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1 Dílčí analýza č. 1: Sociální inovace a jejich podpora
Poznámka: Tato dílčí analýza vychází zejména z analýzy relevantních dokumentů a zdrojů dat
v předmětné oblasti evaluace. Představuje úvodní shrnutí stavu poznání v oblasti sociálních inovací a
jejich podpory. Analýza sloužila jako základ pro řešení evaluačního Úkolu č. 2 (zejména část
vyhodnocení současného pojetí inovativnosti v ESF v zahraničí) a Úkolu č. 1 (zejména vyhodnocení
kontextu socioekonomického vývoje). Výsledky této analýzy pak měly přímý vliv na výstupy Úkolu č. 7,
tj. „Navrhněte systém implementace inovativnosti v dalším programovacím období a zpracujte
metodologii (příručku) pro realizátory inovativních projektů“, kde jsou informace dále upraveny a
hlavně přizpůsobeny potřebám cílové skupině (ŘO a realizátorům).

„Kreativita a inovace obecně a sociální inovace zvláště představují zásadní faktory udržitelného růstu,
zajištění pracovních míst a zlepšení konkurenceschopnosti, zejména v krizi ekonomiky a finančních
trhů“ Barroso

1.1 POJETÍ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ
Inovační1 politika se soustavně vyvíjí. Účinná podpora se musí přizpůsobovat novým poznatkům a
lepšímu pochopení inovačních procesů a jejich dopadů na ekonomické a společenské změny (a
naopak) a musí zohledňovat strukturální (národní, regionální, sektorová) specifika těchto změn.
Inovační politika rovněž není uzavřená politická agenda, ale zasahuje do řady dalších politických
oblastí a zpětně je jimi ovlivňována. Nejužší je tradičně vazba mezi inovační, výzkumnou a vzdělávací
politikou (znalostní trojúhelník), ale politické vazby jsou průřezové na mikro i makroekonomické
úrovni. Horizontální charakter má rovněž řada témat s klíčovou úlohou inovačnosti typu podpory
udržitelného rozvoje, energetických úspor. Podpora inovací v sociální oblasti (tj. netechnických, resp.
primárně inovací se sociálním užitkem) jako svébytná politická agenda představuje relativně nové
téma na úrovni EU. S dalším zpožděním se prosazuje do národních programů v zemích s méně
rozvinutou inovační kulturou a s ještě dalším zpožděním se kvalifikovaně a reálně implementuje (tj.
přináší skutečné zvýšení inovační schopnosti).
Jakkoli je pojem inovace či inovativnost rostoucí měrou populární a dostal se až do názvu nové
strategické iniciativy EU (Innovation Union), jeho praktická aplikace se potýká s řadou problémů.
Jedním z nich je chybějící definice, která by umožnila inovaci identifikovat, vyhodnotit faktory, které ji
ovlivňují, a přínosy, které vytváří.2 Na tento problém narážejí všechny programy, které inovativnost
podporují, v okamžiku, kdy mají dokázat, že je tato podpora účinná (včetně OP LZZ). Na problém
chybějícího obecně platného vymezení inovace (inovativnosti) a tím i její evaluace odkazují dosavadní
studie v dané oblasti, ať už se zabývají inovacemi technickými, netechnickými či sociálními. V souhrnu
nabízená ad hoc vymezení vždy obsahují nějaký prvek novosti (oproti stávajícímu produktu, procesu či
jiné formě výchozího stavu) a superiority (tj. zlepšení). Hodnocení této novosti je však vždy subjektivní
(na straně tvůrce, uživatele nebo externího hodnotitele) a měřitelnost vytvořeného zlepšení závisí na
kritériích, kterými je inovace definována.
1

Terminologická poznámka: v textu je používáno „inovativní“ a „inovační“ primárně bez významového rozdílu;
v současné době se používají jak ustálená slovní spojení používající starší tvar „inovační“, a to zejména pro
popis obecných jevů a procesů, jejichž předmětem je inovace (např. inovační cyklus, inovační nabídka, inovační
politika ad.), tak modernější tvar „inovativní“ ve spojení s projekty a postupy (např. inovativní prvek projektu,
inovativní přístup). Případy, kde je rozdíl podstatný, např. „inovační politika“ (politika zaměřená přímo na
inovace) vs. „inovativní politika“ (jakákoli politika využívající inovativní/nové postupy nebo přístupy) jsou
v textu podrobně rozepsány.
2
Vídeňská deklarace z 10/XI/ 2011 (www.socialinnovation2011.eu/) formuluje nejvýznamnější témata výzkumu
sociálních inovací a poukazuje tak na problém chybějící definice a metodik měření a rovněž vztahu k tradičně
pojatým inovacím. Naplnění očekávání a vývoje praxe sociálních inovací podle deklarace vyžaduje: vypracování
specifických charakteristik konceptu a vyjasnění definicí, začlenění konceptu sociálních inovací do komplexní
teorie inovací, vývoj koherentních metodik k identifikaci a měření sociálních inovací.
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Pojem sociální inovace má dlouhou akademickou historii, ale v politické praxi se častěji objevuje až
v posledním desetiletí. V politikách EU (a souvisejících strategických dokumentech) se do popředí
pozornosti dostává jako komplement k tradičně pojímaným podnikovým inovacím důrazem na širší
význam inovačnosti (jejích aktérů, oblastí působnosti, účelu i prostředků jeho dosažení).
Tradiční vymezení technické a netechnické inovace v podnikatelském sektoru (průmyslu a služeb)
uvádí Oslo manuál OECD (ve třetím vydání z roku 2005) a v této podobě je používá i zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR. Inovace je v manuálu definována jako zavádění
nového nebo významně zlepšeného produktu/služby nebo procesu (technická inovace),
marketingového nebo organizačního postupu (netechnická inovace) do podnikové praxe, organizace
práce nebo vnějších vztahů. Novost musí být minimálně identifikována na úrovni firmy. Inovace přináší
firmě ekonomický užitek z uplatnění na trhu.
Užší pojetí sociálních inovací zahrnuje všechny sociální dopady aktivit v doméně vědy, techniky a
inovací (VTI) a evaluace politik a programů jejich podpory se snaží o vyhodnocení těchto dopadů.
Toto pojetí je však považováno za nedostatečné, protože naznačuje realizaci sociálního pokroku pouze
jako nezamýšleného vedlejšího produktu vědecko-technického rozvoje. Samotná tvorba znalostí se
mění, inovační proces je méně lineární, interaktivnější, s řadou krátkodobých a dlouhodobých
zpětných vazeb mezi různými fázemi, které odrážejí sociální potřeby (poptávku). Rozvíjejí se nové
kolektivní experimentální přístupy zahrnující různorodé stakeholdery, včetně uživatelů a dotčených
stran, příkladem je uživateli iniciovaná nebo komunitně založená inovace (původně zejména
v inovačních aktivitách informačních technologiích se šíří i do dalších oblastí). Schopnost začlenit
sociální potřeby do inovačního procesu přidává hodnotu produktům a službám soukromých i veřejných
aktérů a je považována za konkurenční výhodu.

