
TF-IER/CZ/02/CSD  Rozvoj občanské společnosti 

Vyhodnocení opatření financovaných z EU fáze 1 – Přechodový nástroj CZ 2004/006-237/0404 

Shrnutí zprávy o průběžném hodnocení (IER) sektoru Rozvoj občanské společnosti1 

Financování (M€) 2004 2005 2006 CELKEM 
TF Spolufin. TF Spolufin. TF Spolufin. TF Spolufin. 

Původní alokace 2,700 0,270 0,850 0,196 0,500 0,111 4.050 0,180 
Revize a/nebo včetně UIBE2

 4,330 0,445 0,850 0,196 0,500 0,111 5,680 0,752 
Počet projektů (z toho UIBE) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 4 (0) 

Obecným cílem podpory TF v oblasti Rozvoje občanské společnosti (CSD) je zvýšení 
účinnosti a role organizací občanské společnosti (CSOs) v oblastech nepokrytých 
strukturálními fondy. Specifické cíle, kterých má být dosaženo ve dvou podskupinách 
sektoru, se týkají (1) posílení role [prosazování a monitorování] a udržitelnosti CSOs a (2) 
podpory sociálního začlenění a antidiskriminace. 

Konečným příjemcem pomoci zodpovědným za technické návrhy a řízení mechanismu čtyř 
grantových schémat (GS) a grantu EK je Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS), 
nevládní nezisková nadace založená v dubnu 1993 (s podporou prostředků Phare). 
Konečnými uživateli pomoci odpovídajícími za provozní řízení udělených grantů (EK a 
spolufinancování konečnými uživateli) jsou CSOs v ČR. Granty EK jsou poskytovány ve výši 
30 - 50 000 € a činí maximálně 90% celkových uznatelných nákladů projektu. 

Kromě vlastního GS obsahuje každá projektová fiše také náklady na řízení GS pokrývající 
náklady NROS na provoz a řízení NROS ve výši maximálně 7% celkového grantu EK plus 
náklady na externí posuzovatele projektů/experty pro hodnotící komise ve výši maximálně 
0,7% celkového grantu EK. 

Programování a návrh GS vycházely ze ‘Souhrnné monitorovací zprávy‘ EK, na jejímž 
základě správní rada NROS (po operační analýze provedené NROS a zvážení potřeb spolu 
se zainteresovanými stranami), navrhla CFA pro financování čtyři GS. Ta se v souhrnu 
zaměřila na šest klíčových oblastí: ochrana spotřebitelů, antidiskriminace, začleňování 
Romů, boj proti korupci, rovné příležitosti mužů a žen a ochrana životního prostředí.  

Relevance podskupiny ‘Posilování role a udržitelnosti organizací občanské společnosti’, 
která má v alokaci 2004 dvě GS zaměřená na všech šest klíčových oblastí, je hodnocena 
jako “vynikající“. Relevance podskupiny ‘Podpora sociálního začleňování a anti-
diskriminace‘, která se zaměřuje na dvě klíčové oblasti - antidiskriminaci (2005) a 
začleňování Romů (2006), je také hodnocena jako “vynikající“. 

Hodnocení odráží to, že se jednotlivé intervence GS zaměřují na specifické oblasti veřejné 
politiky, kde byla identifikována role podpůrných akcí CSOs v zajištění a posílení 
implementace a vymahatelnosti relevantních částí acquis v rámci příslušných vládních 
strategií resp. plánů na jejich implementaci (např. koncepce spotřebitelské politiky, strategie 
a výroční zprávy v oblasti boje proti korupci, rovnosti pohlaví apod.). 

Efektivnost obou podskupin je hodnocena jako “dobrá”, což odráží vysokou kvalitu řízení 
prokazovanou NROS a zvláště její aktivní přístup k řízení projektů založený na partnerství 
s cílovými skupinami. 

