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Výzkum povědomí cílových skupin v regionu
soudrţnosti Severovýchod o Regionálním
operačním programu NUTS II Severovýchod a
analýza absorpční kapacity regionu soudrţnosti
Severovýchod

MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ
Základní údaje:
•

Forma realizace výzkumu: veřejná zakázka malého rozsahu

•

Zadavatel VZ: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

•

Zpracovatel VZ: Insight, s.r.o.

•

Cena zakázky: 736 500,- Kč (bez DPH)

•

Etapy realizace zakázky:

Vyhlášení zadávacího řízení

3. 3. 2008

Výzva k předkládání nabídek

do 31. 3. 2008

Vytvoření výzkumné metody, sběr dat

do 13. 6. 2008

Vyhodnocení šetření, analýza dat

do 24. 6. 2008

Průběţná prezentace výsledků

25. 6. 2008

Zpracování závěrečné zprávy

4. 7. 2008

Závěrečná prezentace výsledků

9. 7. 2008
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Cíle projektu:

•

•

Hlavní cíle projektu:
–

Analýza regionu soudržnosti Severovýchod zaměřená na zhodnocení připravenosti regionu
efektivně čerpat pomoc z EU především prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod

–

Návrh doporučení pro posílení absorpční kapacity regionu

Dílčí cíle projektu
–

Zmapování kvality, srozumitelnosti a rozsahu informovanosti, včetně jejich zdrojů, o
evropských záležitostech, o realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a o
možnostech využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP SV

–

Vyhodnocení schopnosti, připravenosti a zkušenosti potenciálních ţadatelů o poskytnutí
dotace vytvářet i realizovat projekty a jejich kapacity v oblasti lidských a finančních zdrojů pro
tuto činnost

Metodika výzkumu dle cílových skupin:

–
–

odborná veřejnost (u 302 osob proveden kvantitativní telefonický průzkum, 15 individuálních
rozhovorů, 3 skupinové rozhovory)
široká veřejnost (u 326 osob uskutečněn kvantitativní telefonický průzkum)
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Hlavní zjištění:

•

•

•

•

POVĚDOMÍ O STRUKTURÁLNÍCH FONDECH OBECNĚ
–

80% obecné populace regionu soudrţnosti SV ví o možnosti financování projektů
prostřednictvím strukturálních fondů EU

–

více neţ polovina dotazované odborné veřejnosti má pocit, že se zcela dostatečně
orientuje v problematice podpory projektů ze strukturálních fondů

–

nejznámější je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - alespoň podle jména jej zná
60% obyvatel regionu

–

nejznámější je Operační program Ţivotní prostředí

–

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

–

zná 10% široké veřejnosti

–

zná 69% odborné veřejnosti (nejvyšší znalost / zkušenost kraje, nejnižší média)

ZDROJE INFORMACÍ / ZNALOSTI ROP SV
–

základním zdrojem je internet (především www.rada-severovychod.cz)

–

pro odbornou veřejnost semináře, přednášky a pořádané konference

–

ZÁJEM O VYUŢITÍ ROP SV

–

6% široké veřejnosti deklaruje zájem využít ROP SV

–

13% odborné veřejnosti deklaruje zájem využít ROP SV pro své projekty

PROJEKTY FINANCOVATELNÉ Z ROP SV
–

odborná veřejnost:

rozvoj turistiky, regenerace památek, rekonstrukce objektů

–

široká veřejnost:

projekty oprav silnic, rozvoje turistiky

DÉLKA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ ŢÁDOSTI
–

•

v průměru šest a půl měsíce

HLAVNÍ PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ ŢÁDOSTI, rozdíly mezi skupinami žadatelů
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•

•

•

–

podnikatele: trápí množství podkladů, administrativa

–

kraje, obce a zřizované organizace: nejvíce trápí rozpočet a účetní souvislosti

–

NNO: naopak řeší finanční problémy spojené s vlastní spoluúčastí na projektu

NÁROČNOST PROCESU
–

40% respondentů povaţuje proces ţádání o dotaci za příliš

–

50% jej považuje za akceptovatelně náročný

NEJNÁROČNĚJŠÍ A SOUČASNĚ NEJASNÉ PRVKY PŘI PŘÍPRAVĚ ŢÁDOSTI
–

podnikatelé: samotné zpracování ţádosti, příloh a sestavení rozpočtu s přesným určením
způsobilých výdajů.

–

kraje, obce a zřizované organizace: sestavení rozpočtu

–

NNO: BENEFIT7+, sestavení rozpočtu

PERSONÁLNÍ KAPACITY
–

žadatelé deklarují dostatek kvalifikovaných a zkušených odborníků v oblasti přípravy a
realizace projektů čerpajících podporu ze strukturálních fondů

–

62% subjektů, které nejsou personálně připravené, plánuje vyuţít sluţeb poradců

–

FINANČNÍ KAPACITY

–

70% subjektů uvedlo, že jsou zcela dostatečně nebo dostatečně připraveny pro financování
projektu (příprava, předfinancování, realizace)

Hlavní doporučení:

•

Zvyšování povědomí prostřednictvím:
–

prezentace realizovaných projektů v médiích

–

využívání regionálních médií (byla doporučena konkrétní média)

–

inovace webu (směrem k uživatelské jednoduchosti, ukázky realizovaných projektů)

–

Připravit "best practice" materiál, tzv. manuál pokrývající
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•

–

jak připravit projekt

–

jak připravit žádost

–

jak se připravit na výzvu

–

vše praktickou a nenáročnou formou, standardní terminologií

•

Připravit Příručku pro ţadatele a příjemce ve zjednodušené podobě, v jasné terminologii, s
praktickými ukázkami

•

Vypracování a implementace postupu poskytování závazných stanovisek (např. platnost
poskytnutých informací formou zápisu z konzultace)

Vytvořit platformu pro komunikaci poradenských firem, případně vytvořit diskusní fórum, kdy by žadateli
poskytovali reference na poskytované služby

Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: info@rada-severovychod.cz

www.rada-severovychod.cz