Tradiční pojetí a modely inovací nestačí k pochopení sociálně tažených inovací (viz workshop OECD
2011) a charakter veřejného statku u inovací, které řeší společenské problémy, potlačuje jejich
přitažlivost pro investory. Politická podpora sociálních inovací (od individuální po makroúroveň) je
proto významná, ale zároveň náročná na kvalitu tvorby a tvůrců politik a jejich vlastní inovačnost.
Strategie Evropa 2020 rozšiřuje pojetí inovací (v návaznosti na probíhající odbornou diskusi i politickou
aplikaci) nad rámec čistě komerčního nebo tržního hlediska úspěšnosti. Důraz na
konkurenceschopnost (v duchu cílů Lisabonské strategie) je považován za nedostatečný, minimálně
rovnocenný význam musí mít naplnění širších společenských výzev. Všechny tři pilíře strategie
Evropa 2020, tj. inkluzívní, chytrý a udržitelný růst, se přímo či zprostředkovaně týkají sociálních
inovací – sociálních potřeb nepokrytých trhem (znevýhodněné skupiny), problémů společenského
rozvoje (stárnutí populace), rozvoje sociálního podnikání, sociálně inovačních sektorů (zdravotnictví,
energetika, životní prostředí).

Univerzálně platné vymezení sociálních inovací není k dispozici, lze ale formulovat funkcionální definici
pro hodnocení jejich podpory (Inno-GRIPS 2010, BEPA 2011). Tato definice zahrnuje charakteristiky,
které lze pro identifikaci sociálních inovací považovat za klíčové, a to včetně jejich srovnání
s podnikovými inovacemi (primárně směřujícími k tržnímu/ekonomickému úspěchu).
Sociální inovace (tj. inovace sociální v účelu i prostředcích jeho dosažení) představuji nové (a oproti
dostupným alternativám účinnější, efektivnější, udržitelnější, spravedlivější) řešení (produkty, procesy,
služby, organizační uspořádání, technologie, ideje, regulace, institucionální formy, funkce a role,
sociální hnutí, intervence), která naplňují naléhavé sociální (resp. společenské) potřeby a zároveň
vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce. Proces sociálních interakcí, který směřuje k dosažení
určitého výsledku, má participativní charakter. Účastní se ho různorodí aktéři a stakeholdeři, kteří mají
vlastní zájem na řešení sociálního problému, a posiluje pozici beneficientů (empowerment) - inovace je
vytvářena a šířena s jejich účastí. Empowerment je podmínkou udržitelnosti inovace. Proces sociálních
interakcí je sám o sobě inovačním výsledkem, protože vytváří sociální kapitál.
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Charakter sociálních interakcí klasifikuje tři komplementární typy sociální inovace buď jako
vycházející zdola k řešení naléhavých sociálních potřeb pominutých trhem (se zaměřením na
znevýhodněné společenské skupiny),3 tedy na řešení sociální poptávky, nebo jako kombinaci sociálních
a ekonomických přístupů zaměřenou na společnost jako celek, tedy na řešení společenské výzvy (díky
novým formám vztahů mezi sociálními aktéry). Třetí typ zahrnuje systémovou změnu, tj. zásadní
změny postojů a hodnot, strategií a politik, organizačních struktur a procesů, systému poskytování a
služeb. Společnost je v tomto případě přetvářena k větší participativnosti, angažovanosti obyvatel a
ústřednímu významu učení.
Sociální inovace vytvářejí sociální/společenský užitek či výnos (jeho měření je však obvykle
obtížné, resp. pouze zprostředkované), který připadá primárně společnosti jako celku spíše než
soukromým jednotlivcům, a zároveň nové sociální praktiky, vztahy nebo partnerství, nové
institucionální formy a postupy (v existujících nebo nových organizacích), podněcují změnu chování.
Účast koncových uživatelů v partnerstvích jako spolutvůrců změny zvyšuje účinnost inovačních aktivit
(změna je realizována nejen pro občany, ale také s nimi).
Sociální inovace se mohou odehrávat ve všech institucionálních sektorech – veřejném,
soukromém a neziskovém (třetím sektoru), občanské společnosti a v jejich interakci (např. v pojetí
sociální odpovědnosti firem, propojení soukromých a veřejných/neziskových zdrojů ad.) a na různých
úrovních (individuální, firemní, komunitní, lokální, regionální, národní, institucionální ad.)

Vymezení sociálních inovací inspirované výše uvedeným tradičním podnikovým pojetím v Oslo
manuálu je charakterizuje jako nové nebo významně zlepšené produkty, procesy, organizační nebo
marketingové postupy, které vytvářejí sociální užitky transformací sociálních praktik nebo vztahů
(Hugo Hollanders).
Oproti podnikovým (technickým a netechnickým) inovacím nejsou sociální inovace primárně
motivovány podnikatelskými zájmy, komerčními příležitostmi nebo zisky, ale mohou je zahrnovat.
Význam sociálních a komerčních hledisek inovací se může proměňovat. Např. sociální inovace
může být motivována komerčními důvody či naopak následně šířena komerčními postupy. Sociální
inovace nemusí vyžadovat technickou inovaci, nové technologie nicméně mohou podporovat jejich
realizaci (příkladem je využití informačních a komunikačních technologií). Vytvoření, přežití a rozvoj
sociálních inovací vyžaduje financování, na němž se (obvykle) podílí veřejný sektor. Při rozvoji
sociálních inovací hrají klíčovou roli procesy konzultace a participace.
Alternativní pojetí na úrovni organizace (ať už veřejné nebo soukromé) chápe sociální inovace jako
komplementární k technickým inovacím a používá pro ně termín inovace pracoviště nebo inovační
pracoviště, který v oblasti práce a zaměstnanosti propojuje pojmy sociální inovace, netechnické
inovace a inovační dovednosti (schopnosti vytvářet inovace). Inovace pracoviště je definována jako
nové zásahy v oblasti organizace práce, managementu lidských zdrojů a pracovních vztahů.4
Neusazenost definice sociálních inovací vyvolává problémy při aplikaci. Např. se objevuje tendence
přejmenovat tímto způsobem stávající programy, které mají sociální dimenzi. Ta je však pouze nutnou,
3

