Hodnocení ex ante pro přípravu dotačního období 2014-2020 – Přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko – Návrh elektronického dotazníku

Srdečně vítejte v elektronickém dotazníku pro „Lead partnery“ programu Cíl 3, realizovaném v rámci Hodnocení ex
ante pro přípravu dotačního období Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2014-2020 z pověření saského Státního ministerstva životního prostředí a zemědělství a v úzké spolupráci s českým
Ministerstvem pro místní rozvoj. Mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodli pro Vaše zapojení do dotazníkového
šetření.
Níže bychom Vás chtěli požádat o informace o využívání, proceduře i kvalitách systému dotační podpory v
probíhajícím dotačním období 2007-2013 i o Vaše názory na směřování v budoucím dotačním období 2014-2020.
Vaší účastí můžete významnou měrou přispět k budoucímu efektivnímu utváření nabídky dotací. S daty vytěženými z
tohoto šetření bude samozřejmě nakládáno důvěrně a jejich zhodnocení bude anonymizované. Data budou
zpracována takovým způsobem, aby nedošlo k negativním dopadům na konkrétní projekty.
Prosíme, udělejte si na vyplnění dotazníku cca 15 minut času a zodpovídejte otázky na základě Vašich vlastních
zkušeností a Vašeho subjektivního hodnocení. Prosíme o zodpovězení všech otázek. Mezi jednotlivými částmi
dotazníku překlikávejte pomocí tlačítek na konci každé části. Tlačítka umožňují přepínání dále i zpět. V případě
jakýchkoli nejasností, věcných, nebo technických dotazů ohledně dotazníku Vám rád pomůže Josef Mareš, SPF
GROUP (mares@spfgroup.org, mobil: +420732432104)..
Mnohokrát děkujeme za spolupráci!
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Dosahování cílů v aktuálním dotačním období
Nejprve bychom Vám chtěli položit úvodní otázky ohledně Vašich zkušeností s probíhajícím dotačním obdobím.
1. Jaká očekávání ohledně podpory v rámci programu Cíl 3 jste měli při sestavování žádosti?
Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Do jaké míry byla Vaše počáteční očekávání ohledně podpory naplněna? Prosíme, zvolte jednu z
nabízených odpovědí.
a. Očekávání byla zcela naplněna.
b. Očekávání byla spíše naplněna.
c. Očekávání byla spíše nenaplněna.
d. Očekávání nebyla naplněna.
Jaké jsou důvody nenaplnění Vašich očekávání? Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. V případě, že Vaše podaná žádost o podporu v rámci programu Cíl 3 nebyla schválena: Realizovali jste
záměr, resp. cíle projektu i bez podpory? Prosíme, zvolte nejvhodnější odpověď.
a. Ano, záměr šlo i bez podpory v celém rozsahu realizovat.
b. Ano, záměr šlo i bez podpory realizovat, ovšem se zpožděním.
c. Ano, záměr šlo i bez podpory realizovat, ovšem pouze částečně.
d. Ne, záměr nebylo možné bez podpory realizovat.
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4. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními? K hodnocení použijte škálu od 1 (zcela souhlasím) po 4
(zcela nesouhlasím).

1 (zcela
souhlasím)

2
(částečně
souhlasím
)

3
(částečně
nesouhlas
ím)

4 (zcela
nesouhlas
ím)

Nevím

Program Cíl 3 je důležitým motorem
rozvoje společných přeshraničních
aktivit.











Program Cíl 3 přispívá ke zvyšování
povědomí o významu přeshraniční
spolupráce.











