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Hodnocené oblasti procesu administrace
• obsah výzev/
informace
• harmonogram výzev,
termíny ve výzvě
• změny ve výzvě

• problémové oblasti
podávání žádosti
(zpracování
dokumentace
a analýz)

PODÁNÍ
ŽÁDOSTI
O PODPORU

VÝZVY

PŘÍPRAVA
ŽÁDOSTI
O PODPORU
• zdroje informací
• specifická část PpPŽ
• problémové oblasti
přípravy žádosti
• spolupráce
s poradenskou
společností

HODNOCENÍ
ŽÁDOSTI
O PODPORU

• délka hodnotícího
procesu
• kritéria hodnocení
• přezkum hodnocení
• kvalita práce
hodnotitele

• problémové oblasti
týkající se veřejných
zakázek

VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

• problémové oblasti
související
s předkládáním zpráv
o realizaci
• lhůty

REPORTOVÁNÍ
ŽÁDOST
O PLATBU

• problémové oblasti
související
s podáváním žádosti
o platbu
• lhůty
• krácení platby

KONTROLY
A AUDITY

• přiměřenost a způsob
realizace kontrol
• odvolací řízení
• opakované kontroly
• rozsah a kvalita
doporučení
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Metodika
Typ organizace

Definice cílové skupiny:
žadatelé/příjemci podpory z ESIF v období
2014–2020

Metoda sběru dat:
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Časové období sběru dat:
25. 06. 2018 – 10. 07. 2018 (první vlna)
11. 07. 2018 – 29. 07. 2018 (druhá vlna)
30. 07. 2018 – 15. 08. 2018 (třetí vlna)

9%

3% 3%

4%

podnikatelský subjekt

24 %

VŠ

16 %

30 %

13 %

jiná organizace
OSVČ

MŠ/ZŠ/SŠ

OP, v rámci kterého byly podány hodnocené
žádosti o podporu
20 % 18 %

4%
1%
21 %

NNO

20 %

místní správa

11 %

státní správa

2 % <1 %
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Míra spokojenosti s jednotlivými fázemi procesu administrace projektů (v %)
PODÍL RESPONDENTŮ, KTEŘÍ JSOU SPOKOJENI S KOMUNIKACÍ
S ŘO/ZS V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROCESU ADMINISTRACE
76 % 63 % 48 % 65 %
11
57

4
50

12

4
34

47

67 % 55 %

8

6

11

48

48

42

28

34

36

14
2

11
1

8
4

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a

36
20
9
3

29

24

14
3

13
4

22
5

ani spokojen/a, ani
nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
údaje jsou v procentech

Zdroj: INESAN (2018)
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VÝZVY

5

Hodnocení informací obsažených ve výzvě a časového nastavení výzvy (v %)
Výzva obsahovala dostatek informací pro přípravu
žádosti o podporu.

78

Maximální délka projektu byla dostatečná.

74

Přílohy výzvy byly snadno dostupné.

73

Pro přípravu žádosti o podporu byl dostatek času.

72

Informace obsažené ve výzvě byly srozumitelné.

69

Výzva byla vyhlášena ve vhodném termínu.
Termíny vyhlášené ve výzvě byly obtížně splnitelné s
ohledem k ostatním lhůtám (např. veřejné zakázky).

55
39
údaje jsou v procentech

 žadatelé hodnotí výzvy jako adekvátně obsažné a srozumitelné

 celková doba realizace projektu a lhůty na přípravu žádosti jsou optimální, naproti
tomu termíny týkající se realizace projektu jsou spíše problematické
Zdroj: INESAN (2018)
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Souhlas s výroky, které se týkají harmonogramu výzev (v %)
Harmonogram je užitečným zdrojem informací.

73

Harmonogram je přehledný.
Harmonogram je uveřejněn s dostatečným
předstihem.
Rozsah informací v harmonogramu je příliš
obecný.
Informace o aktualizacích harmonogramu jsou
dobře dostupné.