Selhání trhu vytváří externality (externí užitky a náklady), které způsobují sociálně neoptimální produkci statku
(produktu nebo služby), informační asymetrie omezuje schopnost stanovení optimální poptávky po statku,
averze vůči riziku a ztrátám odkládá rozhodnutí navzdory zjevným přínosům změny. Selhává ovšem rovněž
veřejný sektor, a to včetně snahy o nápravu tržních selhání. Jeho aktivity jsou zatížené neefektivní a ztuhlou
byrokracií, tendencí k nehospodárnému využití zdrojů, nízkou produktivitou vstupů, slabou motivací k inovacím
a zlepšení poskytovaných služeb. Poskytování statků bez související platby vytváří tlak na nadměrnou poptávku,
fiskální nerovnováhy zároveň omezují dostupnost finančních zdrojů.
4
Příklad národních programů (přístupů/specializovaných center) zahrnují: Finsko: workplace development,
Německo: innovative Arbeitsgestaltung; Innovationsfähigkeit. Belgie: Belgium: sociale innovatie; Flanders
Synergy, Nizozemsko: sociale innovatie; slimmer werken (working smarter); NCSI, Norsko: value creation,
Velká Británie, Irsko: workplace innovation/UKWON, Švédsko: management and work organisation renewal.
6
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ale nikoli postačující charakteristikou sociální inovace, která musí zahrnovat novost při přetváření
sociálních interakcí. Z hlediska typu institucionálního sektoru, sociální inovace nepředstavuje pouhou
privatizaci sociálních služeb, z hlediska zdrojů může sociální inovace pocházet z mikroiniciativ, ale
rovněž pramenit z makroúrovně.

Stávající politické diskuse se zaměřují především na podporu šíření a rozvoje sociálních inovací
(scaling-up), síťování stakeholderů a podporu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem,
rozvoj jednotných metodik pro měření dopadu a sociálního užitku, možnosti podpory financování
prostřednictvím tvorby kapitálových trhů a vhodné regulace pro přilákání investic.
Fórum OECD pro sociální inovace
Za průkopnický přístup k tématu sociálních inovací je považováno Fórum OECD vytvořené v roce 2000
v rámci programu LEED5 s cílem identifikovat nejúspěšnější příklady sociální inovace, podpořit jejich
mezinárodní šíření a přenos nejlepších politik a praktik. Další úkoly zahrnují identifikaci klíčových,
lokálně tažených sociálních inovací, přehled dostupných evaluací, informací a výzkumných prací pro
zjištěná slabých a silných stránek a potenciálu přenosu, zvýšení povědomí a pochopení přenositelných
politik a podpora jejich využití (při zohlednění odlišných lokálních kontextů), posílení mezinárodních sítí
tvůrců politik a expertů.
Rozmanitost národních přístupů v oblasti sociálních inovací v rámci EU se odráží v rozdělení na
skupiny zemí. Severské země jsou vůči sociálním inovacím nejotevřenější jako nástroji obnovení jejich
sociálního modelu a podpory sociální a ekonomické výkonnosti. V anglo-saských zemích jsou aktéři
rovněž velmi proaktivní v návaznosti na intenzivní deregulaci v 80. letech a na potřebu přetvoření
systému poskytování sociálních služeb. Kontinentální země se vyznačují strnulejšími institucionálními
tradicemi a sociální inovace je spíše přídavek, kterému se nedaří proniknout systémem. Ve
středomořských zemích zpomalilo proces sociální inovace přetrvávání silných systémů neformální
solidarity. Ve východních zemích představuje závažný handicap absence občanské společnosti
s autonomní organizací nebo kapacitou.

1.1.1

Sektorové typy sociálních inovací

Problém obtížné uchopitelnosti inovativnosti se rozšiřuje s expanzí prostoru jejího uplatnění (velkou
roli v tomto ohledu sehrává především využití informačních a komunikačních technologií
v ekonomických a rostoucí měrou sociálních aktivitách). Od původně úzce chápané technické inovace
(produktové a procesní), jejíž zavedení je spojeno s ekonomickým efektem, jsou postupně zahrnuty
inovace netechnické, inovace ve službách, včetně netržních, otevřené inovace, sociální inovace,
komunitní inovace atd. Do inovačních aktivit je vedle samotného vytváření inovací (s různým
vymezením úrovně novosti) zahrnuto jejich šíření, přizpůsobení, modifikace, napodobení.
Účinná podpora inovací vyžaduje identifikaci jejich faktorů či stimulů. V tradičním pojetí je
hybatelem inovací trh – jeho struktury, mechanismy a pobídky podněcují kreativní destrukci. Netržní
sektory tyto inovační stimuly postrádají, sociální inovaci v jejich případě ovlivňují (případně ji brání)
jiné faktory.
Veřejný sektor (veřejná správa) je ve své podstatě averzní vůči podstupování rizika a inovačním
aktivitám. Důvodem jsou překážky typu nákladově založeného rozpočtování, nepružné organizační
struktury (odborová hierarchie), rigidních administrativních a kontrolních pravidel, chybějící kariérní
motivace ad. Tyto podmínky často potlačují nové přístupy a upřednostňují standardizovaná řešení.
Inovační proces ve veřejném sektoru má tendenci k centralizaci a nesoustavnosti (nárazovosti) a jeho
dopad dále limituje způsob a forma poskytované služby uživateli. Alternativu představuje outsourcing

5

www.oecd.org/cfe/leed/forum/socialinnovations
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aktivit dodavatelům z tržního nebo třetího sektoru. Zvýšení inovačnosti samotného veřejného sektoru
však vyžaduje systémovou změnu způsobu získávání a alokace zdrojů a jejich hospodaření.
Domácnost jako neformální ekonomická jednotka je významným zdrojem sociálních inovací, které
mohou následně přerůstat do třetího a veřejného či tržního sektoru. Příkladem jsou nové formy
interakce mezi jednotlivci třeba ve formě open source softwaru nebo sociálního networkingu kolem
web stránek ke specifickým tématům vytvářeným mimo tržní či státní struktury. Tímto typem
spolupráce vznikají systémy rozptýlené inovace a vzájemné podpory s nejasnou možností zapojení
dalších sektorů pro jejich rozvoj. Další příklad stále akutnější např. v souvislosti se stárnutím populace
představuje čas a případně další náklady věnované na dobrovolnické aktivity nebo pomoc v rodině či
okolí a jejich možná (peněžní/nepeněžní) kompenzace.