Díky programu Cíl 3 jsem získal /
získala / naše instituce získala nové
přeshraniční kontakty a sítě.
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5. Jak se změnila spolupráce mezi českými a saskými partnery ve Vašem projektu/ záměru prostřednictvím
podpory v rámci programu Cíl 3? Prosíme, ohodnoťte spolupráci PŘED podporou a NYNÍ ve škále od 1
(velmi dobrá) po 4 (velmi slabá).
PŘED podporou z Cíle 3

NYNÍ

1 (velmi
dobrá)

2 (dobrá)

3 (spíše
slabá)

4 (velmi
slabá)

1 (velmi
dobrá)

2 (dobrá)

3 (spíše
slabá)

4 (velmi
slabá)

Vzájemné porozumění,
otevřenost, respekt

















Důraz na společné zájmy

















Spolehlivost partnerů,
dodržování závazků

















Intenzita výměny informací,
znalostí a zkušeností

















Intenzita konkrétní
spolupráce v oblastech
zájmů partnerů

















Vůle partnerů k dalšímu
rozvoji spolupráce

















6. Máte stabilní okruh partnerů k realizaci přeshraničních projektů?
a. Ano
b. Ne
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Rámcové podmínky a průběh podpory
V této části nás zajímá Vaše mínění o rámcových podmínkách a průběhu podpory.
7. Jak hodnotíte aktuální rámcové podmínky podpory vzhledem k následujícím aspektům? Známkujte od 1
(velmi dobré) po 6 (nedostatečné). Prosíme, zvolte nejvhodnější odpověď.

1 (velmi
dobré)

2

3

4

5

6
(nedostat
ečné)

Nevím

Poradní a informační podpora pro
žadatele / řešitele















Druh a výše dotační podpory















Aktivity způsobilé k podpoře















Časová náročnost zpracování žádosti















Doba čekání na výplatu podpory















8. Jak vhodné jsou dle Vašeho úhlu pohledu následující výroky? Pro hodnocení použijte škálu od 1 (zcela
souhlasím) po 4 (zcela nesouhlasím).

1 (zcela
souhlasím)

2
(částečně
souhlasím
)

3
(částečně
nesouhlas
ím)

4 (zcela
nesouhlas
ím)

Nevím

Informace o podmínkách a postupu
podpory jsou pro mě srozumitelné











Poradenství a asistence ze strany
zainteresovaných institucí je
prospěšné a vyčerpávající











Parametry žádosti o podporu (rozsah,
podrobnost) jsou přiměřené.











Postup rozhodování o projektových
žádostech je transparentní.











O rozhodnutí ohledně přiznání
podpory jsme byli informováni
přiměřeně rychle.











Povinnosti vedení dokladů, podávání
zpráv a další procedury v průběhu
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realizace projektu byly přiměřené.

9. Pro podporu v rámci programu Cíl 3 musela být naplněna řada požadavků na kvalitu spolupráce mezi
českými a saskými aktéry. Přitom musely být naplněny minimálně dvě z následujících čtyř podmínek:
„společná příprava, resp. plánování projektu”, “společná realizace projektu”, “společný personál projektu” a
“společné financování projektu”.
Měli jste při žádosti o podporu potíže s naplněním některého (případně více) z těchto kritérií? Prosíme,
zvolte nejvhodnější odpověď.
Ano, toto
kritérium bylo
obtížně
splnitelné.

Ne, neměli jsme
potíže, se
splněním tohoto
kritéria.

Nevím.

Společné plánování







Společná realizace







Společný personál







Společné financování







10. Zabránily vám podmínky ve formě těchto čtyř kritérií již někdy v uskutečnění projektu / záměru?
a. Ano
b. Ne
11. Jaké návrhy máte ke zlepšení rámcových podmínek a průběhu podpory? Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Jaké návrhy máte ke zlepšení nabídky informační a poradenské podpory? Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Výhled nadcházejícího dotačního období
V následující části nás zajímá Vaše zhodnocení směřování budoucí podpory v rámci dotačního období 2014-2020.
13. Vidíte i v budoucnosti relevanci programu pro Vaši práci / Vaši instituci?
a. Ano
b. Ne
14. Prosíme o stručné odůvodnění Vaší odpovědi.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15. Jaké možnosti podpory očekáváte od budoucího dotačního programu? Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
16. Na jaké z následujících hlavní bodů by se měla budoucí podpora podle Vás soustředit? Prosíme, zhodnoťte
důležitost uvedených příkladů na škále od 1 (velmi důležité) po 4 (není důležité).
1 (velmi
důležité)

