací, apod. 
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zaměstnanec či externí spolupracovník realizátorů podpořených projektů, ani tak nepůsobil v období 

přípravy a realizace těchto projektů. 

Hodnotící kritéria (0-100 bodů celkem) 
 

Za hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky. 
 

Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria byla stanovena následujícím způsobem: 
 

1. Nejnižší nabídková cena (porovnávány jsou ceny nabídek bez DPH): 0-40 bodů 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 40 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle 

vzorce: /hodnota nejnižší nabídkové ceny/ x /40 bodů/ : /hodnotou nabídkové ceny daného účastníka/ = 

/počet bodů pro nabídku daného účastníka/.  
 

2. Odborná kvalita, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace, vč. 

harmonogramu a postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu: 0-30 bodů 

Maximum bodů náleží takové metodologii, která stanoví jak teoretický rámec navržených metod a jejich 

limitů, tak konkrétně rozpracuje kombinaci evaluačních kritérií OECD/DAC, zadaných otázek a 

navržených metod – zpravidla do podoby matice evaluačních otázek, způsobu opatřování dat a informací 

a triangulace údajů, apod. Očekává se striktní dodržování osnovy evaluační zprávy a logické propojení 

zjištění, závěrů a doporučení se stanovenými, konkrétními a realistickými evaluačními otázkami. 

Dále optimální metodologie stanoví též harmonogram prací a rozdělení úkolů a kompetencí mezi 

jednotlivé členy evaluačního týmu; přičemž tyto postupy jsou navrženy realisticky. Zadavatel uvítá, 

pokud se evaluace bude opírat o Formální standardy provádění evaluací České evaluační společnosti. 

Důraz bude kladen na odbornou kvalitu, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené 

metodologie evaluace. 
 

3. Míra odbornosti a předchozích evaluačních zkušeností členů týmu: 0-20 bodů 

Maximum bodů náleží účastníku, jehož expertní tým dohromady disponuje dostatečnou odborností 

v tématice evaluací rozvojových projektů a oblastech souvisejících s hodnoceným programem. 

Odbornost je zde chápána jako kombinace teoretického vzdělání a pracovních zkušeností. Má-li tým 

účastníka odbornost v příbuzných oblastech, obdrží nabídka část bodů dle hloubky, šíře a přenositelnosti 

znalostí. Kritérium odbornosti a předchozích zkušeností evaluačního týmu v sektorové tematice bude 

hodnoceno na základě předložené nabídkové dokumentace.  
 

4. Rozsah předchozích zkušeností členů týmu v oblasti rozvojové spolupráce: 0-10 bodů 

Maximum bodů náleží účastníku, jehož expertní tým dohromady může prokazatelně nabídnout rozsáhlé 

zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti rozvojové spolupráce či širších programů 

pomoci, práce v koncepční či výzkumné rovině ZRS a to jak z pracovního, výzkumného nebo podobného 

pobytu v rozvojových nebo transformujících se zemích nebo v mezinárodních rozvojových a 

humanitárních organizacích; tak z rozvojové spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky. 

Zkušenost z realizace či hodnocení mezinárodní akademické spolupráce a mobility je výhodou. 
 

Kritéria č. 2 – 4 budou hodnocena na základě předložené nabídkové dokumentace.  
 

U kritérií č. 2 – 4 nemusí žádná nabídka dosáhnout maximálního počtu bodů. Body přisuzuje odborná 

hodnotící komise. 
 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá účastník, který získá nejvíce bodů v součtu všech kritérií a splní 

všechny další požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

 

Vyhodnocení nabídek 

Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou komisí pro otevírání 

obálek s nabídkami, která je zkontroluje po formální stránce ve smyslu zadávacích podmínek. Vyhovující 

nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí a na základě hodnotících kritérií doporučí 
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nejvhodnější nabídku ve smyslu platného Statutu a jednacího řádu hodnotící komise pro výběr projektů 

předložených v rámci výběrových řízení MZV ČR pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci.  

Po schválení výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel všem dotčeným účastníkům bez zbytečného 

odkladu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Smlouva 

S vítězným účastníkem uzavře zadavatel smlouvu o vyhodnocení  programu, a to v souladu s ustanovením § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je 

prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené ve smlouvě a jejích případných následných 

dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a 

udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění a vložení do Registru smluv bez jakýchkoliv dalších 

podmínek. Povinnou přílohou příkazní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky. 

 

Závěrečné ustanovení 

MZV ČR nevrací nabídky, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení s výjimkou těch nabídek, které byly 

podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. MZV ČR si jako zadavatel výslovně vyhrazuje právo 

uveřejněné podmínky zadávacího řízení kdykoliv změnit nebo toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodů9. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
 

Vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky) 

 

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky) 

 

Vzor tabulky nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky) 

 

Závazná osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR 

 

Závazná osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR  

                                                 
9 Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část IV – Relativní majetková práva, Hlava I – Všeobecná ustanovení o závazcích, 

Díl 2 – Smlouva, Oddíl 6. – Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy, § 1772 an. - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku). 

 

 



 
 
 
 

 

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

 
Závěrečná zpráva  

 
Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko) 

Příloha č. 12: Tabulka vypořádání zásadních připomínek 
referenční skupiny a dalších zapojených aktérů 

 
 

  



Číslo Text připomínky odkaz Autor Vypořádání

1
Ve skutečnosti je logika opačná: alokace na program byla postupně snížena 

vzhledem k opakovaně nízkému počtu žádostí a následně i podpor kap. 2.1, s. 2 ORS

Akceptováno částečně. Text nehovoří o příčinné souvislosti, ale pouze o logickém faktu, že při alokaci cca 1,5 

mil. Kč a maximální dotaci ve výši 500 tis. Kč lze očekávat 3 podpořené žádosti. Text upraven.

2

Výše je zmíněno( viz str. VI), že projekty probíhají za minimální/nulové 

intervence zastupitelských úřadu, což má negativní vliv na efektivitu 

programu? kap. 2.2, s. 2 OED Akceptováno. Upraveno. Zapojení pracovníků ZÚ je skutečně minimálně a pouze ad-hoc.