Sociální hnutí: náš prostor, grassroots kampaně za sociální změnu



Neformální vzájemnost: uživatelské skupiny, sítě pro kolaborativní produkci, vzájemná pomoc,
nové modely péče a podpory



Vytvářené rodiny jako místo inovace: družstevní bydlení pro vzájemnou podporu, skupinové služby
pro sítě domácností, rozšíření domova



Prosumption: spolupráce výrobce a spotřebitele, uživatelé jako producenti



Veřejné prostory pro sociální inovace: sousedské web stránky, komunitní centra, rozšíření
veřejných prostor pro domácí produkci, protesty prostřednictvím aktivity, obsazení ulic, mobilizace
ulice jako inovační jednotky



Neformální obchodní systémy a měny: měny pro sociální péči, neformální měny, časové
bankovnictví



Online platformy pro kolektivní jednání: koprodukční platformy, platformy pro darování zboží,
platformy pro skupinové nakupování, platformy pro agregaci jednání



Valorizace dobrovolnictví: školení pro dobrovolníky, pružné podmínky formální zaměstnanosti,
uznání času domácností pro sociální produkci



Specifikace vlastnictví (propertizing): otevřené licencování, vytváření informačních zdrojů, nové
formy vlastnictví

Tržní sektor se stále silněji prolíná se sektorem sociálním z řady důvodů. Rozvíjí se podnikání v
sociálních odvětvích – zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče. Firmy hledají v sociálních inovacích
zdroje nových podnikatelských příležitostí, včetně lidského kapitálu a společenské reputace.
Nejvýznamnější segment představují sociální podniky (či jejich klastry), tj. podniky dosahující zisk ale
zaměřené na sociální cíle. Udržení tržní pozice může v tomto případě představovat problém při
nedostupnosti diverzifikovaného kapitálu či podpůrné legislativy nebo regulace, které by kompenzovaly
znevýhodnění oproti mainstreamovým podnikatelům.


Trhy pro sociální statky: sociální indexy, sociální burzy, trhy pro pozitivní a negativní sociální
statky, sociální trhy



Školení a rozvoj lidských zdrojů: sítě vzájemné podpory, přednášky o sociálním podnikání,
vzdělávání pro neziskové manažery, rekvalifikace podnikových manažerů pro sociální ekonomiku,
specializované vzdělávací instituce pro iniciativy sociální ekonomiky



Karty a měny: pro lokální sociální ekonomiku



Informace: kampaně sociálních hnutí k jednání korporací, spotřebitelské průvodce a hodnocení,
označení prémie za sociální inovace (fair trade) a hodnotící systémy pro sociální statky
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Instituce sociálního financování: elektronický trh pro sociální investice, sociální velkoobchodní
banky, andělé pro sociální rizikový kapitál, bankovní financování pro sociální podniky,
zprostředkovatelé soukromého kapitálu pro sociální projekty (projekty kombinující sociální a
finanční výnosy), družstva pro finanční záruky, úvěrové společnosti, družstevní banky, etické
banky



Sociální financování: financování spojené s expertním poradenstvím před zahájením podnikání,
prorůstové filantropické investice, podpora investiční připravenosti, charitativní půjčky, dluhopisy a
základní kapitál, individuální půjčky, mikro úvěry pro mikro produkci, sociální rizikové fondy,
účelové investice, etické investování



Partnerství v sociálním podnikání: účast podniků v evaluaci služby, sociální využití komerční
technologie, dobrovolné sociální závazky firem, partnerství sociálních podniků a korporací, hybridní
modely podnikání spojující podnikatelské kapacity se sociálními cíli, společenská odpovědnost
firem, firemní neziskový management sociálního poskytování



Modely sociálního podnikání: nadace jako vlastníci korporací, rozšíření družstevní ekonomiky
v produkci, proziskový rozvoj nových sociálních modelů, hybridní podniky se sociálními cíli,
spotřební družstva, vzájemné sociální podniky, sociální podniky

Třetí sektor (grantová ekonomika) je nejobvyklejším zdrojem sociálních inovací, ale spíše vytváří
nové přístupy (ideje) než aby měnil celý systém. Největší výzvu představuje stabilita (spolehlivost)
finančních zdrojů a vhodnost jejich typu, žádoucí je proto rozvoj nových podpůrných nástrojů,
regulačního, správního a evaluačního rámce pro tvorbu a aplikaci inovací.


Sítě: sítě pro inspiraci a vazby, národní a globální sítě



Legislativa a regulace: změna určení vlastnictví a jeho výnosu (renty) pro sociální účely, územní
plánování a daňové úlevy pro kreativní lokality



Školení a formování: stáže, školení pro budoucí lídry, školení pro sociální podnikatele, nástroje
osobního hodnocení, rozvoj kvalifikací a dovedností ve třetím sektoru



Účelové investice: rizikový kapitál pro filantropii, strategické investice pro transformaci sociálních
výstupů sektoru, filantropické vzájemné fondy



Zlepšení grantového vztahu: platformy dárců, filantropické elektronické aukce, zprostředkovatelé
nepeněžních příspěvků



Podpůrné balíčky: podpora tvorby kapacit, podpůrné služby pro inovace



Poskytování grantů: nové formy grantů, jejich různé účely, nové nástroje financování grantů a
vlivu na jejich čerpání

Inovační zprostředkovatelé: jsou jednotlivci, organizace, sítě nebo prostory spojující lidi, nápady a
zdroje např. při inkubaci inovací, propojení inovujících podnikatelů a možností jejich podpory, šíření
inovací díky sítím a spolupráci. Příkladem jsou platformy, sítě, instituce, huby, týmy, šampioni.

1.1.2

Fáze sociální inovace

Proces sociální inovace lze rozdělit do šesti fází od vzniku nápadu až k dopadu inovace. Fáze nemusí
vždy postupovat následně, inovace mohou např. začít přímo v praxi, mohou se překrývat. Identifikace
fází sociálních inovací umožňuje přizpůsobit žádoucí podporu k rozvoji inovačních aktivit.
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Obrázek 1: Fáze sociální inovace

