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Diese Projekt wird aus Mitteln des Programms Ziel 3 / Cil 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

zwischen dem Freistaates Sachsen und der Tschechischen Republik 2007 bis 2013 finanziert. 

Hodnocení ex ante pro přípravu dotačního období 2014-2020 – Přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko – Hloubkové rozhovory s experty 

 

Mnohokrát děkujeme za to, že jste si našli čas pro cca 45-minutový hloubkový rozhovor realizovaný v rámci procesu 

hodnocení ex ante. Níže Vám předkládáme příručku hloubkových rozhovorů. Příručka představuje rámcové otázky 

pro hloubkový rozhovor a strukturu rozhovoru.  

 

 

Uvedení a představení: 

» Osobní představení tazatele a uvedení do problematiky zpracování ex ante hodnocení (zástupce SPF v.o.s.) 
 

» Prosíme aby jste se krátce představili – prosíme m.j. o specifikaci Vaší pracovní pozice a působnosti v 

kontextu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem a přibližného počátku Vašeho působení v oblasti. 

 

Cíle, stav a průběh aktuálního dotačního období: 

» Jak hodnotíte podobu stávajícího programu Cíl 3 s ohledem na: 

o Cíle programu a strategie, 

o Stanovení cílů, 

o Cílové skupiny, 

o Aktivity způsobilé k podpoře, 

o Vliv na regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci? 
 

» Jak hodnotíte stav implementace stávajícího programu Cíl 3? Lze očekávat vyčerpání prostředků? 

Registrujete rozdíly mezi prioritními osami, příp. oblastmi podpory? 

o Které oblasti/aktivity dosud dobře fungovaly, např. s ohledem na počty žádostí a využití prostředků?  

o Jaké výzvy eventuelně vyplynuly při naplňování jednotlivých oblastí/aktivit? Z jakých důvodů? 

o V jednotlivých oblastech podpory došlo k odchylkám od počátečních cílů – pozitivním nebo 

negativním [zde bychom chtěli uvést příklady]? Jak byste tyto odchylky vysvětlili ze svého úhlu 

pohledu?  
 

Prosíme berte na vědomí: 

» Příručka slouží pouze pro Vaši informaci. Odpovědi na rámcové otázky do ní nemusíte vyplňovat. 

» Příručka poskytuje pouze rámcový přehled průběhu hloubkového rozhovoru. V rozhovoru nebudeme 

usilovat o zodpovězení všech otázek, ale spíše o prodiskutování těch oblastí, s nimiž v rámci Vaší 

pracovní činnosti přicházíte do styku. V rámci rozhovoru bude věnována pozornost zejména Vašim 

osobním zkušnostem. Přitom bude možné prodiskutovat i doplňková témata. 

» S výsledky rozhovoru bude nakládáno důvěrně.  
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» Jak hodnotíte aktuální průběh programu? 

o Jak v této spojitosti hodnotíte m.j. aktuální společný Realizační dokument? 
 

» Jste spokojeni se spoluprací aktérů pověřených implementací programu? V případě že ne, jaké jsou důvody 

Vaší nespokojenosti?  
 

» Jaké silné a slabé stránky má podle Vás v souhrnu stávající program Cíl 3? 

 

Výhled do nového dotačního období: 

» Když se díváte do budoucnosti: jak by měla podle Vás dále probíhat přeshraniční spolupráce mezi 

Svobodným státem Sasko a Českou republikou?  

o Jaké oblasti/aktivity doporučujete na základě pozitivních zkušeností z aktuálního programu Cíl 3 k 

pokračování v rámci nového programu pro období 2014-2020?  

o V jakých oblastech vidíte potřebu změny obsahu oproti aktuálnímu programu Cíl 3, resp. které 

oblasti/aktivity by neměly v rámci nového programu 2014-2020 pokračovat?  

o Na jaké ústřední rozvojové problémy v zájmovém území by se měl nový program 2014-2020 

zaměřit? 

o Na jaké silné stránky a příležitosti zájmového území by se měl nový program 2014-2020 zaměřit? 
 

» Jaké možnosti zlepšení v proceduře žádostí a dotací vidíte v případě nového programu 2014-2020?  

» Jaké možnosti zlepšení vidíte ev. ve spolupráci aktérů pověřených přeměnou programu? 

 

Závěr: 

» Máte nějaké další náměty k doplnění ohledně aspektů, které jsme v rozhovoru neprobírali? 

 

Informace tazatele ohledně dalšího postupu 

 

Mnohokrát děkujeme za Váš čas a Vaše aktivní zapojení! 