3
Postrádám základní komentář k procesní stránce intervence – viz osnova 

závěrečné zprávy s. 3 ORS Akceptováno, doplněno

4 Postrádám systematický popis metod. kap. 3.1 ČES

Akceptováno částečně. Informace v kapitole byly aktualizovány. Podrobněji jsou metody popsány v evaluační 

matici, která je přiložena.

5 Není uvedeno, jak byly analyzovány jednotlivé dokumenty/data. kap. 3.1 ČES

Nebylo akceptováno. . Informaci o metodách analýzy dat uvedenou v přiložené evaluační matici (na kterou je v 

úvodu kapitoly odkázáno) považujeme za dostatečnou.

6
Pokud komunikace probíhala prostřednictvím emailu, tak nejde o 

ROZHOVOR? Prosím upřesnit, resp. upravit odbornou terminologii kap. 3.1 ČES Akceptováno, upraveno.

7
Polovičaté informace; chybí údaje o velikost vzorku, jeho konstrukci, způsobu 

výběru a další standardně uváděné údaje. kap. 3.1 ČES Akceptováno, doplněno

8
Prosím do příloh zařadit výsledky provedených šetření, tedy zejména 

záznamy/transkripty rozhovorů a přehled výsledků dotazníkových šetření. kap. 3.2 ČES

Akceptováno. Do příloh byla zařazena vyhodnocení dotazníkových šetření. Transkripty rozhovorů jsou 

zpracovány pouze pro interní potřebu evaluačního týmu, jejich publikace v příloze evaluační zprávy není 

zadavatelem evaluace vyžadována a nepovažujeme ji za vhodnou. Respondenti rozhovorů byli před jejich 

konáním, v zájmu jejich maximální otevřenosti a upřímnosti, upozorněni, že výsledky rozhovorů nebudou v 

Závěrečné zprávě zpracovávány individuálně, ale pouze agregovaně a neadresně. Z tohoto důvodu také nebyly z 

rozhovorů pořizovány audiovizuální záznamy. 

9
Z evaluace ovšem nevyplývá, že by tato zkušenost a expertíza (s politickou a 

ekonomickou transformací) byla jakkoliv aplikována kap. 4.1.1 OED

Akceptováno částečně. Z hodnocení v kritériu efektivnosti vyplývá, že podpořené projekty prokázaly schopnost 

generovat dílčí změny - ovšem pouze v případě, že šlo o úzce vymezená, konkrétní řešení pro specifický 

problém. Zde je možné přenos zkušeností s ekonomickou transformací v konkrétních případech pozorovat. 

Zdůrazněno v závěrech.

10

Opět, evaluace zmiňuje, že k tomuto propojování bohužel nedochází. (ve 

vztahu k programu jako "vstupní bráně" k nástrojům dalších mezinárodních 

organizací) kap. 4.1.1 OED

Nebylo akceptováno. V části relevance hodnotíme cíl programu - a ten je z tohoto pohledu relevantní. To, že 

jeho potenciál není naplněn je rozpracováno v hodnocení kritérií efektivnosti a také dopadů

11 Ok, není tedy splněno „M“, ale co ostatní? S-A-R-T? kap. 4.1.2 ČES

Akceptováno částečně. Nebyly formulovány žádné kvantifikace, z toho důvodu je hodnocení dalších kritérií 

metodiky SMART bezpředmětné. Do kapitoly byly přesto doplněny informace vztahující se k dalším kritériím 

SMART.

12
Z pozice externího pozorovatele vyvstává v této souvislosti otázka na 

efektivitu nakládání s veřejnými prostředky kap. 4.1.2 OED

Nebylo akceptováno. S tímto hodnocením souhlasíme a domníváme se, že dopad absence monitoringu na 

efektivitu programu je v kapitole 4.2 dostatečně analyzován. Z připomínky ovšem není zřejmé, zda a jak by měla 

být zapracována do textu zprávy. Text zprávy proto nebyl na základě připomínky upraven.

13
V evaluační matici je uvedeno několik jsou ukazatelů; zde však jejich 

vyhodnocení chybí. Prosím doplnit; a prosím doplnit i v CELÉ zprávě. kap. 4.1.2 ČES

Akceptováno částečně. Doplněn komentář k dalším složkám SMART metodiky. Jak ovšem bylo uvedeno ve 

Vstupní zprávě, analýze z pohledu SMART bude podrobena kvantifikace cílů, tedy stanovené indikátory. Při 

absenci indikátorů není aplikace metodiky SMART zcela relevantní.

14

Ohledně monitorovacích indikátorů bych opět uvítala zda by bylo možné 

doporučit návrh jejich zpracování jak už v programu nebo v rámci dotační 

výzvy. kap. 4.1.2 ČRA

Akceptováno. Zpracováno v nově přidaném doporučení (doporučení č. 3 v části Obsahová a procesní 

doporučení)
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V evaluační matici je uvedeno několik jsou ukazatelů; zde však jejich 

vyhodnocení chybí. Prosím doplnit; a prosím doplnit i v CELÉ zprávě. kap. 4.1.2 ČES

Nebylo akceptováno. Ve VZ jsou stanoveny následující indikátory:

- Jsou formulovány kvantifikace cílů Programu

- Plnění cílů programu je prostřednictvím stanovených kvantifikací monitorováno

- Stanovené kvantifikace jsou v souladu s metodikou SMART

Vzhledem k tomu, že první ukazatel je nulový - nejsou formulovány žádné kvantifikace, je hodnocení dalších 

indikátorů v podstatě bezpředmětné. I přesto ale kapitola obsahuje informace také k dalším ukazatelům

16
konečný podíl spolufinancování realizátora oproti tomu plánovanému mírně 

snížil - to odporuje rozpočtovým pravidlům kap. 4.2.1 ORS

Akceptováno částečně. V případě projektu Agora 2019 byla data upravena - do tabulky byla chybně zanesena 

data z žádosti, nikoliv z rozhodnutí. V případě projektu Valašského Meziříčí 2017 ale jsou uvedená data správná - 

totožně jsou uvedena také v Závěrečné zprávě projektu, projekt nerealizoval ani žádnou změnu, která by se 

týkala schválené částky podpory. Rozhodnutí ale podíl spolufinancování neuvádí jako závazný, pouze uvádí, že 

„podíl dotace ze státního rozpočtu poskytnuté příjemci dotace na rok 2017 na celkových nákladech projektu v 

roce 2017 činí maximálně 90 %“.