Financování 3 2004 2005 2006 CELKEM 
 Kontrah. Čerpáno Kontrah. Čerpáno Kontrah. Čerpáno Kontrah Čerpáno 

Grant EK (%) 98,60 76,49 7,50 0,68 0 0 76,23 58,41 
Spolufin. (%) 139,54 0 0 0 0 0 82,57 0 

                                                 
1 Abstrakt TF-IER/CZ/02/CSD, konečná verze z 05/01/07; datum uzávěrky faktických informací - 15/11/06 
2 Roční alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na ‘zahajovací‘ schůzce 09/10/06 
3  Datum uzávěrky finančních dat - 31/10/06 pro grant EK a 30/09/06 pro spolufinancování (zdroj NROS) 
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V obou GS 2004 byly vypsány dvě výzvy k podávání návrhů projektů; první na počátku roku 
2005, druhá počátkem roku 2006. Důsledkem realokací v rámci celkové alokace TF 2004 
obdržela obě GS dostatečné financování, takže NROS nyní spravuje dodatečné prostředky 
přesahující 100% původního závazku. V rámci GS zaměřeného na ochranu spotřebitelů bylo 
18 různým CSOs přiděleno celkem 27 grantů. Celkem 61 grantů bylo přiděleno 48 CSOs ve 
vícesektorovém GS, z toho 8 grantů z oblasti boje proti korupci, 28 z oblasti 
antidiskriminace/rovnosti pohlaví/začleňování Romů a 25 z oblasti ochrany životního 
prostředí. 

Granty z první výzvy (celkem 32) trvají od konce roku 2005 do konce roku 2006, z druhé 
výzvy (56) od léta 2006 do léta 2007. 

GS 2005 bylo zahájeno v září 2006, o přidělení grantů bylo rozhodnuto v lednu 2007 (po 
datu uzávěrky IER). O GS 2006 bylo rozhodnuto v srpnu 2006 a byla do něj zahrnuta i menší 
technická pomoc určená pro přesné zacílení intervencí a cílů akcí GS před zahájením GS. 
To se očekává počátkem roku 2007 (po datu uzávěrky IER). 

Účinnost obou podskupin je hodnocena jako “dobrá” díky jasným vazbám mezi aktivitami 
podporovanými GS a odpovídajícími cíli veřejné politiky v této oblasti a také proto, že jsou 
přidělené granty obecně dobře navrženy a řízeny. Je tedy pravděpodobné, že budou příjemci 
grantů úspěšně implementovány tak, aby bylo zajištěno úspěšné poskytování pomoci 
cílovým skupinám.  

Obě GS 2004 přispějí ke zvýšení způsobilosti CSOs (na regionální i celostátní úrovni) účinně 
podporovat, informovat, prosazovat a monitorovat ochranu občanských práv v klíčových 
oblastech intervence. Toto vícesektorové GS však bylo jako reakce  na zvýšení prostředků 
na více než dvojnásobek řízeno tak, že se soustředilo především na financování již 
vybraných kvalitních projektů spíše než na původně identifikované prioritní potřeby sektoru. 
Není proto zřejmé, zda všech šest klíčových témat bude mít stejnou účinnost. 

GS 2005 a 2006 mají potenciál rozvinout ‘holistický’ a inovační přístup k boji proti všem 
formám diskriminace (z titulu pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství či 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) a v podpoře začleňování 
Romů. 

Dopad projektů obou podskupin je hodnocen jako “dobrý”, což odráží skutečnost, že 
územní rozložení přidělených grantů v rámci všech šesti oblastí by mělo usnadnit 
monitorování, implementaci a prosazování relevantní státní politiky a acquis na základě 
otevřenosti státu vůči kontrole a hodnocení veřejných aktivit kompetentními a udržitelnými 
CSOs. 

Udržitelnost projektů obou podskupin je hodnocena jako “dobrá” jako vyjádření 
skutečnosti, že CSOs v ČR mají většinou trvalé potíže se zajištěním dlouhodobého 
financování svých aktivit a provozních nákladů. Česká vláda i EK (a další poskytovatelé 
grantů) sice do CSOs směřují řadu schémat, ta však většinou nemají formu pravidelné a 
dlouhodobě garantované finanční podpory jejich aktivit. U GS 2005 není dosud zřejmé, zda 
je komplexní, ‘holistický’ přístup k řešení otázek nerovnosti, vyloučení a diskriminace 
okamžitě reálný a to kvůli tradiční ‘vertikální’ orientaci odvětvových  ministerstev, strategií a 
grantů. 

Celkově je výkonnost projektů sektoru Rozvoj občanské společnosti hodnocena jako 
“dobrá” a odráží vysokou relevanci všech projektových fiší, kvalitu řízení GS se strany 
NROS a také obecně vysokou úroveň řízení projektů příjemci grantů. 

 

Hodnocení sektoru v IER 

Cíl Relevance Efektivnost Účinnost Dopad Udržitelnost Slovní hodnocení  
CSD 2 1 1 1 1 Dobré 

 