2 (spíše
důležité)

3 (spíše
není
důležité)

4 (není
důležité)

Nevím

Posílení výzkumu a inovací / Podpora
technologického rozvoje











Zlepšení dostupnosti informací a
komunikačních technologií / Podpora zvýšení
využití a kvality











Zvládnutí globalizace / Podpora hospodářského
rozvoje a konkurenceschopnosti











Redukce emisí CO2 / Podpora snížení
produkce CO2 v hospodářství











Přizpůsobení se změnám klimatu / Podpora
ochrany proti extrémním klimatickým jevům a
ochrany lesů











Zajištění ochrany proti mimořádným událostem
/ Podpora protipovodňové ochrany, spolupráce
záchranných a bezpečnostních složek











Přeshraniční spolupráce ohledně…
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Zajištění investičních potřeb v odpadovém
hospodářství / Podpora recyklace











Zajištění investičních potřeb ve vodním
hospodářství / Podpora ochrany vod











Rozvoj kulturního a přírodního dědictví /
Podpora rozvoje turistické a kulturní
infrastruktury











Zachování biodiverzity a ochrana půdy /
Podpora v oblasti ochrany přírody a péče o
krajinu











Rozvoj regionální mobility / Podpora
prostupnosti pohraničí a provázání důležitých
dopravních tepen











Rozvoj ekologických dopravních systémů /
Podpora udržitelné městské mobility











Podpora zaměstnanosti / Podpora mobility
pracovní síly











Podpora sociálního začleňování / Boj proti
chudobě











Podpora vzdělávání a celoživotního vzdělávání
/ Podpora spolupráce v oblasti lidských zdrojů











Rozvoj programů všeobecného a profesního
vzdělávání / Podpora společného všeobecného
a profesního vzdělávání











Podpora spolupráce v otázkách práva a
administrativy a spolupráce mezi občany a
institucemi / Podpora opatření v oblasti
partnerské spolupráce











Ostatní: ___











17. Máte již případné konkrétní projektové představy v oblasti hlavních bodů zmíněných v předchozí otázce?
Prosíme o stručné představení!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Závěrečné otázky
Závěrem pro Vás máme ještě několik závěrečných otázek.
18. Jaké jsou z Vašeho úhlu pohledu celkové přednosti / silné stránky probíhajícího programu Cíl 3 Přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko? Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19. Jaké jsou z Vašeho úhlu pohledu celkové slabé stránky probíhajícího programu Cíl 3 Přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko? Prosíme o stručný popis!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
20. Jaké aspekty by byly z Vašeho úhlu pohledu stimulem pro potenciální žadatele k podání žádosti o podporu?
Prosíme, zvolte nejvhodnější odpověď (je možné zvolit více odpovědí).
a. Další aktivity způsobilé k podpoře
b. Silnější standardizace dotační nabídky
c. Větší specifikace dotační nabídky
d. Jiné nastavení způsobu podpory
e. Jiné nastavení výše podpory
f. Více aktivních projektových partnerů
g. Způsobilejší projektový partneři
h. Lepší informace o možnostech podpory
i. Propagace orientovaná více na cílové skupiny
j. Zeštíhlení postupu při podání žádosti a získání dotace
k. Zrychlení postupu při podání žádosti a získání dotace
l. Méně byrokratické zátěže
m. Ostatní: ___
21. Jsou nakonec nějaké aspekty, které nebyly v tomto dotazníku zmíněny, a které byste chtěli doplnit?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci – Vaše podněty budou zapracovány! Prosíme, klikněte na tlačítko „Ukončit
dotazník“ nebo zavřete Váš prohlížeč.
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