Zjištění ovšem není ve vztahu k efektivitě zásadní - i pokud se mírně zvýšil podíl spolufinancování, vždy to byl 

důsledek efektivnější realizace (projekt byl realizován v plánovaném rozsahu s nižšími celkovými výdaji), text 

proto odstraněn.

17 Je řádné čerpání, ve smyslu dodržení rozpočtu dostatečný ukazatel efektivity? kap. 4.2.1 OED

Nebylo akceptováno. Dalším aspektům efektivity se věnuje další část odpovědi na EO 3 i další EO, které se týkají 

tohoto kritéria (EO 4 a 5). Text ZZ proto nebyl upraven.

18 Byl to obecný jev nebo to platí jen v tomto uvedeném případě? kap. 4.2.1 ČES

Nebylo akceptováno.Jde o obecný jev, který je podrobněji popsán u udržitelnosti. Netýká se pouze Agory, 

obdobné je to například v případě projektů Pardubického kraje, kdy byly zpracovány podklady pro marketing 

regionu nebo rozvoj MAS, které nebyly nijak dále využity – poněvadž nebyly předány „správným“ institucím. 

Vysvětlující připomínka, text ZZ nebyl upraven.

19 To jsou hezké příběhy, ale jak vypovídají o efektivnosti programu? kap. 4.2.1 ČES

Nebylo akceptováno. Evaluační matice schválené Vstupní zprávy mezi ukazateli pro měření efektivity v EO 4 mj. 

uvádí 

- Jsou identifikovány návazné projekty mezi realizátorem a partnery, které byly iniciovány iniciativami s 

podporou Programu

- Jsou pozorovány příklady dobré praxe v synergiích Programu s dalšími iniciativami

Obecně návazné iniciativy podporují efektivitu – dále pracují s výstupy a výsledky a rozvíjejí je. Důkazy o 

návazných iniciativách proto pozitivně ovlivňují hodnocení efektivity.

 Vysvětlující připomínka, text nebyl upraven.

20 Nestačilo by to uvést v případových studiích? kap. 4.2.1 ČES Akceptováno, pro detaily návazných iniciativ je odkázáno na případovou studii.

21 Toto patří spíše do kap. 2 - část "Efektivita na úrovni Programu" kap. 4.2.1 ČES Akceptováno, přesunuto.

22

Toto ale o není efektivitě a neodpovídá to na EO 3.

Pro účely evaluace není potřebné. 

Ve vztahu ke komparaci administrativní náročnosti jednotlivých programů kap. 4.2.1 ČES, ORS

částečně akceptováno, nadbytečný text ve vztahu ke komparaci jednotlivých programů odstraněn.

Dle Vstupní zprávy je ovšem jedním z ukazatelů pro analýzu efektivity "Nejsou identifikovány neefektivity v 

procesním řízení Programu". Analýza efektivity procesního řízení Programu proto je, dle našeho názoru, 

relevantní pro odpověď na EO 3 a jsou na ni bezprostředně navázána konkrétní doporučení.

23 Ze strany MZV byly každoročně informovány též SMO ČR a Asociace krajů. kap. 4.2.1 ORS Akceptováno. Doplněno do poznámky pod čarou
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Zbytečně velký prostor věnovaný skutečnosti, které čelí všichni administrátoři 

jakýchkoliv dotačních programů v ČR. Z velké části jde nicméně o termíny 

předem známé a předvídatelné, tj. administrátoři si mohou některé věci 

připravit předem a u jiných využít prioritizaci. kap. 4.2.1 ORS

Akceptováno částečně. Uvedený text byl zkrácen, považujeme ale analýzu deficitů efektivity řízení Programu za 

relevantní pro dané kritérium. Mimo jiné proto, že dlouhá prodleva mezi předložením Žádostí a vydáním 

Rozhodnutí výrazně zkracuje dobu pro realizaci projektů. Rovněž skutečnost, že kapacity ČRA pro řízení 

Programu jsou nerovnoměrně využity není zcela efektivní. Na tato zjištění jsou také navázaná některá 

doporučení. 

25
Chybí avizovaná komparativní analýza. Nejsou vyhodnoceny ukazatele 

uvedené v evaluační matici. kap. 4.2.2 ČES

Nebylo akceptováno, hodnocení obsahuje komparativní analýzu a zpracovává všechny ukazatele z evaluační 

matice. Evaluační matice formulovala následující ukazatele:

• Jsou identifikovány faktory, které snižují efektivitu programu jako celku 

• Jsou identifikovány faktory a dobrá praxe, které efektivitu programu zvyšují

• Jsou identifikovány faktory, které snižují efektivitu implementace podpořených projektů

• Jsou identifikovány faktory, které efektivitu podpořených projektů zvyšují

• Na základě komparace implementace jednotlivých projektů lze abstrahovat dobrou praxi co se týče efektivity 

implementace

Indikátory vztahující se k projektům jsou zpracovány v případových studiích. Indikátory vztažené k programu 

jsou  ve vyhodnocení pokryté. Odpověď na otázku je zpracovaná na základě komparace hodnocení efektivity z 

případových studií. Výsledkem komparace je zjištění, že efektivita je vyšší v případě dlouhodobé spolupráce 

mezi realizátorem a partnery a vyšší míry zapojení parterů do zpracování výstupů. Naopak efektivita výrazně 

klesá v případě, že do projektů nejsou zapojené instituce, které by převzaly výstupy a výsledky do svého 

vlastnictví.

26
Prosím tuto část jasně strukturovat: 5 kritérií = 5 posouzení; 5 explicitních 

závěrů. Souhrnná tabulka (případné váhy kritérií). kap. 4.2.3 ČES

Nebylo akceptováno. Evaluace se nevěnuje kritériím jednotlivě, ale systému kritérií jako celku. Kritériím 

jednotlivě se ani věnovat nemůžeme, poněvadž (1.) neznáme metodiku jejich hodnocení (nevíme, jak jsou 

přesně aplikována) a (2.) nevíme, jak jsou aplikována – u hodnocení projektů známe jen celkové bodové 

hodnocení. Zjištění jsou proto vztahována k systému kritérií jako celku – jednotlivá zjištění by se proto v 

navrhované tabulce opakovala (například právě to o nejednoznačnosti metodiky aplikace kritéria). Z hodnocení 

kritérií jako celku vyplývají jasné závěry: (a.) kritéria nejsou jednoznačně definovaná a není tak zřejmé jak jsou 

(nebo by měla být) aplikována a (b.) systém kritérií jako celek neodpovídá specifičnosti programu. Na to jsou 

navázána odpovídající doporučení.

