ZÁJEM PRŮMYSLOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR O DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ
(DÍLČÍ ZJIŠTĚNÍ Z ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ. 6.06.2014.221.013
„HODNOCENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FONDŮ“)

O PROJEKTU

METODIKA VÝZKUMU

Hlavním cílem projektu CZ.6.06.2014.221.013 „HODNOCENÍ
ADMINISTRACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FONDŮ“
je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací
s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací z Evropských strukturálních
a investičních (ESI) fondů.

Sběr dat byl realizován nezávislým Institutem evaluací a sociálních analýz
(INESAN) v ČR v průběhu listopadu 2014.

Mezi dílčí cíle projektu patří např. vyhodnocení zájmu průmyslových
organizací o využití dotací z ESI fondů, vyhodnocení fáze přípravy
projektových žádostí a překážek ovlivňujících proces přípravy žádostí,
identifikace postojů organizací k procesu hodnocení a schvalování
projektových žádostí či identifikace kritických procesů v rámci jednotlivých
fází realizace dotačních projektů.

K výběru respondentů bylo použito stratifikovaného náhodného výběru.
Do zkoumaného vzorku byli zařazováni průmyslové organizace se sídlem
v České republice. Data byla získávána metodou telefonického dotazování
(CATI).

1 313 Počet oslovených organizací
204
Velikost výběrového souboru
16 % Návratnost (podíl respondentů na počtu oslovených)
18 min. Průměrná doba vyplňování jednoho dotazníku

18 minut

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ANOTACE

11

Účelem tohoto dílčího výsledku je informovat o zájmu průmyslových
organizací o dotace z ESI fondů a o úspěšnosti či neúspěšnosti schvalování
podaných projektových žádostí.
Zájem průmyslových organizací o dotace z ESI fondů je determinován
jednak prostým podílem subjektů, které podaly alespoň nějakou žádost
o dotaci, a dále celkovým počtem podaných žádostí. Kromě těchto dvou
indikátorů lze na zájem o dotace pohlížet také z hlediska struktury
operačních programů, v rámci kterých jednotlivé subjekty projektové
žádosti podávaly. V této souvislosti platí, že mezi zkoumanými
průmyslovými organizacemi převládá zájem o dotace poskytované v rámci
tematických operačních programů.
Vedle celkové úspěšnosti získávání dotací přináší tento leták informace
o míře úspěšnosti schvalování projektových žádostí z pohledu velikosti
organizace a z pohledu jednotlivých operačních programů. Prezentováno
je dále srovnání míry úspěšnosti v přibližné polovině programového
období 2007–2013 (2011) a na jeho konci (2014).

20

22

27

22

papírenský, dřevařský a t extilní průmysl

chemický průmysl

hutnický a sklářský průmysl

strojírenský a elektrotechni cký průmysl

údaje jsou v procentech

ostatní průmyslové organizace

18 %

39 %

44 %

malé organizace

střední organizace

velké organizace

Pozn.: velikost organizací je definována podle přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008;
malé organizace (méně než 50 zaměstnanců a obrat nižší než €10 mil.); střední organizace
(méně než 250 zaměstnanců a obrat nižší než €50 mil.); velké organizace (nesplňují
zařazení ani mezi malé, ani mezi střední organizace)

36 %

64 %

organizace se zahraniční
majetkovou účastí

české subjekty

ZÁJEM PRŮMYSLOVÝCH ORGANIZACÍ O DOTACE Z ESI FONDŮ
34 %

34 % PRŮMYSLOVÝCH ORGANIZACÍ
PODALO ŽÁDOST O DOTACE Z ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ
2007–2013.
VÝZNAMNĚ VĚTŠÍ ZÁJEM O ČERPÁNÍ DOTACÍ PROJEVILY ORGANIZACE
S ČESKÝM VLASTNÍKEM.

5,0 ŽÁDOSTÍ

39 %

25 %

český subjekt

organizace se
zahraniční
majetkovou
účastí

5,0

O DOTACE Z ESI FONDŮ PODALA PRŮMĚRNÁ PRŮMYSLOVÁ
ORGANIZACE V OBDOBÍ 2007–2013.
POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ SE VÝZNAMNĚ DIFERENCUJE
Z HLEDISKA VELIKOSTI ORGANIZACE.

WWW.INESAN.EU

1,9

4,9

6,1

malé
organizace

střední
organizace

velké
organizace

ZÁJEM PRŮMYSLOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR O DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ

STRUKTURA ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z ESI FONDŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH
PROGRAMŮ
52

OPPI

OPŽP
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Evropská územní spolupráce

99 % ŽÁDOSTÍ O DOTACE PODALY PRŮMYSLOVÉ ORGANIZACE V RÁMCI TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ.
MÍRA ÚSPĚŠNOSTI SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z ESI FONDŮ

72 % ŽÁDOSTÍ

72 %

O DOTACE Z ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013
ÚSPĚŠNĚ PROŠLO HODNOTÍCÍM PROCESEM A BYLO SCHVÁLENO
MEZI ROKY 2014 A 2011 SE ZVÝŠILA MÍRA ÚSPĚŠNOSTI SCHVALOVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O DOTACE O 14 PROCENTNÍCH BODŮ (Z 58 NA 72 PROCENT).
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Evropská územní
spolupráce

OP VaVpI

NEJVYŠŠÍ MÍRA ÚSPĚŠNOSTI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ JE CHARAKTERISTICKÁ PRO ŽÁDOSTI PODANÉ V RÁMCI
OPERAČNÍCH PROGRAMŮ JEJICHŽ ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM JE MŠMT ČR (OP LZZ/OP VK).

O INSTITUTU
Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý vědeckovýzkumný 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 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 institutu INESAN.
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