71
60
53
48
údaje jsou v procentech

 harmonogram výzev je užitečným a přehledným zdrojem informací;
žadatelé však požadují lepší dostupnost informací o jeho aktualizacích
Zdroj: INESAN (2018)
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Vliv změny ve výzvě na přípravu žádosti o podporu (v %)
podnikatelské subjekty (50 %)

48 % ŽADATELŮ
zaznamenalo změnu výzvy
po jejím vyhlášení

12
24

31
17
16

subjekty požadující podporu
vyšší než 100 mil. Kč (57 %)
velmi

dost
trochu
málo
nijak

údaje jsou v procentech

zástupci MŠ/ZŠ/SŠ (44 %)

subjekty požadující podporu
maximálně 5 mil. Kč (38 %)
žadatelé, kteří podali jednu
nebo dvě žádosti (41 %)

 změny ve výzvách mají spíše negativní dopad na žadatele při přípravě žádosti
Zdroj: INESAN (2018)
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
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Zdroje informací využité při přípravě žádosti o podporu (v %)
text výzvy, manuály, pravidla
webové stránky ŘO (popř. ZS)
přímý dotaz na ŘO (popř. ZS)
specifické semináře/školení
webové stránky (dotaceeu.cz)
rady od jiných žadatelů
poradenská společnost
externí poradce
tištěná média (např. noviny, letáky)
Eurocentrum/Eurofon

96
83
80
71
58
45
35
28
12
2

údaje jsou v procentech

 významné jsou zejména informační zdroje poskytované přímo ŘO/ZS
 specifická část PpPŽ je užitečná, měla by však být méně obsáhlá
a jednodušeji napsaná
 získávání potvrzení a náležitostí v rámci přípravy žádosti je bezproblémové
Zdroj: INESAN (2018)
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Důvody využití služeb poradenské společnosti (v %)
57 % ŽADATELŮ

vyšší jistota správnosti
vyplněných údajů

spolupracovalo
při přípravě žádosti
o podporu
obavy z administrativní
náročnosti spojené s
s poradenskou
společností přípravou žádosti o podporu

57
53

nedostatečné personální
kapacity pro přípravu
žádosti o podporu
zvýšení šance na úspěch

pomoc se zacílením věcné
části žádosti o podporu
neznalost postupů a
pravidel

49
44
40
39
údaje jsou v procentech

Zdroj: INESAN (2018)

zástupci MŠ/ZŠ/SŠ (67 %)
podnikatelské subjekty (66 %)

OSVČ (73 %)

zástupci MŠ/ZŠ/SŠ (56 %)
státní správa (56 %)
podnikatelské subjekty (52 %)
podnikatelské subjekty (47 %)
subjekty požadující podporu
do 5 mil. Kč (44 %)
OSVČ (93 %)
subjekty požadující podporu
do 5 mil. Kč (45 %)
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

12

Hodnocení užitečnosti předvyplněných položek v ISKP 14+ (v %)
60
velmi užitečné
spíše neužitečné

30
spíše užitečné
zcela zbytečné

8 2

ani tak, ani tak
údaje jsou v procentech

Problémové oblasti související s podáním žádosti o podporu (v %)
zpracování Studie proveditelnosti

38

zpracování Cost Benefit analýzy (CBA)

38

zpracování projektového záměru

16

zpracování analýzy rizik

15

komentář k rozpočtu

13

velmi náročné

spíše náročné

46

12 3

36

21

49
36

37

ani tak, ani tak

21
29

5
13 1

18

2

32
16 2
údaje jsou v procentech
spíše snadné
velmi snadné

 předvyplněné položky v ISKP 14+ jsou považovány za užitečné
 zpracování Studie proveditelnosti a FA/CBA je náročné pro většinu žadatelů
Zdroj: INESAN (2018)
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Zpracování finanční analýzy
(FA)/Cost Benefit analýzy
(CBA) v rámci přípravy
žádosti o podporu

23 %

Hodnocení přípravy FA/CBA (v %)
Informace uvedené ve FA/CBA
považuji za duplicitní.

77

Měl/a jsem k přípravě FA/CBA
dostatek informací od ŘO.

46

Rozumím důvodům, proč jsme
FA/CBA museli zpracovat.
Její zpracování bylo snadné.

FA/CBA byla užitečná při
nastavování parametrů projektu.

38
16
14
údaje jsou v procentech

 informace v rámci FA/CBA jsou považovány za duplicitní, a přitom je její
vnímaná užitečnost nízká

 informovanost žadatelů ze strany ŘO o provedení FA/CBA je nedostatečná
Zdroj: INESAN (2018)
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HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
O PODPORU A JEJÍ SCHVALOVÁNÍ

15

Doba hodnocení žádosti (v %)

28

byla nepřiměřeně dlouhá
byla delší, než jsem
očekával/a

44
byla přiměřeně dlouhá
25
4

Spontánně uvedený vliv doby
hodnocení žádosti na realizaci projektu







realizace projektu byla odložena
nedodržení harmonogramu
méně času na realizaci projektu
nejistota realizace projektu
opozdilo se zaslání peněz
zkomplikovalo to výběrová řízení

byla kratší, než jsem
očekával/a
údaje jsou v procentech

 hodnocení žádostí o podporu je považováno za zdlouhavé
Zdroj: INESAN (2018)
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Hodnocení kritérií hodnocení žádosti o podporu (v %)
srozumitelná
specifická
diskriminační
snadno dosažitelná