27 Text není relevantní, neboť se EO ptá na úroveň Programu. kap. 4.3.1 ČES

Nebylo akceptováno. Text považujeme za relevantní – analýza na úrovni projektů poskytuje klíčové vstupy pro 

zjištění a závěry na úrovni Programu.

28 Z evaluace jsme vyrozuměli, že tyto cíle nejsou jasně stanoveny kap. 4.3.1 OED

Nebylo akceptováno.V části hodnocení kritéria relevance bylo uvedeno, že cíle jsou více či méně jednoznačně 

formulovány na úrovni projektů. Také Program jako celek svůj cíl formulovaný má, ovšem bez náležité 

kvantifikace. Vysvětlující připomínka, text ZZ nebyl upraven.

29
Závěrečná evaluace by měla tyto „deficity“ měřit – kvantifikovat; v této 

podobě je zpráva pouhou žurnalistikou. kap. 4.3.1 ČES Akceptováno. Zjištění konkretizována

30
Níže se ale píše o projektech (ve vztahu k části "Efektivnost na úrovni 

Programu") kap. 4.3.1 ČES

Akceptováno částečně. Odstavec se věnuje efektivnosti v dosahování cíle Programu. Analyzujeme tedy, zda a 

jak implementace dílčích projektů vede k plnění cíle definovaného na úrovni Programu. Níže je přidán shrnující 

odstavec efektivnosti Programu jako celku.

31
Toto patří zařadit spíše mezi případové studie. (ve vztahu k části "Efektivnost 

na úrovni Programu") kap. 4.3.1 ČES

Nebylo akceptováno. Část představuje syntézu případových studií (abstrakce dvou modelů spolupráce) a 

poskytuje argumentační základnu pro zjištění na úrovni Programu jako celku, ve zprávě proto ponecháno.
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Evaluace ve výše uvedené tabulky SDGs uváděla, že žádný z projektů k těmto 

cílům nepřispívá (zlepšení socioekonomických podmínek a využití potenciálu 

pro rozvoj) kap. 4.3.1 OED

Nebylo akceptováno. Evaluace naopak uváděla, že projekty Agory přispívají k cíli Strategie "Inkluzivní sociální 

rozvoj" (ve vztahu k SDG 2 a SDG 15) a "Ekonomická transformace a růst" (zde ve vztahu k SDG 8; SDG 7, který je 

ve Strategii k cíli Ekonomická transformace a růst také přiřazen, se týká dostupných zdrojů energie, tento SDG 

tedy relevantní není). Vysvětlující připomínka, text ZZ nebyl upraven.

33 Opět irelevantní; popisují se jednotlivé projekty, ačkoliv EO se ptá na Program. kap. 4.4.1 ČES

Akceptováno částečně. Doplněn odstavec se syntézou poznatků na úrovni Programu. Případové studie jsou ale 

klíčovým zdrojem dat pro tuto evaluační otázku, považujeme proto za relevantní klíčová zjištění případových 

studií uvést.

34

Je nutné aplikovat avizovanou metodu „syntézy“ a z úrovně jednotlivých 

projektů se posunout na úroveň Programu. Z prezentovaného 

nesystematického, idiografického popisu vybraných poznatků týkajících se 

jednotlivých projektů nelze usuzovat na parametry Programu. kap. 4.4.2 ČES

Akceptováno. Text této i předchozí otázky byl přestrukturován a byla posílena syntéza na úrovni Programu jako 

celku

35

Jde o nestrukturovaný mix tvrzení, předpokladů, domněnek, závěrů a

doporučení. Je proto nutné text revidovat a ponechat jen empiricky podložená

a zdůvodněná tvrzení. Kap. 5 ČES Akceptováno. Kapitola přepracovaná.

36

To je na samostatné doporučení poměrně málo, doporučujeme zasadit více do 

kontextu (např. dbát na dokumentaci výsledků programu s využitím vlastního 

monitoringu i zpráv od příjemců dotace. doporučení (Shrnutí) ORS Akceptováno. Do textu doporučení uvedena podrobná specifikace, která byla původně uvedena odděleně.

37 "Co je tím míněno? Méně často vyhlašovat? Jak často?" doporučení (Shrnutí) ORS

Akceptováno. Doporučení specifikováno, jde o rozvolnění termínů jednotlivých dotačních programů tak, aby se 

příjem žádostí rozložil více v čase

38 Co považujete za klíčové procesy řízení programu? doporučení (Shrnutí) ORS Akceptováno, upraven text

39 Tato dvě doporučení lze sloučit do úprav celkového výběrového řízení. doporučení (Shrnutí) ORS Akceptováno, sloučeno

40
Zvážit do doporučení i další konkrétní kroky? Např. organizace semináře pro 

Asociaci krajů? doporučení OED Akceptováno, doplněno

41
Tři doporučení týkající se hodnotících kritérií doporučujeme sloučit do 

jednoho. doporučení (shrnutí) ORS

Částečně akceptováno. Sloučena doporučení vztahující se k doporučením na úrovni obsahu a procesů. Třetí 

doporučení vztahující se k preferenčním kritériím ponecháno samostatně - jde o systémové doporučení jehož 

cílem je posílit komplementaritu Programu s jinými programy ZRS ČR, nikoliv zvýšení relevance a 

transparentnosti hodnocení žádostí.

42 Bylo by možné i doporučit  vhodná hodnotící kritéria? doporučení (Shrnutí) ČRA

Nebylo akceptováno. Konkrétní návrhy hodnotících kritérií a další návrhy na jejich úpravu uvedeny ve 

specifikaci doporučení v těle zprávy. Text shrnutí proto nebyl upraven.

43
Uveďte příklad flexibilního preferenčního kritéria

doporučení (Shrnutí) ORS

Nebylo akceptováno. Podrobněji rozpracované v části "odůvodnění a specifikace doporučení" v těle zprávy. Text 

shrnutí proto nebyl upraven.

