
TF-IER/CZ/08/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) Posilování 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.  

V obou podskupinách zůstává relevance hodnocena jako vynikající a to pro všechna čtyři 
GS. Hodnocení je odrazem trvale silné relevance všech intervenčních cílů zaměřených na 
šest klíčových oblastí a podporujících řadu rolí organizací občanské společnosti v oblasti 
prosazování, monitorování, podpory a dozoru, které jim byly přiděleny jako významné cíle 
veřejných strategií stanovené jak českou vládou tak EU unií. I tam, kde byly tyto strategie 
aktualizovány až po programovací fázi, nadále prokazují důležitost zvolených cílů intervencí. 

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

Grant EK (%) 98,45 83,03 99,41 60,45 0 0 89,92 72,34 
Spolufin. (%) 139,36 23,03 122,24 0 0 0 114,39 13,62 

Efektivnost sektoru i obou podskupin zůstává dobrá, což odráží vysokou kvalitu řízení GS 
prokazovanou NROS a zvláště její aktivní přístup k řízení projektů založený na partnerství 
s cílovými skupinami ve všech fázích přípravy realizace těchto schémat. Řízení se zaměřuje 
na úspěšnou implementaci grantových projektů a na dosažení jejich cílů a výstupů. Příjemci 
grantů v celém spektru témat tří aktivních schémat vyjádřili v drtivé většině spokojenost 
s partnerským, nevtíravým a nebyrokratickým přístupem NROS k řízení grantových projektů. 

                                                
1 Abstrakt TF-IER/CZ/08/CSD, konečná verze z 08/06/07; datum uzávěrky faktických informací - 30/04/07 
2 Roční alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na ‘zahajovací‘ schůzce 22/03/07 
3 Datum uzávěrky finančních dat - 30/04/07 pro grant EK a 31/03/07 pro spolufinancování (zdroj NROS) 



TF-IER/CZ/08/CSD  Rozvoj občanské společnosti 

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

Podskupina (1) má dvě grantová schémata s celkem 32 granty přidělenými v rámci první 
výzvy k podávání návrhů projektů (nyní již ukončenými) a 56 granty z druhé výzvy – nyní 
před ukončením implementace grantů plánovaným na léto roku 2007. Obě GS již přinesla 
mnoho výsledků očekávaných v projektových fiších a CSOs rozvinuly řadu nových aktivit, 
metodik a nástrojů zaměřených na posílení své kapacity v oblasti podpory procesu 
monitorování a vymahatelnosti acquis. Přes dosažené výsledky je zřejmé, že dosažení cílů 
nebude jednotné. Mnohé budou překročeny, některé však nebudou splněny (např. materiály 
a metodiky z oblasti ochrany spotřebitelů určené pro školy). 

Podskupina (2) má dvě GS, v nichž bylo přiděleno v lednu 2007 celkem 18 grantů v rámci 
GS projektové fiše 2005; projekty byly zahájeny v únoru a poběží do července 2008. 
Přestože jsou projekty v počátečních fázích, očekává se, že budou dobře řízeny, a že 
přinesou očekávané výstupy a výsledky. Existuje však určité riziko v důsledku citlivé a také 
různorodé povahy GS zaměřeného na diskriminaci v ČR. CSOs musejí mj. překonávat 
nedůvěru ve státní a justiční systémy, obzvláště silnou v romské komunitě, což často vede 
k tomu, že potenciální oběti diskriminace takové případy neohlásí. Efektivnost GS 2006 byla 
kvůli zpožděnému zahájení aktivit hodnocena pouze jako odpovídající. Zahájení GS se 
předpokládá ve 4Q/2007 a realizace projektů ve školním roce 2008-2009. 

Účinnost podskupiny (1) je nyní hodnocena jako vynikající, což odráží skutečnost, že 
celkově lze říci, že projekty již nyní významně přispěly k posílení rolí prosazování a 
monitorování organizacemi občanské společnosti. Grantovou podporu využily organizace 
účinně k zavedení řady nových nástrojů a dovedností, většina z nich bude po jejich zvládnutí 
využívána, a tím umožní CSOs posilovat vlastní kapacity při účinném poskytování podpory. 

Účinnost podskupiny (2) zůstává dobrá, což je odrazem toho, že projekty v jednom ze dvou 
GS byly teprve nedávno zahájeny a také toho, že i když obě GS velmi pravděpodobně 
povedou k posílení kapacit CSOs v boji proti diskriminaci a/nebo v podpoře integrace Romů, 
v obou oblastech existují vnější rizika; proto dosažení stavu, kdy budou lidé pociťovat vyšší 
důvěru ve státní instituce, nebude snadné. Vzhledem k tomu, že proces přijímání 
antidiskriminačního zákona stále pokračuje (k datu “uzávěrky” se očekávalo, že by mohl 
nabýt účinnosti v roce 2008), je velmi nejisté, že v blízké budoucnosti bude dosaženo 
doladění tohoto zákona či legislativy související se specifickými kategoriemi diskriminace. Dá 
se naopak očekávat, že podrobná doporučení pro administrativní nebo strategické reformy 
vzešlé z projektů, mohou významně posloužit vládě v jejím úsilí bojovat proti diskriminaci 
jinými než legislativními prostředky. 
Dopad obou podskupin zůstává hodnocen jako dobrý a vyplývá ze skutečnosti, že rozložení 
organizací občanské společnosti a podporovaných aktivit by mělo pro řadu témat celkově 
napomoci úspěšné implementaci acquis a relevantních strategií české vlády. Ty jsou totiž 
založeny na kontrole činnosti státního i soukromého sektoru kompetentními, profesionálními 
a udržitelnými organizacemi občanské společnosti a pokračováním aktivit těchto organizací 
podporují cílové skupiny. Řada příjemců uvedla, že dopad GS schémat jako mechanismu je 
vynikající, protože financování nových aktivit, metodik a nástrojů je poměrně vzácné. 
Udržitelnost obou podskupin je hodnocena jako dobrá, což je odrazem toho, že organizace 
občanské společnosti mohou díky vyvinutým metodikám a nástrojům dosáhnout vyšší 
efektivnosti, účinnosti  a dopadu svých aktivit. Grantové schéma 2005 je však vzhledem k 
různým externím rizikům hodnoceno pouze jako odpovídající. 

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 2 1 1 Dobré 

 


