
O PROJEKTU 

 
 

Údaje obsažené v tomto přehledu pocházejí z komplexního výzkumného 
šetření realizovaného Institutem evaluací a sociálních analýz (INESAN) 
v rámci projektu  CZ. 3.02.2013.221.004. 

Sběr dat byl realizován v České republice v lednu 2013.  K výběru 
respondentů bylo použito kvótní techniky. Do zkoumaného vzorku byli 
zařazováni zástupci obecné dospělé populace ČR ve věku od 15 do 74 let. 
Při koncipování výběru byly použity aktuální údaje Českého statistického 
úřadu. 

3.752 Počet oslovených (tj. 100 % příjemců) 
2.114 Počet respondentů 
57 %  Návratnost (podíl respondentů na počtu oslovených) 
21 min. Průměrná doba vyplňování jednoho dotazníku 

 

SOUHRN VÝSLEDKŮ 
24 %  tvoří respondenti mladší než 30 let 
39 %  tvoří respondenti ve věku 30–49 let  
37 %  tvoří respondenti ve věku 50 a více let 

18 %   respondentů má základní vzdělání  
32 %  respondentů má střední vzdělání bez maturity 
39 %  respondentů má střední vzdělání s maturitou 
12 %  respondentů má vysokoškolské vzdělání 

48 %  respondentů bydlí v obcích s méně než 10 000 obyvateli 
30 %  respondentů bydlí v obcích s 10 000–99 999 obyvateli  
22 %  respondentů bydlí v obcích se 100 000 a více obyvateli 

Téměř dvě pětiny respondentů znají ve svém okolí nějaký projekt 
financovaný z evropských fondů, přičemž v největší míře se jedná  
o projekty spojené s dopravou a dopravní infrastrukturou. 

Ve vnímání dopadu těchto projektů převládá pozitivní hodnocení. 
Konkrétně pak platí, že současně jak pozitivní, tak i negativní přínos či 
dopad těchto projektů uvedlo celkem 41 % dotázaných, pouze pozitivní 
přínos uvedla téměř polovina respondentů (48 %) a naopak pouze 
negativní aspekt/dopad uvedly pouze 4 % respondentů. Celkem 7 % 
dotázaných neuvedlo žádné hodnocení.  

METODIKA VÝZKUMU 

VNÍMANÝ PŘÍNOS PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU 
(DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ. 3.02.2013.221.004  
„PŘÍSTUP OBYVATEL ČR K REGIONÁLNÍ POLITICE EU“, 2015) 

projekty spojené s dopravou a dopravní infrastrukturou 

projekty v oblasti životního prostředí 

opravy starých a výstavba nových veřejných budov  

SPONTÁNNĚ  
NEJČASTĚJI UVEDENÉ  
PROJEKTY FINANCOVANÉ  
Z EVROPSKÝCH FONDŮ  
REALIZOVANÉ  
V OKOLÍ BYDLIŠTĚ  

projekty na podporu zaměstnanosti 

39 % 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

POVĚDOMÍ O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FONDŮ 

Hlavním cílem projektu CZ. 3.02.2013.221.004 „Přístup obyvatel ČR  
k regionální politice EU“ je rozbor povědomí a znalostí obyvatel ČR  
o vybraných opatřeních regionální politiky EU realizované v České 
republice prostřednictvím jednotlivých operačních programů. Projekt se 
dále zaměřuje na identifikaci postojů a preferencí veřejnosti v této oblasti.  
V rámci plnění hlavního cíle je pozornost věnována zejména povědomí 
obyvatel ČR o jednotlivých operačních programech, znalosti konkrétních 
projektů financovaných z evropských fondů, dostupnosti informací  
o problematice evropských fondů z pohledu veřejnosti a preference 
obyvatel ČR v oblasti komunikace regionální politiky. Prováděné analýzy  
se dále soustřeďují na vnímání dopadů konkrétních projektů financovaných 
z evropských fondů, na charakterizaci postojů obyvatel ČR k regionální 
politice EU a v neposlední řadě na hodnocení dopadu komunikace  
o regionální politice EU na postoje obyvatel ČR. 

Účelem tohoto dílčího výstupu je informovat o přínosu projektů 
financovaných z evropských fondů, který vyplývá z konkrétní znalosti 
jednotlivých projektů realizovaných v okolí respondentů.  

projekty v oblasti sportu (výstavba a rekonstrukce sportovišť) 

RESPONDENTŮ MÁ POVĚDOMÍ O KONKRÉTNÍM       
PROJEKTU REALIZOVANÉM V JEJICH OKOLÍ, KTERÝ BYL      
FINANCOVANÝ Z EVROPSKÝCH FONDŮ.  