44
Nejasně formulované – minimálně doplnit , jaké komplementarity (mezi 

projekty/nástroji ZRS ČR v cílových zemích?) doporučení (Shrnutí) ORS

Akceptováno. Podrobněji rozpracované, včetně návrhu mechanismu identifikace komplementarit, v části 

"odůvodnění a specifikace doporučení v těle zprávy. Upraven text doporučení.
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To je poněkud zavádějící doporučení – realizátoři mají sami mnohem větší 

příležitost využít realizace projektu k mapování dalších zdrojů nezávislých na 

ZRS ČR. MZV a ČRA může informovat pouze o zdrojích, které jsou v rámci ZRS 

nebo bezprostředně souvisejí. doporučení (Shrnutí) ORS

Nebylo akceptováno. Na základě výsledku diskuze v průběhu Referenční skupiny bylo doporučení ponecháno. 

Ze zkušenosti s realizovanými projekty je zřejmé, že toto se ve skutečnosti neděje - Program realizátory a 

partnery žádným způsobem nemotivuje, aby vyhledávali další zdroje financování. Pokud formulují návazné 

projekty, ty se zaměřují především na kulturní spolupráci a mobility, nikoliv na spolupráci institucí a přenos 

know-how v oblasti good governance. Ani zkušení realizátoři s řadou projektů (zejm. Valašské Meziříčí) neznali 

další možnosti financování institucionální spolupráce, např. ze zdrojů EU (TAIEX, Twinning) nebo UNDP. V 

některých případech by přitom mohlo stačit, kdyby byli (potenciální) realizátoři na existenci těchto zdrojů 

upozorněni, například v rámci informativních seminářů pro Asociaci krajů / SMO ČR, které navrhujeme v 

jednom z doporučení. Případně lze také navrhnout využití doporučovaného institutu preferenčních kritérií pro 

podporu projektů, které se explicitně zaměří na přípravu projektů spolupráce z nástrojů EU / UNDP nebo dalších 

zahraničních donorů. 

46

Obecně: souhrn  zabíhá do detailů, které nejsou podstatné, a uvádí velmi 

mnoho epizodických historek, které nelze zobecnit a nevystihují ani celkové 

vyznění evaluace. Naopak chybí:

1.  Argumentované vyhodnocení úrovně jednotlivých kritérií

2.  Použitá evidence; na základě jakých poznatků byly formulovány jednotlivé 

závěry

3.  Důsledné odlišení stanoviska/názoru/interpretace evaluátora od zjištění 

(objektivních) poznatků.

souhrn ČES Akceptováno, souhrn přepracován.

47
"Naplňují nebo jsou jen potenciálně relevantní ve vztahu k těmto cílům (viz 

zjištění u efektivnosti a dopadů)." Závěry - bod 2 ORS

Akceptováno. Upravena formulace. Relevance zaměření projektu ve vztahu k cílům je, dle našeho názoru, 

potvrzeným faktem. TO, zda tento cíl naplňují je skutečně spíše otázkou efektivnosti a dopadů. V tomto smyslu 

přeformulováno

48

Nízký zájem o program je dlouhodobým problémem, kvůli němuž byla 

evaluace zadána. Evaluací bylo mj. zjištěno, že ani pro kraje/obce s 

přítomností v prioritních zemích ZRS není program v současné podobě 

relevantní, přičemž zároveň byly pojmenovány aspekty nad rámec zde 

uvedeného širokého cíle (výše financí, kontinuita, možnost navazování nového 

partnerství, omezený počet zemí a nezastoupení zemí přednostního zájmu). 

Buď doplnit do tohoto bodu, nebo rozdělit na dva body – jeden z pohledu 

stávajících realizátorů, druhý potenciálních ne/realizátorů. Závěry - bod 3 ORS

Akceptováno. S připomínkou se ztotožňujeme a v tomto smyslu byl bod přeformulován a doplněn závěr č. 4, 

který rozpracovává skutečnost, že navzdory potenciálně relevantnímu zacílení programu ve vztahu k potřebám 

potenciálních žadatelů, jeho podmínky jej činí pro významnou část potenciálních realizátorů nerelevantní.

49
U tří ze čtyř zde uvedených závěrů existují dílčí nebo úplné pochybnosti stran 

relevance = mělo by být zohledněno v celkovém hodnocení.

Závěry - celkové 

hodnocení relevance ORS Akceptováno, celkové hodnocení sníženo. Upraveno také ve Shrnutí.

50 Toto nelze považovat za rozvojový dopad. Závěry - bod 22 ORS Akceptováno, závěr odstraněn zde i ve shrnutí.

51
Z hlediska uvedených zjištění jsou objektivně dopady nízké (případně obtížně 

zjistitelné či atributovatelné).

Závěry - celkové 

hodnocení dopadů ORS

Nebylo akceptováno. Jak bylo diskutováno na Referenční skupině, rozhodli jsme se ponechat celkový stupeň 

hodnocení dopadů jako "spíše nízký". Ojediněle a za splnění konkrétních podmínek lze pozitivní dopady 

pozorovat. Bezprostřední přičitatelnost (attribution) sice nelze prokázat, domníváme se ale, že evaluace v 

těchto případech potvrdila příspěvek (contribution) Programu (good governance v Srbsku, příprava půdy pro 

rozsáhlejší iniciativy v Pšavsku/Chevsursku, atd.). Stupeň "nízké" by v tomto smyslu, z našeho pohledu, příliš 

zanedbal dílčí pozorované dopady. Text celkového hodnocení v tomto smyslu doplněn. Doplněno také do 

shrnutí.

Připomínky vznesené v průběhu a po prezentaci závěrečné zprávy Referenční skupině



52

Absorpci programu by mohlo pomoci, kdyby mezi uznatelnými žadateli byl 

také SMO ČR - může se angažovat při budování nových partnerství a také 

potenciálně může zaštítit projekt obcí, které si samy na realizaci projektu s 

podporou Programu netroufnou.

Prezentace ZZ 

referenční skupině SMO ČR

Nebylo akceptováno. Připomínka je relevantní, ovšem Program není nutné pro její splnění upravovat.  SMOČR, 

jako spolek, není formálně vyloučen z okruhu oprávněných žadatelů o dotaci. Nebylo proto formulováno další 

explicitní doporučení.

