
 

DOTAZNÍK DO ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU

Datum odeslání
22.3.2019 10:33:01

IP adresa
172.20.76.108

Odkazující URL
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU

Uveďte registrační číslo vašeho projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002905

Uveďte název vašeho projektu:
Varnsdorf - efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu

Uveďte investiční prioritu, ze které byl podpořen váš projekt:
4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní,
regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy [A10]

Pracovali jste v rámci vašeho projektu přímo s osobami, které lze zařadit mezi klienty služeb (osoby se
znevýhodněním) či se zaměstnanci firmy?

● Pokud byly aktivity vašeho projektu zaměřené na přímou práci s osobami, které lze zařadit mezi klienty
služeb (uchazeči a zájemci o zaměstnání, osoby znevýhodněné na trhu práce, osoby sociálně vyloučené nebo
ohrožené sociálním vyloučením apod.) či mezi zaměstnance podniků (v rámci investiční priority 1.3 - Pomoc
pracovníkům, podniků a podnikatelům přizpůsobovat se změnám) nebo provozujete služby péče o děti –
odpovězte „ano“. 

● Pokud aktivity vašeho projektu sice měly osobám z daných skupin pomoct, ale tyto osoby nebyly hlavními
účastníky aktivit, resp. aktivity projektu byly zaměřeny na poskytovatele služeb – odpovězte „ne“.
ne [A2]

UPŘESNĚNÍ PŘÍJEMCE PODPORY

Zařaďte organizaci příjemce podpory do jedné z nabízených kategorií:
ostatní kategorie příjemců [A03]

DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

Pomohl podle Vás projekt zvýšit kvalitu řízení vašeho úřadu?
spíše ano [A2]

Přispěl podle Vás projekt ke zvýšení znalostí nebo dovedností pracovníků veřejné správy?
rozhodně ano [A1]

Přispěl podle Vás projekt ke zlepšení komunikace vašeho úřadu s občany?
spíše ano [A2]

Pomohl podle Vás projekt vaší organizaci definovat její cíle a způsob jejich dosažení?
rozhodně ano [A1]
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Měl podle Vás projekt pozitivní vliv na zvýšení transparentnosti vašeho úřadu?
spíše ano [A2]

PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [stanovení vhodných vstupů, aktivit,
výstupů a výsledků ]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [stanovení cílových hodnot indikátorů ]
Ano [Y]

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
vhodné natavení indikátorů

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [vybudování a udržení realizačního týmu ]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [realizace veřejné zakázky ]
Ano [Y]

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
problém s výběrem dodavatele
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Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [nábor účastníků projektu ]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [řízení, monitorování, administrace a
reportování průběhu projektu]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [praktická realizace věcných (ne
organizačních) projektových aktivit]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [dosažení cílových hodnot indikátorů ]
Ano [Y]

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
problém s dosažením bagatelní podpory

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [dosažení toho, aby výstupy projektu
skutečně zlepšily situaci podpořených osob ]
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Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [zjištění či ověření skutečných dosažených
přínosů projektu ]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [snaha o zajištění udržitelnosti dosažených
přínosů ]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [jiná část: ]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [žádné části přípravy a realizace obtížné
nebyly]
 

Které z uvedených částí přípravy a realizace projektu byly pro vás problematické?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.) 

►Konkrétní problémy ve zvolených kategoriích prosím specifikujte.  [Komentář]
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Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [limitující nastavení výzvy OPZ ]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [limitující nastavení pravidel OPZ]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [komunikace s řídicím orgánem ]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [plynulost čerpání podpory]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
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Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [legislativní podmínky v České republice, nastavení státní sociální
podpory ]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [stav ekonomiky a míra nezaměstnanosti v našem regionu/regionech
]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [spolupráce s Úřadem práce]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [spolupráce se samosprávou]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
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Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [spolupráce se zaměstnavateli]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [problematická motivace cílové skupiny a komunikace s ní ]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [problematická účast cílové skupiny či předčasné opouštění projektu]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [personální či organizační změny v organizaci příjemce]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
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Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [jiné faktory:]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [žádné faktory dosažení vyšších přínosů nebránily]
Ano [Y]

Které z uvedených faktorů podle Vás bránily dosažení ještě vyšších přínosů projektu?

(Vyberte všechny relevantní možnosti.)

►Prosíme, specifikujte blíže překážky ve Vámi zvolených kategoriích. Uveďte také, zda jste se je snažili
odstranit/překonat a s jakým výsledkem. [Komentář]
 

Máte nějaké konkrétní doporučení pro řídicí orgán k nastavení budoucích výzev (ohledně toho, co se v
projektech nejvíce osvědčuje a co naopak by se mělo změnit)?
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

Ohodnoťte, do jaké míry byl vyřešen problém či naplněn záměr, na který se váš projekt soustředil.

[Instrukce ke škále: 1...vůbec, 10...zcela]  [Škála:]
7

DOBRÁ PRAXE

Využili jste v rámci projektu nějaký nový či neobvyklý způsob práce?

►Pokud ano, uveďte jaký a popište, do jaké míry se osvědčil. Dále prosím uveďte, zda vychází z praxe Vaší
organizace, jiných organizací (včetně zahraničních), nebo zda jste využili zkušenosti projektů, které cíleně
vyvíjeli a testovali inovační řešení v PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce.
ano [A1]

Využili jste v rámci projektu nějaký nový či neobvyklý způsob práce?

►Pokud ano, uveďte jaký a popište, do jaké míry se osvědčil. Dále prosím uveďte, zda vychází z praxe Vaší
organizace, jiných organizací (včetně zahraničních), nebo zda jste využili zkušenosti projektů, které cíleně
vyvíjeli a testovali inovační řešení v PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce. [Komentář]
práce v týmu na sebehodnocení projektu kvality CAF
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Podařilo se vašemu projektu přispět k iniciaci či realizaci nějaké systémové změny?

►Pokud ano, prosím popište. 
ano [A1]

Podařilo se vašemu projektu přispět k iniciaci či realizaci nějaké systémové změny?

►Pokud ano, prosím popište.  [Komentář]
V rámci projektu kvality CAF byl vytvořen akční plán zlepšování s datovanými úkoly , v rámci ŘLZ zavedení
systému hodnocení zaměstnanců.

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ

Děkujeme za Vaši ochotu a čas. Na závěr můžete vložit jakýkoli dodatečný komentář.
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