77
72
52
40
údaje jsou v procentech

úspěšní žadatelé (47 %)
zástupci MŠ/ZŠ/SŠ/VŠ (51 %)

Postoj k hodnocení žádosti o podporu (v %)
věcně správné
transparentní
expertní
objektivní

76
69
66
64
údaje jsou v procentech

s danými charakteristikami
hodnocení žádosti souhlasí
častěji úspěšní žadatelé,
zástupci MŠ/ZŠ/SŠ/VŠ
a veřejné správy

 kritéria hodnocení žádostí jsou srozumitelná; dvě pětiny žadatelů je
považují za snadno dosažitelná

 z pohledu žadatelů je hodnocení žádostí věcně správné, transparentní,
expertní a objektivní
Zdroj: INESAN (2018)
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Upozornění ze strany ŘO/ZS
na možnost podat žádost o přezkum
v případě nesouhlasu s výsledky
hodnocení žádosti

Podání žádosti o přezkum hodnocení
umožnilo vyjádřit připomínky
k hodnotícím posudkům (v %)
9
17

72 %

rozhodně ne

8

spíše ne

38

ani tak, ani tak
spíše ano

15 % ŽADATELŮ
podalo na základě upozornění ze strany
ŘO/ZS žádost o přezkum hodnocení žádosti

28

rozhodně ano
údaje jsou v procentech

 žádost o přezkum hodnocení žádosti je dobrý nástroj, který se ve většině
případů osvědčil
Zdroj: INESAN (2018)
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

19

Problémy spojené s vyhlašováním veřejných zakázek v rámci projektu (v %)
složitá a nejednoznačná pravidla
týkající se veřejných zakázek

64

nesoulad podmínek výzvy se zákonem
o zadávání veřejných zakázek

49

prodlevy ze strany ŘO (popř. ZS)

48

nemožnost konzultovat výběrové
řízení s ŘO (popř. ZS) předem

41

nedostatečné zkušenosti naší
organizace s veřejnými zakázkami

34

příliš mnoho kontrol ze strany ŘO
před realizací

33
údaje jsou v procentech

 pravidla vyhlašování výběrových řízení jsou složitá a nejednoznačná
 problematická je komunikace příjemců s ŘO (konzultace/poradenství)
Zdroj: INESAN (2018)
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ŽÁDOST O PLATBU
A PROPLÁCENÍ

21

Problémové oblasti související s Žádostí o platbu (ŽoP) (v %)
optimální nastavení podmínek pro předkládání ŽoP
Nastavené lhůty pro předkládání ŽoP jsou ze
strany ŘO dodržovány.
Nastavené lhůty pro předkládání ŽoP lze
snadno dodržet.

60
59

Požadavky na přílohy ŽoP jsou oprávněné.

53

Administrace Žádosti o platbu v ISKP 14+ je
snadná.

35

nesprávné nastavení lhůt administrace ŽoP
Lhůty ŘO (popř. ZS) pro proplácení ŽoP jsou
příliš dlouhé.
Lhůty ŘO (popř. ZS) pro kontrolu ŽoP jsou
příliš dlouhé.
Nastavené lhůty pro předkládání ŽoP jsou
příliš dlouhé.
Zdroj: INESAN (2018)

49

49
18

údaje jsou v procentech

22

Krácení platby v rámci projektu
43 % subjekty, které požadovaly podporu
vyšší než 100 mil. Kč

24 %

28 % subjekty, které podaly šest nebo více
žádostí o podporu

27 % subjekty, které spolupracovaly
s poradenskou společností

Hodnocení odůvodnění krácení platby v rámci projektu (v %)
srozumitelné

21

dostatečně zdůvodněné

20

oprávněné

správné
rozhodně ano
Zdroj: INESAN (2018)

16
13

spíše ano

51
39

12

22
21

12

22
21

ani tak, ani tak

18
23

24

10

6
11

17
21

údaje jsou v procentech
spíše ne
rozhodně ne
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 příjemci jsou schopni dodržovat lhůty pro předkládání ŽoP
 polovina příjemců považuje lhůty na kontrolu a proplácení ŽoP
za příliš dlouhé
 pozornost by se měla zaměřit na usnadnění vyplnění ŽoP v ISKP 14+
 příjemci považují odůvodnění krácení platby za zdůvodněná
a srozumitelná, nicméně velká část příjemců považuje odůvodnění
krácení platby za neoprávněné a nesprávné

24

REPORTOVÁNÍ

25

Hodnocení procesu přípravy a předkládání Zpráv o realizaci (v %)
optimální nastavení podmínek pro ZoR
Četnost předkládání ZoR je přiměřená.