53

Zajištění politické podpory je velmi obtížné – to nám tam vlastně asi jako 

jediné vytýkáte. V průběhu projektů se 4x změnil guvernér a funkce RDA v 

podstatě zanikla. Předpokládali jsme,  že naše aktivity ponese dále RDA za 

podpory guvernéra tak, jak je to v ČR a jek to bylo dojednáno. Není v našich 

silách vytvořit na gruzínské straně odpovídající struktury, pokud to guvernér 

neuzná za vhodné (ač to opakovaně slíbil).  Případová studie Agora Agora

Akceptováno částečně. Se závěrem souhlasíme a tuto informaci o problematické spolupráci na úrovni regionů 

v Gruzii z důvodu nekompatibility i nestability ve zprávě uvádíme.  V případové studii ještě zdůrazněno.

54

K propagaci ČRA: Zřejmě jsem Vám poslala některé prezentace bez úprav, 

které byly učiněny většinou až v překladu do gruzínštiny. Na všech 

prezentacích rozhodně loga byla. Na webu logo také je, nevím, jak se stalo, že 

jste ho nenašli: https://experiencecaucasus.com/en/about/. Případová studie Agora Agora

Akceptováno částečně. Vizibilitu na prezentacích jsme ověřovali na základě dokumentů předložených 

příjemcem v závěrečné zprávě, a to v gruzínských překladech. Bohužel ale loga většinou nebyla v prezentacích 

obsažena. Ověřovali jsem také ve fotodokumentaci projektů - vyhledávali jsme fotografie, na kterých jsou 

zachyceny prezentace. Informace o zveřejnění loga na záložce "Contacts" byla do případové studie doplněna.
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Vyhodnocení programu Podpora 
rozvojových aktivit krajů a obcí v 

prioritních zemích ZRS ČR
Prezentace závěrečné zprávy

Realizátor evaluace: Evaluation Advisory CE

Dne: 30. 6. 2020



Osnova prezentace

• Představení evaluace

• Metodologie 

• Rekonstruovaná logika intervence

• Evaluační zjištění a závěry

• Doporučení

• Shrnutí evaluace

• Diskuze



Představení evaluace 
• Hodnocený program: Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v 

prioritních zemích ZRS ČR; implementace 2017 - 2019

• Účel evaluace:

• Vyhodnocení Programu dle standardních kritérií OECD-DAC

• Vyhodnocen procesů spojeních s realizací dotačního titulu

• Zprostředkovaně analýza nízké absorpční kapacity

• Kontext evaluace

• Jednoletý program, alokace 1,5 mil. Kč / rok, max. podpora 500 tis. Kč

• Nízká absorpční kapacita – pouze 3-5 projektů ročně

-> opakované žádosti stejných subjektů, nedočerpávání alokace, 
podpora části projektů s velmi nízkým hodnocením výběrové komise

• Evaluační tým: 

• Hlavní evaluátor, odborný garant, junior expert, 2 místní experti, 2 
tematičtí experti (CLLD, procesní evaluace, vzdělávání)



Metodologie

• Použité metody
• Individuální rozhovory, zčásti nahrazeny písemným dotazováním (60 

respondentů, z toho 11 písemně; 17 SRB, 21 GE, 22 ČR)

• Dotazníkové šetření (2x – potenciální žadatelé v ČR, účastníci vzdělávání v GE) 

• Desk research

• Analýza: případové studie, procesní analýza, komparace

• Metodologické překážky a použitá řešení
• Omezení Covid-19 – nutnost realizovat celou evaluaci na dálku

• Obtížná identifikace klíčových osob, fluktuace a nedostupnost respondentů –
nutné realizovat výrazně vyšší počet rozhovorů

• Nízký objem a rozsah podpory, krátkodobé projekty – část respondentů obtížně 
izoluje informace relevantní pro podpořené projekty nebo o podpoře ani neví 



Rekonstruovaná logika intervence
• „Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a 

samosprávy v cílových zemích (…)“

• „Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení 
zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro 
kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance).“



Evaluační zjištění a závěry

Hodnocená 
oblast

Hodnocení Argumenty

Relevance vysoká - Program i projekty relevantní strat. Cílům ZRS ČR i SDGs
- Program relevantní potřebám realizátorů
- U zahraničních poptávka po know-how subjektů z ČR –

Program opět relevantní
- Negativní vliv absence kvantifikovatelného cíle Programu

Efektivita 
(hospodárnost)

spíše nízká - Až na výjimky spíše vysoká value for money u podpořených 
projektů

- V některých případech (ale spíše ojedinělě) Program 
generuje návazné iniciativy – multiplikace 

- Nízká koordinace mezi projekty i s dalšími iniciativami ZRS 
ČR – zdvojování, nevyužité synergie

- Deficity v efektivitě řízení programu 
- Nejednoznačná hodnotící kritéria, nedostatečně zohledňují 

specifika Programu



Evaluační zjištění a závěry

Hodnocená 
oblast

Hodnocení Argumenty

Efektivnost 
(účelnost)

spíše nízká - Projekty sice plní plánované výstupy, u většiny ale nelze 
prokázat, že by dosahovaly svých stanovených cílů

- Cíle Programu v některých případech (částečně) dosahovány 
(prohlubování partnerství, návazné iniciativy, rozšiřování 
zapojených subjektů) – ale spíše ojediněle a podmíněno mimo 
„kontrolu“ Programu

- Nízká absorpce Programu – nízký tlak na kvalitnější projekty
- Program nevede k hlubšímu rozvoji institucionální spolupráce

Dopady spíše nízké - Dopady v oblasti good governance až na výjimky neprokázány
- Spíše ojediněle vede k iniciaci nový partnerství, zejm. u 

podnikatelských subjektů
- Zaznamenány dopady na rozvoj podpořených regionů –

podmínkou jsou dlouhodobá a stabilní partnerství
- Žádné dopady nezaznamenány pokud Program podporuje široce 

zaměřené iniciativy explicitně zaměřené na „matchmaking“



Evaluační zjištění a závěry
Hodnocená 

oblast
Hodnocení Argumenty

Udržitelnost spíše nízká - Klíčovými faktory jsou dlouhodobá spolupráce, oboustranná 
přínosnost partnerství a míra zapojení partnerů z cílové země

