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EVALUACE PROJEKTU „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ
SPOLUPRÁCE“
Vstupní evaluační zpráva

Cíl evaluace.
Začátkem roku 2018 byla zahájena externí evaluace
projektu CSS společností SPF Group, s.r.o. Cílem
evaluace je nezávislé posouzení nastavení, průběhu,
výsledků a dopadu projektu. Součástí evaluace jsou
analýza primárních dokumentací, dotazníková šetření,
hloubkové rozhovory, apod.

Níže následuje shrnutí vstupního šetření mezi vybranými
obcemi, realizovaného v dubnu 2018.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSTUPY ŠETŘENÍ OBCÍ
Parametry šetření
Zapojené obce

Nezapojené obce

586

519

Počet odpovědí

318 celkem (z toho 264
kompletně dokončených)

115 celkem (z toho 86
kompletně dokončených)

Návratnost (v %)

54 %

22 %

Termín spuštění dotazníku

6. 4. 2018

10. 4. 2018

Termín uzavření dotazníku

18. 4. 2018

18. 4. 2018

Počet oslovených respondentů

STAROSTOVÉ VĚDÍ, KDE HLEDAT PODPORU.
Zapojené obce
Starostové zapojených obcí v naprosté většině (94
%) vědí či alespoň tuší, kde hledat podporu v případě
realizace náročnější projekt či větší veřejnou
zakázku.

Nejvíce respondentů řeší potřebu vzdělávání
zaměstnanců právě skrz DSO, celkem jde o 166
respondentů.

SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ VELMI DOBŘE.
Zapojené obce
K popisu neformální spolupráce uvádí respondenti
nejvíce, že spolupráce probíhá dle potřeby (celkem
14 respondentů). Frekvence setkávání se pohybuje
od jednou měsíčně po jednou ročně

Naprostá většina respondentů (celkem 182), kteří již
využili služeb CSS, hodnotí tyto služby velmi
pozitivně, další pětina (celkem 42) je hodnotí spíše
pozitivní

JAK STAROSTOVÉ HODNOTÍ PRÁCI CSS.
Zapojené obce
Třetina respondentů (celkem 74) hodnotí dopad
projektu velmi pozitivně, další třetina (celkem 78)
poté spíše pozitivně. Naopak jedna pětina z
respondentů (celkem 41) přínos možnosti konzultace
CSS na činnost nespatřují.

Další z otázek se zaměřuje na hodnocení přínosu
služeb CSS pro práci konkrétního starosty. Většina z
nich (celkem 133) hodnotí služby CSS jako přínosné
pro svou práci a další třetina (clekem 74) je poté
hodnotí jako spíše přínosnou.

PŘÍNOSY CSS PRO KONKRÉTNÍHO STAROSTU/KU.
Zapojené obce
Další z otázek se zaměřuje na hodnocení přínosu
služeb CSS pro práci konkrétního starosty. Většina z
nich (celkem 133) hodnotí služby CSS jako přínosné
pro svou práci.

Respondenti nejčastěji uvádějí, že jim spolupráce s
CSS ušetří týdně průměrně 5 hodin.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/PROJEKTY.
Nezapojené obce
Pokud v obci připravujete náročnější projekt či
větší veřejnou zakázku a potřebujete poradit s
přípravou, víte kam se obrátit o radu?
Nejvíce respondentů se obrací na soukromé firmy,
dále poté zmiňují, že mají vlastní experty, případně
se obrací na mikroregion, regionální rozvojovou
agenturu či kraj

Většina respondentů řeší vzdělávání zaměstnanců
školeními, která jsou pořádána na krajské či národní
úrovni (celkem 62).

DSO MIMO PROJEKT CSS.
Nezapojené obce
Respondenti, stejně jako u zapojených obcí,
nejčastěji spolupracují v rámci DSO, tuto formu
spolupráce zmínily dvě třetiny všech respondentů
(celkem 61). Celkem 48 spolupracuje s okolními
obcemi na neformální bázi a 46 starostů poté
spolupracuji v rámci MAS.

PŘEDBĚŽNÁ ZJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE ANALÝZY
POTŘEB
Aktualizace potřeb starostů a
starostek v roce 2018.

Největší zájem mají starostové o sdílení dobré praxe a
zkušeností.
Mezi témata, o která je rovněž velký zájem ze strany
starostů, dále patří pravidelná setkávání zástupců obcí,
základní poradenství pro obce, dotace, projektový
management a realizace projektů a právní podpora.
Naopak nejmenší zájem je o služby, které se týkají
ekonomické agendy, IT podpory nebo technické a
stavební podpory.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH SLUŽEB.
Celkem bylo od začátku realizace projektu v rámci
odborného poradenství starostům poskytnuto 77 995
služeb
Nejvíce požadavků se týkalo oblasti „Poradenství
ostatní“, která zahrnuje následující podoblasti:
• hospodaření s majetkem obce,
• činnost orgánů obce, e
• konomická a pracovní agenda,
• veřejné zakázky,
• propagace,
• rozvojové dokumenty,
• ostatní.

K VÝRAZNÝM ZMĚNÁM V POPTÁVCE SLUŽEB OD
ROKU 2016 NEDOŠLO.
Při porovnání očekávané poptávky po službách CSS a
stávající poptávky po službách CSS nejsou
zaznamenány žádné výrazné změny v poptávce ve
vztahu k jednotlivým tématům.
Mírně klesl zájem o dotace, projektový management a
realizaci projektů.
Naopak se rovněž mírně zvýšil zájem zástupců obcí o
vzdělávací aktivity.

Téma

Zájem
(3/2016)

Zájem
(4/2018)

3,63

3,17

- 0,46

3,45

3,27

- 0,18

▼

3,28

3,35

+ 0,07

▬

Veřejné zakázky

3,24

3,01

- 0,23

▼

Základní poradenství pro obce

3,12

3,19

+ 0,07

▬

3,06

3,12

+ 0,06

2,82

2,65

- 0,17

2,80

2,76

- 0,04

2,74

3,04

+0,30

2,09

2,20

+0,11

2,02

2,27

+ 0,25

▲

1,88

2,21

+ 0,33

▲

Dotace, projektový management a realizace
projektů
Pravidelná setkávání zástupců obcí
Sdílení dobré praxe a zkušeností

Právní podpora (konzultace a odborné právní
poradenství)
Společné postupy (nákupy, prodeje a
propagace)
Rozvojové aktivity (strategické dokumenty,
územní plány apod.)
Vzdělávací aktivity (vzdělávání představitelů
obcí)
Ekonomická agenda (účetnictví, ekonomika,
personalistika)
Technická a stavební podpora
IT podpora

Změna
▼

▬
▼
▬
▲
▲

Počty poskytnutých služeb
poradenství ostatní
projektové poradenství
propagace
ostatní
společné postupy
veřejné zakázky
GDPR/Ochrana osobních údajů

setkání starostů
sdílené dobré praxe
vzdělávání
rozvojové dokumenty
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