74

Rozsah informací v ZoR je přiměřený.

61

Požadavky na přílohy ZoR jsou oprávněné.
ZoR je snadno vyplnitelná v ISKP 14+.

58

46

problémy týkající se lhůt a administrace ZoR
Lhůty v rámci schvalování ZoR jsou
dodržovány.
Schvalovací proces ZoR je příliš dlouhý.

Lhůty na doplnění ZoR jsou pro příjemce
příliš krátké.

62
47
45

údaje jsou v procentech

 četnost předkládání ZoR a rozsah informací v ZoR jsou přiměřené
 schvalování ZoR trvá příliš dlouho, na druhé straně jsou lhůty na doplnění
ZoR příliš krátké
Zdroj: INESAN (2018)
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KONTROLY A AUDITY

27

Hodnocení kontroly provedené kontrolním nebo auditním orgánem (v %)
náročnost kontrol
byla časově náročná

61

byla administrativně náročná

61

byla personálně náročná

47

způsob realizace kontrol
byla provedena odborně/profesionálně

79

požadovala pouze informace a dokumenty již
obsažené v monitorovacím systému

probíhala příliš často

44

17
údaje jsou v procentech

 z pohledu příjemců jsou kontroly či audity časově, administrativně
i personálně náročné
 kontroly či audity jsou prováděny odborně/profesionálně
Zdroj: INESAN (2018)
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Existence protichůdných zjištění
kontrol od různých subjektů (v %)
neproběhlo více kontrol
66
20
14

ne, zjištění nebyla
protichůdná
ano, zjištění byla
protichůdná
údaje jsou v procentech

příjemci v rámci OP ŽP (26 %)
příjemci v rámci OP R (29 %)

subjekty, které požadovaly podporu
vyšší než 100 mil. Kč (33 %)

Opakující se dotazy či totožné
požadavky na doložení dokumentů
v rámci různých kontrol (v %)
43

27
30

neví, nedokáže posoudit
ne

ano
údaje jsou v procentech

příjemci v rámci OP ŽP (49 %)
příjemci v rámci OP R (62 %)
subjekty, které požadovaly podporu
vyšší než 100 mil. Kč (51 %)
OSVČ (63 %)

 příjemci se opakovaně setkávali s protichůdnými závěry různých kontrol
Zdroj: INESAN (2018)
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Hodnocení závěrů z kontroly či auditu provedeného řídicím nebo auditním
orgánem (v %)
srozumitelné

40

podrobné

46

32

46

dostatečně zdůvodněné

22

snadno napravitelné

19

42

oprávněné

21

38

zaměřené na formální chyby

17

zaměřené na věcnou podstatu projektu

15

rozhodně ano

spíše ano

ani tak, ani tak

10 32
17

42

38

24

9 4

26

10 3

29

38

9 4

31
23

51

11 3
15

9

údaje jsou v procentech
spíše ne
rozhodně ne

 výsledky kontrol či auditů jsou srozumitelné a podrobně formulované
 velká část příjemců považuje závěry kontrol či auditů za dostatečně
zdůvodněné, oprávněné a snadno napravitelné
Zdroj: INESAN (2018)
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DOPORUČENÍ

 Klíčové pro přípravu žádosti jsou informační zdroje poskytované přímo
ŘO/ZS. V této souvislosti se doporučuje zpřehlednit a zjednodušit
specifickou část PpPŽ.
 Termíny ve výzvách by se měly nastavovat s ohledem na ostatní lhůty
v rámci realizace projektu. Doporučuje se omezit počet změn ve výzvách
(zejména změn pravidel pro žadatele a příjemce) a adekvátně o nich včas
informovat.
 Doporučuje se zkrátit dobu hodnocení žádostí.
 Doporučeno je zlepšit poradenství a osvětu v oblasti veřejných zakázek.
 Doporučuje se zkrátit lhůty pro ŘO týkající se kontroly a proplácení ŽoP
a schvalování ZoR.
 Doporučuje se využívat při kontrolách a auditech informace
z monitorovacího systému ve větší míře, a tím snížit administrativní
náročnost.
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Děkuji za pozornost
Ing. Mgr.

Jiří REMR, Ph.D., MBA

jiri.remr@inesan.eu
+ 420 602 373 855
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