- Negativní dopad nízkého zohlednění rizik a předpokladů

Vnější 
prezentace

- Vnější prezentace není dostatečná, a to zejména v cíl. zemích
- Souvisí s malým objemem Programu – u rozvinutých partnerství 

tvoří jen dílčí aktivity, partneři často nerozlišují

Průřezové 
principy

- Nezaznamenány přímé ani nepřímé efekty v oblasti lidských práv 
a rovnosti mužů a žen

- Část iniciativ se věnuje problematice životního prostředí –
potenciálně pozitivní efekt (projekty z roku 2019)

- Potenciál v oblasti good governance, prozatím spíše nenaplněn

Dodatečné závěry v oblasti absorpční kapacity:
- Malá míra informovanosti potenciálních žadatelů o podporu
- Výše podpory není pro některé potenciální žadatele dostatečně motivující
- Omezený počet žadatelů – subjekty s navázaným partnerstvím v zemích ZRS ČR



Doporučení: obsahová a procesní
Znění doporučení

Stupeň 
závaž-
nosti

Hlavní 
adresát

Odůvodnění

Zvýšit důraz na publicitu Programu a 
systematické využívání nástrojů, které osloví 
potenciální žadatele. Zacílit publicitu 
specificky na kraje a obce, které jsou 
potenciálními žadateli o podporu. 
Systematicky spolupracovat s Asociací krajů 
a SMO ČR při publicitě programu.

1 ČRA, 
SMO ČR, 
AK ČR, 
příp. 
další 
partneři 

Velmi nízký zájem o podporu ze strany 
potenciálních žadatelů je bariérou 
efektivnosti programu, způsoben mj. malou 
informovaností potenciálních žadatelů 
(nedostatečná zacílenost komunikace)

Zvýšit míru zapojení ZÚ do řízení Programu, 
především ve fázi výběru projektů a jejich 
monitoringu

1 ČRA, 
MZV, ZÚ

Absence koordinace (využití synergií, 
eliminace duplicit, atd.) zásadně limituje 
efektivitu i efektivnost Programu. 

Přesněji specifikovat cíle Programu, 
kvantifikovat, požadovat jejich vykazování; 
posílit monitoring Programu

2 ČRA Cíl Programu formulován vágně a není 
kvantifikován. V důsledku absence 
monitoringu na úrovni Programu i projektů.

Zavést formální koordinační mechanismus 
pro zástupce realizátorů projektů ve stejných 
lokalitách a sektorech

2 ČRA Viz výše – absence koordinace zásadně 
negativně ovlivňuje efektivnost i efektivitu



Doporučení: obsahová a procesní
Znění doporučení

Stupeň 
závaž-
nosti

Hlavní 
adresát

Odůvodnění

Zpracovat podrobnou metodiku aplikace 
hodnotících kritérií; Upravit hodnotící 
kritéria s cílem zohlednit specifika 
Programu, posílit inovativnost projektů a 
reflektovat konkrétní zjištění tohoto 
hodnocení.

2 ČRA Chybí metodika, která by poskytla jasné a 
transparentní vodítko pro aplikaci kritérií; 
kritéria nedostatečně zohledňují specifika 
Programu. Další relevantní zjištění:
- Zapojení místních partnerů zvyšuje 

efektivitu a udržitelnost
- Vyšší efektivnost „úzkých“ projektů
- Nízká míra zohlednění rizik a předpokladů 

má negativní dopad na udržitelnost
- Atd.

Zvýšit důraz na kvalitu zpracování 
závěrečných zpráv a vyúčtování

3 ČRA

Rozvolnit harmonogram vyhlašování 
tuzemských dotačních programů a příjmu 
žádostí; upravit termíny klíčových 
procesů řízení Programu

3 ČRA Efektivitu Programu negativně ovlivňuje nepři-
měřeně dlouhé schvalování žádostí, zkracuje 
čas pro realizaci projektů – reálná délka trvání 
shcválených projektů činí nanejvýš 8–9 měsíců



Doporučení: systémová
Znění doporučení

Stupeň 
závaž-
nosti

Hlavní 
adresát

Odůvodnění

Posílit proces identifikace 
komplementarit vhodných pro iniciativu 
ucházející se o podporu s Programu. 

2 ČRA, 
MZV, 
ZÚ, 
další 
partneři

Neg. dopad chybějící koordinace a provázanosti 
projektů viz výše, naopak efektivitu i udržitelnost 
zvyšují návazné iniciativy. Podpořené iniciativy jsou 
roztříštěné a příliš parciální, nelze pozorovat „spill-
over“ do systematické spolupráce institucí

V návaznosti na předchozí doporučení 
zavést možnost formulace flexibilních 
preferenčních kritérií (…)

2 ČRA Prostřednictvím specifických kritérií podpořit 
identifikaci a formulaci komplementárních projektů 
– doplňkovost Programu k dalším iniciativám

Vyčlenit části alokace Programu na 
aktivity s cílem vytváření nových 
partnerství, v části zaměřené na rozvoj 
existujících posílit význam stabilních 
partnerství¨(…)

2 ČRA Nízká absorpční kapacita mj. z důvodu malého 
okruhu potenciálních žadatelů;
Projekty explicitně zaměřené na facilitaci nových 
partnerství neplní aktuálně formulované cíle 
Programu.

Systematicky informovat realizátory o 
dalších zdrojích financování partnerské 
spolupráce (…)

3 ČRA, 
MZV

Program nevede k využívání jiných zdrojů pro instit. 
spolupráci, realizátoři a partneři je ani neznají; 
návazné spolupráce jen v kult. výměně a mobilitách



Shrnutí evaluace
• Vysoký potenciál Programu k přenosu dobrých zkušeností z ČR (je poptávka!) a 

plnit funkci „vstupní brány“ prozatím nenaplněn

• Absence koordinace, propojení s dalšími nástroji a zasazení do kontextu ZRS ČR

• Program dostatečně nemotivuje a nemá ani dostatečnou schopnost vybírat si ty „správné“ 
projekty – nízká absorpce, nedostatečně specifická kritéria

• Klíčovým problémem je nízká absorpce – nejde ale jen o malé povědomí, roli hraje 
také malá množina potenciálních žadatelů (existující spolupráce v cílových zemích)

• Program není dostatečně „ostrý“ ve svých cílech, v důsledku velmi rozmanité a 
obtížně porovnatelné projekty – posilování existujících partnerství i budování 
nových; facilitace nových partnerství nepřináší skutečné dopady ale jsou nezbytná 
(viz omezená množina potenciálních žadatelů)

➢ Doporučení:

➢ Zacílenější a provázanější podpora (reformulace kritérií, koordinační mechanismy, atd.)