50 % 50 % 



POZITIVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTŮ NEGATIVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTŮ 

- + korupce, vysoká cena/nízká efektivita vynaložených 
prostředků, zvýšený provoz a hluk, nízká kvalita 
dopravních staveb, úbytek parkovacích míst  
a narušení přírody 

kvalitní silnice/komunikace, vybudování nových 
silnic/komunikací, zlepšení dopravní situace,  

bezpečnější doprava, zrychlení dopravy, lepší využití 
cyklostezek a bezpečnější pohyb po obci 

MEZI SPOLEČNÉ, ČASTO UVÁDĚNÉ NEGATIVNÍ ASPEKTY, PATŘÍ 
ZEJMÉNA KORUPCE, PŘEDRAŽENÁ CENA A S TÍM SOUVISEJÍCÍ 
NÍZKÁ EFEKTIVITA INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ A NEVHODNÝ 
ZPŮSOB VYUŽITÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ. 

VNÍMANÝ PŘÍNOS PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU 

O INSTITUTU 
Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý vědecko-
výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR. Jde  
o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených 
Evropskou unií (Článek 2.2, písm. d. Rámce Společenství pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací). Institut je výzkumnou organizací 
dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací 
vedeném Radou pro vědu, výzkum a inovace (RVVI). Cílem Institutu je 
provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální 
vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování  
nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován  
do těchto činností. 

Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální 
analýzy. 

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky 
odpovědné chování, manažerská studia, ICT, životní prostředí a sociální 
témata. 

Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného 
společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje také zpracování 
výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje 
odborné služby při tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje 
samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě zadávací dokumentace, 
poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci 
a k metodologii společenskovědního výzkumu. 

Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN 
vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů a zadavatelů, nýbrž obsahují 
nezávislý pohled expertů INESAN. 

Heřmanova 1169/22 
170 00 Praha 7 

Tel.: +420 220 190 597 
E-mail: info@inesan.eu 

Web: www.inesan.eu 

POZITIVNĚ HODNOTÍ PŘÍNOS PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH  
Z FONDŮ EU DVA ZE TŘÍ RESPONDENTŮ S POVĚDOMÍM  
O PROBLEMATICE EVROPSKÝCH FONDŮ. VE SKUPINĚ OSOB, 
KTERÉ O TÉTO PROBLEMATICE POVĚDOMÍ NEMAJÍ, HODNOTÍ 
PŘÍNOS PROJEKTŮ POZITIVNĚ JEN KAŽDÝ TŘETÍ.  

PROJEKTY SPOJENÉ S DOPRAVOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU 

- + korupce, kácení zdravých porostů, redukce počtu 
stromů, hlučnost a nevzhlednost ČOV a nevhodně 
využité finance 

zlepšení životního prostředí, výstavba a fungování 
čističky odpadních vod, více zeleně v obci a lepší 

vzhled obce/města 

PROJEKTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

- + opravy málo využívaných budov/jsou to vyhozené 
peníze, komplikace při opravách a nepraktický projekt 

oprava historických a kulturních budov, zkulturnění 
obce, lepší vzhled obce/města, lepší tepelný komfort, 

modernizace nemocnic 

OPRAVY STARÝCH A VÝSTAVBA NOVÝCH VEŘEJNÝCH BUDOV  

- + korupce, zbytečnost projektů, nevhodně využité 
finance a marginální dopad projektu na zvyšování 
zaměstnanosti 

pomoc nezaměstnaným při hledání práce, tvorba 
pracovních míst/vyšší zaměstnanost, příležitost 

seberealizace 

PROJEKTY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 

- + korupce, nevhodně využité finance, následně vysoké 
náklady na správu a údržbu a vysoká cena vstupného 

lepší kulturní a sportovní vyžití, děti mají kde 
sportovat, lepší podmínky pro sport a odpočinek  

a tvorba nových pracovních míst 

PROJEKTY V OBLASTI SPORTU (VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ) 

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ DOPADU A PŘÍNOSU PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU 

45 36 19

pozitivní neutrální negativní

V RÁMCI POZITIVNÍCH DOPADŮ UVÁDĚJÍ RESPONDENTI 
VĚTŠINOU UNIKÁTNÍ PŘÍNOSY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBLASTI ZAMĚŘENÍ 

JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ. 
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