Pramen: www.socialinnovationexchange.org/innovator-resources/process-social-innovation
Podněty a inspirace: Identifikace problému a jeho příčiny (stanovení diagnózy) je prvním krokem
k řešení, realizace inovace vyžaduje získání pozornosti vlivných subjektů, zviditelnění problémů a jejich
zhmotnění, uplatnění nových úhlů pohledu, sběru dat, jejich vyhodnocení a přístupnosti (informační
tok), využití výzkumu a mapování k identifikaci skrytých potřeb a nevyužitých aktiv, otevřenost vůči
spouštěčům, které vyvolají poptávku po jednání/zásahu.
Návrhy a nápady: Na vytváření perspektivních nápadů se zaměřují specializované instituce typu
animátorů inovací (designové laboratoře, do a think tanky), široké spektrum technik zahrnuje facilitaci
angažované účasti stakeholderů a tím i zvýšení její efektivnosti, vedle osobních setkání se prosazují
nové komunikační technologie. Snaha vlád všech úrovní o zvýšení občanské participace můře rovněž
probíhat v různých podobách. Otevřená inovace představuje proces získávání rozptýlené a kolektivní
inteligence velkého množství subjektů (crowd sourcing). Odlišné či nové způsoby myšlení a formulace
představ o řešení jsou vytvářeny pomocí speciálních kreativních technik.
Prototypizace a piloty: Slibný nápad by měl být testován v praxi, často metodou pokusů a omylů a
soustavného zlepšování. Sociální inovace se obvykle snaží o rychlou aplikaci a následné učení již
v průběhu realizace nápadu. Vedle udržení nízkých nákladů je významná zpětná vazba uživatelů a
odborníků. Počáteční fáze realizace nových nápadů vyžadují mnohdy specifické nástroje financování.
Udržení: Pouze malá část nápadů přežívá testování a piloty. Poskytování služby nebo produktu na
udržitelném základě však také vyžaduje rozvoj ekonomického modelu pro zabezpečení finanční
budoucnosti. Zpětná veřejná vazba může mít zásadní význam, ale objektivnější evaluační metody
mohou snížit riziko zkresleného posuzování. Strana nabídky, tj. fungující a nákladově efektivní produkt
nebo služba, musí být v souladu s poptávkou, tedy někdo musí být ochoten za ně platit.
Rozvoj a šíření: Rozsah sociálních inovací lze zvětšovat různými způsoby, některé si udržují původní
formu v novém měřítku, jiné rostou spíše organicky a průběžně se vyvíjejí nebo se šíří napodobením.
Inovace v tržním sektoru je motivována soukromým přivlastněním výnosu, naopak sociální ekonomika
upřednostňuje rychlé šíření inovací. Spíše než organizační růst proto sdílení sociálních inovací probíhá
kolaborativním síťováním.
Systémová změna: Systémová inovace zahrnuje vedle změny ekonomických toků rovněž změnu
konceptů a způsobu myšlení, změnu mocenské struktury a obvykle i všechny čtyři institucionální
sektory. Identifikovány jsou ideje, které inspirují systémové změny, a postupy, které přispívají k jejich
realizaci.
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1.2 FORMY PODPORY
Účinná podpora sociálních inovací musí adekvátně ošetřit zejména tři následující problémové
okruhy: (1) enabling/empowering pro zvýšení kapacity, rozvoj dovedností, partnerství, sdílení praxe,
(2) financování a jeho nástroje, (3) měření a evaluace aktivit a politik. Typologie podpory sociálních
inovací je odlišena podle vývojových fází.
Tabulka 1: Podpora sociální inovací podle fáze inovačního cyklu

Fáze inovačního cyklu

Podpůrný nástroj

Vytváření nových nápadů zdola a mobilizace
občanů pro tvorbu zaměstnanosti a sociální
začlenění

Malé granty pro lokální iniciativy zaměstnanosti,
nevládní organizace nebo organizace podporující
znevýhodněné skupiny

Vývoj, testování a validace inovačních přístupů a
praktik

Projektová podpora stakeholderům a veřejné
správě k jejich proreformní mobilizaci a
empowermentu

Získávání a konsolidace zásoby dobré praxe a
úspěšných příkladů k šíření a přenosu

Zakázky na vytvoření vhodných zásobníků
znalostí/informací a na vytvoření nástrojů
(kapacit) pro jejich šíření

Umožnění sociálních inovací a změny budováním
mostů a využitím synergií mezi nesouvisejícími
systémy, institucemi nebo podpůrnými aktivitami

Stimulace a podpora vytváření nových forem
partnerství mezi klíčovými stakeholdery a
vládními úrovněmi

Testování hypotéz prostřednictvím experimentů

Podpora sociálních experimentů, zejména metod
a nástrojů pro odpovídající evaluaci a pro rozvoj
(scaling-up) osvědčených postupů

Zvýšení povědomí, vytváření kapacit a mobilizace
pro změnu mezi vládními úředníky a tvůrci
rozhodnutí

Podpora platforem sdíleného
zejména peer-to-peer učení

Podpora
změny
struktur,
institucionálních rámců

Podpora shora pro replikaci, osvojení a rozvoj
(šíření) testovaných inovací, které vykazují
zřejmou superioritu nad stávající praxí

organizací

a

učení

a

sítí,

Sdílení a šíření znalostí, dobré praxe a zkušeností mezi zúčastněnými aktéry představuje nejčastější
způsob podpory sociálních inovací, např. v podobě databází a zásobníků, výměnných platforem,
kooperačních sítí ke sdílení praxe a rozvoji kolaborativních procesů (partnerství a metodologií zdola,
strategií k vytváření sociálních inovací). Příkladem jsou pilotní projekty v programu Evropa pro občany
k podpoře mezinárodní mobility a inovačního mezinárodního výměnného systému (včetně mentoringu
a kolegiálního učení) pro rozvoj dlouhodobých strukturovaných partnerství mezi organizacemi
občanské společnosti.6 Iniciativa Učení pro změnu podporuje kulturu a infrastrukturu pro sociální
inovace a sdílené učení.7 V oblasti sociálních inovací byl od roku 2011 spuštěn Evropskou komisí portál
Iniciativa sociální inovace pro Evropu (Social innovation initiative for Europe) jako pilotní projekt (do