➢ Aktivity na zvyšování absorpce

➢ Rozdělení podporovaných aktivit na „facilitaci“ a posilování existujících partnerství 

+ dílčí doporučení ke zvyšení efektivity Programu



Diskuze
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Seznam povinných náležitostí evaluační zakázky – povinná příloha k příkazní smlouvě SM1120-003 

 

Všeobecné podmínky Splněno Kdy Poznámka 

Použití min. tří evaluačních metod Ano V průběhu 
celé 
evaluace 

Využity 
kvantitativní i 
kvalitativní metody  

Realizace mise v partnerské zemi  Ne  S ohledem na 
opatření proti 
šíření nemoci 
Covid-19 nebylo 
možné původně 
plánované mise 
realizovat 

Zahajovací a závěrečný briefing na misi Ne  Viz výše. Brífinky 
nahrazeny 
videokonferencí 
nebo telefonickou 
komunikací 

Řádné vyúčtování Ano Současně 
se ZZ 

 

Vypořádání připomínek Ano 1. kolo:  
26.6.2020 
2. kolo: 
13.7.2020 

 

Závěrečná prezentace na MZV Ano 30. 6. 2020  

Dokumenty Splněno Kdy Poznámka 

Vstupní zpráva se strukturou dle povinné osnovy  Ano Návrh: 
9.4.2020 
Finální: 
4.5.2020 

 

Přílohy vstupní evaluační zprávy dle povinné osnovy Splněno Kdy Poznámka 

Seznam a vysvětlení použitých zkratek Ano Součást 
finální VZ 

 

Seznam prostudovaných dokumentů, příp. též dřívějších evaluačních zpráv v dané tématice 

a odborné literatury, relevantní internetové odkazy 

Ano Součást 
finální VZ 
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Seznam interview (přehled klíčových respondentů) a skupinových diskusí (fokusních 

skupin) v ČR, při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

Ano Součást 
finální VZ 

 

Navržený harmonogram mise do partnerské země včetně plánu setkání, rozhovorů, 

fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod. 

Není relevantní  Bylo původně 
navrženo, nebylo 
ale možné 
realizovat. 

Navržené dotazníky, okruhy pokládaných otázek (případně evaluační matice) 
Zčásti  Dopracováno po 

prvních 
rozhovorech 

Závěrečná evaluační zpráva se strukturou dle povinné osnovy a s přílohami: 

Identifikační formulář 

Zodpovězení evaluačních otázek  

Zohlednění kritérií DAC 

Stupnice míry naplnění evaluačních kritérií 

Zohlednění průřezových principů  

Provázanost zjištění, závěrů a doporučení  

Adresnost doporučení 

Soulad se standardy ČES 

Rozsah textu zprávy maximálně 25 stran A4 (bez příloh) 

Korektnost překladu do anglického/českého  jazyka   

Ano Návrh: 
5.6.2020 
Finální ZZ: 
16.7.2020 

 

Povinné přílohy závěrečné evaluační zprávy dle povinné osnovy Splněno Kdy Poznámka 

Shrnutí zprávy v anglickém jazyce v případě české nebo slovenské verze zprávy nebo v 

českém jazyce v případě anglické verze zprávy (se shodným obsahem a strukturou jako 

shrnutí v textu zprávy) 

Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Seznam a vysvětlení použitých zkratek Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Schéma intervenční logiky hodnocené intervence (v případě potřeby rekonstruované) Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Seznam prostudovaných dokumentů, příp. též dřívějších evaluačních zpráv v dané tématice 

a odborné literatury, relevantní internetové odkazy 

Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Seznam interview (přehled klíčových respondentů) a skupinových diskusí (fokusních 

skupin), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Využité dotazníky, okruhy pokládaných otázek  Ano Současně s  
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finální ZZ 

Analýzy výsledků průzkumů, dotazníkových šetření, faktická zjištění Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Shrnutí zásadních výsledků rozhovorů a fokusních skupin s klíčovými respondenty 

(nejsou-li v textu), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

Zčásti  Výsledky rozhovorů 
byly zpracovány 
v ZZ. Transkripty 
rozhovorů nebyly 
zpracovány  

Vyhodnocení jednotlivých průřezových principů dle nástrojů certifikované metodiky 

evaluace průřezových principů ZRS ČR 

Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Zadávací podmínky (Terms of Reference) Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Tabulka vypořádání (zásadních) připomínek referenční skupiny a dalších zapojených 

aktérů 

Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Přehled připomínek vzešlých z diskuse při závěrečné prezentaci a jejich vypořádání ze 

strany evaluačního týmu (v případě potřeby) 

Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Checklist povinných náležitostí evaluační zakázky Ano Současně s 
finální ZZ 

 

Doporučené přílohy závěrečné evaluační zprávy dle povinné osnovy Splněno Kdy Poznámka 

Rozsáhlejší tabulky a grafy (krátké je naopak vhodné vložit do textu hlavní části) Zčásti Současně s 
finální ZZ 

Doloženy výsledky 
DŠ současně s grafy 

Výběr fotografií Ne  Není relevantní 

Citace stanovisek zainteresovaných stran (zejména cílových skupin), případové studie Ano Současně s 
finální ZZ 

Doloženy 
případové studie 

Doplňující informace k evaluačním metodikám sběru dat a analýz, případně k evaluačnímu 

týmu 

Ano Současně s 
finální ZZ 

Doložena evaluační 
matice 

Doplňující informace ke zjištěním a závěrům evaluace Ano Současně s 
finální ZZ 

V rámci 
případových studií 

Prezentace výsledků evaluace (z debriefingu či závěrečné prezentace na MZV) Ano Současně s 
finální ZZ 

 

 


