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Manažerské shrnutí
Projekt „Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP Severozápad“ byl realizován
společností RegioPartner, s.r.o.
Cílem projektu bylo realizovat takové dotazníkové šetření, které umožní v krátkém časovém
období a s minimálním zatížením respondentů dát dostačující odpovědi na to, zda mají
příjemci zájem podávat projekty do ROP Severozápad, v jakém stádiu připravenosti se
jejich projekty nacházejí a do jakých oblastí podpory by tyto projekty chtěli podávat, a to
včetně informace o výši jejich způsobilých výdajů.

Použité metody
K dosažení hlavního cíle projektu využil zpracovatel pouze jednu metodu sběru primárních
dat, a to terénní šetření ve formě dotazníkového šetření se zástupci potenciálních příjemců.
Informační a datová základna pro výstupy projektu tak byla tvořena daty z dotazníkového
šetření ukončeného k termínu 20. 12. 2012.

Hlavní výsledky šetření
Celkem bylo osloveno 530, resp. 504 respondentů1, návratnost dotazníků činila 22,8 %,
resp. bylo vyplněno 115 dotazníků.
Hlavním zdrojem dat, resp. poskytovatelem informací, byly v tomto šetření obce, které
tvořily 56 % všech respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou respondentů byly
podnikatelské subjekty s cca 16% zastoupením. Jednotliví zbylí respondenti (subjekty) pak
zaujímali vždy méně jak 10 % z celkového počtu vyplněných dotazníků.
Polovina (51 %) z dotazovaných respondentů je připravena podat projekt(y) do některé
z oblastí podpory. 19 % o podání projektu neuvažuje, 30 % zatím není rozhodnuto (neví).
Významnou skupinou rozhodnutých subjektů, které projekt chtějí podat, jsou obce – 37 obcí
zaškrtlo „Ano“ (58 %). Dále pak 20 obcí (31 %) doposud neví, nebo nemá jasno, zda budou
projekt(y) podávat. Jen v případě 7 obcí byla zvolena odpověď „Ne“.
Zbylé typy subjektů (nestátní neziskové organizace, kraje, podnikatelské subjekty atd.)
nedisponují tak rozsáhlou základnou projektů jako obce, resp. počet projektů za tyto
skupiny se pohybuje v průměru 3-4 projekty.
Důvody, které některé respondenty vedou k předpokládané neúčasti na dalších výzvách, je
aktuální vývoj situace ROP Severozápad a „Nedůvěra k systému rozdělování dotací“. Ti,
jenž odpověděli, že projekt nebudou podávat do ROP Severozápad, tuto možnost volili
ve 41 %. Druhým důvodem nepodání žádosti do ROP Severozápad je nepřipravenost
projektu (27 %). Z obsahu volných odpovědí respondentů je znát, že přebujelá
a nepřehledná administrativa je silným důvodem, proč o tyto finanční prostředky neusilovat.
Respondenti, kteří chtějí podávat projekty do ROP Severozápad, identifikovali největší
zájem o oblasti podpory 1.1; 1.2; 2,1; 2.2; 4.1 a 4.2.
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S ohledem na určitý počet navrácených (odražených) emailů lze konstatovat, že bylo ve skutečnosti osloveno
cca o 5 % méně respondentů (cca 504) oproti předpokladu.
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Oblast podpory
1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu
1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
2.1 - Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
4.2 - Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
CELKEM

Počet
předpokládaných
projektů
15
32
2
9
34
4
3
27
10
neuvedeno
136

SUMA
(mil. Kč)
967,5
800,5
60,0
101,0
207,5
900,0
96,5
316,1
80,0
3.529,1

Přestože je zde na první pohled rozdílný poměr v počtu projektů, co do finančního objemu
na tyto jednotlivé oblasti podpory, požadavky na finanční podporu jsou v řádu stovek
miliónů korun. Největší finanční obnosy jsou identifikovány v oblasti podpory 1.1 „Podpora
rozvojových pólů regionu“, kde byl identifikován zájem o realizaci celkem 15 projektů
v hodnotě 967,5 mil. Kč. Druhý největší finanční obnos na pouhé 4 projekty byl identifikován
u oblasti podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního
významu“ (900,0 mil. Kč.). Třetí největší finanční alokace (cca 800 mil. Kč.) byla
identifikována v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých
měst“. Nemalá požadovaná alokace (cca 316 mil. Kč.) je taktéž v oblasti podpory
4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu“, kam by mělo být podáno
27 projektů.

Závěr
Dotazníkové šetření, pilotně realizované mezi příjemci podpory z ROP Severozápad
a neúspěšnými žadateli explicitně ukázalo, že informace poskytnuté ze strany respondentů
nejsou v mnoha ohledech vypovídající, tudíž závěry vyplývající z tohoto dotazníkového
šetření mají nízkou validitu.
Jedním z důvodů je pouze omezený okruh respondentů vycházející z již existující databáze
Úřadu Regionální rady Severozápad a relativně omezený čas pro realizaci šetření, který
neumožňoval v některých specifických případech uskutečnit osobní rozhovory (např.
s okruhem žadatelů v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ nebo
v oblasti podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního
významu“).
Tyto aspekty samozřejmě ovlivnily výši předpokládané dílčí finanční alokace v jednotlivých
oblastech podpory, takže nelze jednoznačně stanovit, že identifikovaná požadovaná
alokace bude odpovídat skutečnosti. Domníváme se, že pro další vyjednávání s Evropskou
komisí a dotčenými orgány na straně ČR o navýšení finanční alokace ROP Severozápad
nejsou takto získaná data dostatečná.

Doporučení
Zpracovatel proto doporučuje navázat na toto pilotní šetření dalším průzkumem, který by
rozšířil okruh respondentů (cíleně dle oprávněných žadatelů v jednotlivých oblastech
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podpory) a byl proveden do větší hloubky (detailnější informace o zamýšlených projektech).
Doporučujeme taktéž rozšířit použité techniky sběru dat o osobní rozhovory.
Dále doporučujeme zvážit oslovení takových představitelů dotazovaných subjektů, kteří
mají ve své kompetenci rozhodování o realizaci projektů (starostové, vedoucí pracovníci
apod.).
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