6

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Sítě učení a dobré praxe zahrnují podnikání a management založený na výsledcích, migranty a etnické
menšiny, integraci bývalých vězňů, partnerství, mezinárodní spolupráci, empowerment a začlenění, vytváření
administrativní kapacity, zaměstnávání mladých, age managementu, generového mainstreamingu, sociální
ekonomiky.
7
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konce roku 2012) pro zvýšení informovanosti o aktivitách v členských zemích i mimo EU (s aspirací na
vytvoření sítě národních sítí sociálních inovátorů).
Participativní procesy pro zapojení (víceúrovňových) stakeholderů do přípravy a realizace politik
vycházejí zdola, využívají zkušenosti cílových subjektů, vytvářejí sdílené porozumění a vyšší úroveň
konsenzu. Příklady v oblasti zdravotnictví zahrnují EU Platformu pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví
(založena v roce 2005), Evropské fórum alkoholu a zdraví (2007), Evropské partnerství pro boj proti
rakovině (2009), Inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (2011). Další příklady představují
Restrukturalizační fóra (2005) financovaná programem PROGRESS, projekty sítí sesterských měst a
setkání občanů se zaměřením na oblasti sociálního napětí.
Politická koordinace a vytváření kapacit zvyšují koherenci, konzistentnost a integraci politik
zejména díky překonávání fragmentovaných politik a systémů poskytování. Výsledkem je zvýšení
efektivnosti a účinnosti, dopadu a přijatelnosti. Příkladem je Evropský rámec pro klíčové kompetence
celoživotního učení (2006), Dostupnost a sociální začlenění v celoživotním učení, Politika pro mládež.
Spolupráce strategických partnerů v iniciativě EQUAL podporuje úspěšný přechod z různých fází životní
a profesní dráhy (z nezaměstnanosti do pracovního režimu, ze školy do zaměstnání, z neformální
práce do sebezaměstnání, z částečného na plný úvazek a obráceně, z pracovního života do důchodu
ad.). Inicativy územního rozvoje a zaměstnanosti, Územní pakty zaměstnanosti a Místního sociálního
kapitálu se zaměřovaly na vytváření a podporu místních partnerství a rozvoj kapacit místních
stakeholderů pro realizaci aktivních politik trhu práce, podporu mikro projektů a místních aktivit
k rozvoji zaměstnanosti, podporu sociálního začlenění a sociálního dialogu a posílení lokálních sítí.
Výzkum a využití dobré praxe pro plánování a rozvoj politiky a znalostí o sociálních inovacích,
podpora jejich sdílení a využití, diskuse o výhodách a přenositelnosti mezi potenciální uživatele, šíření
výsledků. Příkladem politiky založené na znalosti je EU politika mládeže, jejíž první analytická zpráva
byla publikována v roce 2009, využívá databáze Evropského znalostního centra pro politiku mládeže a
zdůrazňuje význam znalostí i pro novou strategii pro období 2010-2018. Prostor pro formulaci
politických priorit představují sociální platformy (Social Polis, Platforma rodiny, Udržitelný životní styl).
Výzkumné projekty financované Rámcovým programem vztahující se k sociálním inovacím zahrnují
široké spektrum témat,8 dalším informačním zdrojem jsou studie zadávané Komisí (např. ke komparaci
komunitně poskytovaných služeb jako alternativy institucionálního poskytování, zvýšení participace pro
překonání fyzických a dočasných bariér prostřednictvím ICT 9).
Podpora sociálních experimentů, při nichž jsou testovány a zaváděny sociální inovace ve
specifických podmínkách, umožňuje účast různých aktérů a stakeholderů na tvorbě a praktické
8

Např. příspěvek veřejných a soukromých služeb k růstu a blahobytu v Evropě a úloha inovačních sítí
soukromých a veřejných subjektů (SERVPPIN), řešení problémů nejistoty a udržitelnosti prostřednictvím
zaměstnanosti, průmyslových vztahů, sociálních a environmentálních politik (GUSTO), potírání sociálního
vyloučení mladých bezdomovců (CSEYHP), alternativní znalosti a praxe překonávání sociálního vyloučení
(KATARSIS), harmonizace práce a blahobytu (ERCWOWE), strategie začlenění a sociální koheze díky vzdělávání
(INCLUD-ED), příspěvek vzdělávacího systému k vytváření společnosti celoživotního učení (LL 2010), vztah mezi
mladými lidmi, internetem a občanskou angažovaností (CIVICWEB), podniková odpovědnost při reflexi
sociálních potřeb (RESPONSE), sociální inovace, správa a vytváření komunity (SINCOGOM), sociálně ekonomická
výkonnost sociálních podniků v oblasti pracovní integrace (PERSE), inovace a politické učení veřejného sektoru
u poskytovatelů veřejných služeb, zejména ve zdravotnictví a sociálních službách, a u organizací tvořících
politiku (PUBLIN), nové sociální podniky a otevřené inovace ve službách (SELUSI), mezinárodní učení
prostřednictvím lokálního experimentování a vytváření dynamických komplementarit mezi ekonomikou a
společností (TRANSLEARN).
9
Příklady výzkumů v oblasti přístupu k ICT a jejich využití zahrnují Inkluzivní inovace pro růst a kohezi
(ekonomický rámec pro hodnocení dopadu digitálního začlenění), eDecmocracy (role ICT v demokratickém
procesu), Přehled digitální gramotnosti – veřejné politiky a iniciativy stakeholderů (sa důrazem na
znevýhodněné skupiny), Uživateli vytvářený obsah – podpora participativní informační společnosti, Dostupnost
přístupu k počítačovým sítím ve venkovských oblastech.
12

Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ – Navreme Boheme, s.r.o.

realizaci nových způsobů řešení sociálních potřeb. Příkladem jsou nové typy spolupráce mezi školou
(učiteli) a rodiči zaměřené především na problémové (ohrožené) rodiny, mentorská partnerství mezi
staršími a mladšími žáky (studenty) z rodin imigrantů, rozfázované programy začlenění pro mladé
delikventy zahrnující příležitosti zaměstnanosti, sociálního síťování a využití volného času, nové
způsoby inkubace podniků tzv. integračních provozů, rozšíření nabídky služeb pro handicapované,
podpora aktivního začlenění pro marginalizované skupiny trhu práce, pilotní projekty typu MedLab pro
podporu uživatelsky tažené inovace v předkomerčních fázích, testování e-health služeb a řešení,
využití ICT pro stárnoucí populaci pro ověření možnosti rozvoje a nasazení ve větším měřítku.
Podpora sociálních podniků a podnikatelů je spíše nedávného data. Na úrovni EU a členských
zemí se politika podpory podnikání obecně zaměřuje na vytvoření právního a administrativního
prostředí, které příznivě ovlivňuje inovační aktivitu, specifická zvýhodnění jsou dostupná pro skupinu
malých (a případně) středních podniků. Blokové výjimky umožňují poskytování podpory bez předchozí
notifikace (např. vzdělávání, zaměstnanost, malé firmy a ochrana životního prostředí), včetně malých
sociálních podniků zabývajících se sociálním začleněním. Ve výjimečných případech mohou úřady
alokovat některé kontrakty na sociální služby neziskovým poskytovatelům. Ve veřejných kontraktech
mohou zadavatelé stanovit sociální a environmentální podmínky, např. závazek poskytování vzdělávání
nebo pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. Tato opatření mají kompenzovat sociální
podnikům případné nevýhody při soutěži o veřejné zakázky v oblasti sociálních služeb a podpořit jejich
sociální inovačnosti. Dalším příkladem podpory sociálního podnikání jsou programy mikrofinancování
pro znevýhodněné skupiny nebo mentoringu zkušených podnikatelů.
Infrastruktura a umožňující faktory podporují sociální inovace v různých fázích jejich vývoje až
k realizaci odpovídajícího dopadu na společnost a ekonomiku. Sociální inovace vyžadují počáteční a
rizikový kapitál, ale rovněž prostředí příznivé učení a podpůrnou infrastrukturu.

1.2.1

Překážky sociálních inovací

Překážky sociálních inovací jsou průřezové a rovněž specifické podle zmíněných tří typů. Rozvoji
sociálních inovací v Evropě v souhrnu brání nedostatečné znalosti zúčastněných subjektů, omezená
podpora aktivitám sociálního podnikání a iniciativ zdola, slabé šíření a rozvoj dobré praxe a
nedostatečné metody evaluace dopadu. Rovněž je nutno brát v úvahu odlišnost kontextu sociálních
inovací mezi členskými zeměmi, na straně jedné severských zemí v kontrastu s novými členskými či
středomořskými zeměmi. Evaluace programů EU ukázaly řadu překážek pro rozvoj a mainstreaming
sociálních inovací, v prvé řadě nedostupnost vhodných finančních nástrojů, dále tradiční averze vůči
riziku, opatrné organizační kultury administrativy, uzavřenost systémů, které upřednostňují
jednoúčelová řešení vyvinutá v rámci klastrů nebo organizací bez vzájemné informovanosti,
komunikace, síťování a důvěry, problém fragmentovaných kapacit (zdrojů, infrastruktur,
zprostředkovatelů) a nedostatečných kvalifikací/dovedností (školení, projektové nástroje, monitoring,
evaluace a validace).
V případě financování sociálních inovací (ve všech fázích cyklu) 10 je problémem jeho samotná
dostupnost, specificky dostupnost rizikového kapitálu a zdrojů pro rozvoj sociálních podniků. V Evropě
je v průměru vyšší averze vůči financování inovačních aktivit a sociální inovace se oproti podnikovým a
technickým inovacím vyznačují dalšími charakteristikami, které dále snižují jejich atraktivitu pro
finanční trhy. Často jde o aktivity iniciované zdola, formalizované netradičními typy organizací, spíše
menší velikosti, s problematicky měřitelným dopadem/chybějícím trhem pro zhodnocení inovace, což
zvyšuje nejistotu jejich udržitelnosti a možnosti expanze. Obvykle chybí obdoba andělského
financování a rovněž možnost kolektivního financování občanskými skupinami nebo konsorcii
poskytovatelů a uživatelů služeb. Organizace v oblasti sociálních inovací a většina sociálních podniků
obvykle závisí na grantech (nekomerčních zdrojích), které jsou vhodné pro startovní a prototypovou
10

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7048
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fázi, ale nikoli pro dlouhodobé financování. Organizace v sociální ekonomice obtížně získávají růstový
kapitál (včetně rizikového), který by jim umožnil přechod z počáteční do rozvojové fáze. Závislost na
vnějších zdrojích financování omezuje udržitelnost a růst sociálního sektoru a omezené (nejisté)
růstové vyhlídky zpětně demotivují investice do infrastruktury a lidského kapitálu. Absence nebo
podrozvinutost trhu pro sociální inovace bráni materializaci odměny (monetárnímu vyjádření výnosu)
pro investory a tím snižuje jeho motivaci k financování. V samotných podpůrných programech dosud
chybí odpovídající uznání sociální dimenze inovačních aktivit, které jsou zúženě vnímány v přímé vazbě
na výzkum, vývoj a technologie, a uživatelé inovací jako jejich příjemci spíše než spolutvůrci. Sociální
aspekty podpory vědy a techniky jsou sice zohledněny, ale převážně jako jeden z prostředků dosažení
cíle než jako cíl samotný.
Sociální inovace se dále potýkají s problémem nedostatečné koordinace mezi aktéry – politické (tj.
mezi politickými aktéry) a operační (mezi inovátory, finančními institucemi, inkubátory a dalšími
účastníky inovačního procesu). Slabá politická koordinace (překrývání, nekonzistence) do značné míry
odráží rozdrobenost souvisejících kompetencí mezi široké spektrum institucionálních aktérů a úrovní,
protože oblast sociálních inovací zahrnuje řadu politických agend (sociální, environmentální a inovační
politiky). Vzhledem k heterogenitě tématu však není doporučováno soustředění správy sociálních
inovací do jediné instituce, ale spíše zvýšení koordinace, formulování a sledování společné strategie a
zajištění konzistence aktivit (včetně koordinace na různých úrovních správy od regionální, přes národní
až k evropské). Operační koordinace zahrnuje síťování (klastrování, blízkost) pro podporu učení a
sdílení a šíření dobré praxe a nových modelů a v souhrnu pro vytváření inovačních ekosystémů
podporujících inovace ve všech fázích. Překážky koordinace se projevují mezi sektory a subsektory,
obory, inovačními fázemi a cestami v důsledku nízké důvěry, vzájemné informovanosti a komunikace.
Klíčovou roli zejména v rozvoji inovací (scaling-up) a maximalizaci jejich sociálního dopadu sehrávají
zprostředkovatelé – malé organizace, jednotlivci a skupiny, které mají nápady, jsou pružné, rychlé a
schopné zapojit velké organizace (správu, podniky, neziskovky) naopak trpící nedostatkem tvořivosti,
ale disponující realizační kapacitou.
Nedostatečné ocenění sociálních podnikatelů, podniků a jejich příspěvku k řešení sociálních potřeb
prostřednictvím inovací má právní i kulturní kořeny, tj. nejasný status sociálních podnikatelů (třetího
sektoru, neziskového sektoru) a představa, že inovace jsou omezeny na podnikatelskou sféru (inovace
vnímané jako primárně technicky založené a tažené podniky, netechnické inovace teprve postupně
pronikají do tradiční inovační agendy). Problém způsobují i nejasnosti vymezení sociálních inovací,
protože ne všechna řešení sociálních potřeb jsou inovační a řada podnikových inovátorů řeší sociální
potřeby. Nedostatečné vymezení sociálních inovací se projevuje v chybějících datech pro hodnocení
velikosti a dopadu sektoru sociálních inovací a tím i uznání významu sociálních inovátorů.
Nedostatečné kvalifikace a vzdělávání sociálních inovátorů rovněž odrážejí novost agendy, včetně
chybějícího uznání svébytné profese. Dynamičnost a šíře záběru sociálních inovací zároveň vyžadují
nové kvalifikace propojující sektory, politické agendy a zájmy, včetně oblastí dosud oddělených.
Nabídka vzdělávacích programů pro sociální podnikatele je již poměrně velká, naopak omezené jsou
vzdělávací příležitosti pro sociální inovátory. Zejména malé organizace se potýkají s nedostatečnými
kvalifikacemi svých pracovníků (a jejich rozvojem) pro výkon různorodých úkolů a pro specializované
aktivity (strategické využití informačních technologií, právní expertiza, marketing, fundraising). Získání
a především udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků v neziskovém sektoru představuje rozšířený
problém ve spojení s najímáním lidských zdrojů na ad hoc, tedy projektovém základě, spoléhání na
(nedostatečně rozvinutý) dobrovolnický sektor

1.2.2

Budoucí tematické zaměření politiky

Průřezová hlediska doporučení pro budoucí politickou akci na úrovni EU (INNO-Grips 2010) zahrnovala
zvýšení povědomí a organizování občanské participace, testování a experimentování, sdílení praxe a
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vytváření synergií, vytváření kultury sociálních inovací v institucích a organizacích.11 Navrhované
aktivity byly rozděleny do čtyř oblastí.

Vzdělávání, zvyšování kvalifikace, dovednosti, způsoby práce: sociální inovace v profesním vzdělávání
a v celoživotním učení, zlepšení schopnosti identifikovat význam a dopady sociálních inovací
v konkrétních podmínkách, lepší využití talentu zaměstnanců v organizacích (organizační sociální
inovace) ke zvýšení výkonnosti, pružnosti a stability, začlenění vyloučených do aktivní zaměstnanosti
prostřednictvím sociální inovace, zlepšení informovanosti o potenciálních schopnostech ve skupinách
vyloučených, praktická realizace antidiskriminačních politik, investice do relevantních dovedností a
lidského kapitálu, rozvoj učení a vzdělávání pro sociální inovaci, zahrnutí různorodých aktérů do
podpory jedinců vystavených vícenásobným sociálním problémům

Veřejná a politická informovanost: analýza rezistence vůči sociálním inovacím (a vůči inovacím
obecně), podpora kampaní ke komunikaci a ovlivňování politik sociální inovace a mobilizace
souvisejících aktivit, zvýšení veřejné informovanosti o sociálních inovacích pomocí marketingových
nástrojů produktu (labelling, branding), šíření informací o prvcích sociální inovace v projektech EU,
udělování cen za dobrou praxi sociální inovace, viditelná podpora úřadů vůči sociální inovaci,
institucionalizace (nikoli byrokratizace) sociální inovace jako živoucí součásti kultury a dlouhodobé
politiky, zahrnutí občanů a stakeholderů

Inovační nástroje a infrastruktury: podpora rozvoje parků sociální inovace, popularizačních metod,
vytváření prostorů pro vznik a šíření sociálních inovací, hledání, používání a šíření sociálních
multiplikátorů jako nástrojů řízení a tvorby projektů sociální inovace, využití crowd sourcingu a open
space solutioneeringu, vývoj ICT pro podporu výměny dobrovolníků, vytváření, zlepšování a využívání
databází zkušeností sociálních inovací pro informaci aktérů všech úrovní o inovacích, podpora
horizontálního síťování vytvářením průřezových problémových skupin

Financování: zaměření investic na vznikající sociální skupiny, granty pro jednotlivce pro inovace
v rámci organizací, udělování cen významným aktivitám ke zvýšení informovanosti a přitažení zájmu
médií, pomoc při překročení mostu důvěry, umožnění experimentování v období mezi zavedením a
plnou realizací inovace, rozvoj foresightových manažerských schopností ke strategickému výběru
projektů vyžadujících pokračující podporu, vytvoření kritérií pro získání podpory projektům
s dlouhodobou veřejnou hodnotou a dopadem na vyloučené, podpora rozvoje sociálních sítí pro
získání zpětné vazby k projektům, rozvoj informovanosti o hlediscích duševního vlastnictví pro případ
zájmu soukromého sektoru o využití sociálních inovací pro komerční zisk, podpora sítí a výměn.

Vídeňská deklarace (10/XI/2011) identifikovala prioritní výzkumná témata v oblasti sociálních inovací
(ovšem nikoli s nárokem na úplnost), která naznačují stávající těžiště odborných diskuzí s případnými
praktickými přesahy (téma sociálních inovací je výrazně spojeno se zkušenostmi, resp. je na nich
přímo založeno, z praxe, která předbíhá teoretická vymezení): (1) potenciál sociálních inovací
v sociální ekonomice, občanské společnosti, podnikovém sektoru a státu, (2) víceúrovňová správa a
vnímavost vlád vůči sociálním inovacím, (3) úloha sociálních procesů v různých formách spolupráce a
organizačních strukturách v podnikových inovacích, (4) vztah mezi inovacemi ve službách a sociálními
inovacemi, (5) inovace pracovních míst pro chytřejší a lepší práci, (6) tvorba hodnoty za sociálních
inovací a měření různých typů hodnoty, (7) monitoring, hodnocení a měření sociálních zdrojů pro
inovace a sociálního dopadu technologií, (8) přístupy a schopnost sociálních věd aktivně přispět
k realizaci sociálních inovací, (9) příspěvek humanitně založeného vědění a výzkumných metod
k sociálním inovacím, (10) vytvoření mezinárodní prověřené databáze slibných postupů pro začlenění a
integraci, (11) podmínky participace a sebe-managementu v sociálních inovacích k překonávání
11

Pro Evropskou iniciativu sociální inovace (ESII) formulovala BEPA návrh 40 opatření ke zlepšení správy
sociálních inovací, financování, implementace a výzkumu ve struktuře podle výše zmíněných tří přístupů
sociální poptávky, společenské změny a systémové změny.
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chudoby a pauperizace, (12) ukazatele krátko- a dlouhodobých efektů vzdělávacího systému na kvalitu
života, blahobyt, inovačnosti, (13) celoživotní učení, pracovní a generační solidarity jako složky
sociálně angažovaného stárnutí, (14) příležitosti a rizika sociálních médií pro realizaci velkých a
systémových sociálních inovacích.

1.3 PODPORA INOVACÍ V EU
Podpora inovací v sociální oblasti (tj. netechnických, resp. primárně inovací se sociálním užitkem) jako
svébytná politická agenda představuje relativně nové téma na úrovni EU. Odlišit je přitom třeba
hledisko regulace ESF, které v návrhu pro období 2014+ explicitně cíluje sociální inovace a růstové
strategie EU. Další úroveň představují odlišnosti v pojetí sociálních inovací mezi zeměmi.

1.3.1

Vývoj inovačních témat

Za počátek vývoje klíčových témat v oblasti inovací v EU je považován rok 1996,12 kdy vznikl První
akční plán pro inovace.13 Přestože je v doprovodných dokumentech zmiňován význam společenských
aspektů inovace (inovace a společnost), omezuje se spíše na jejich podpůrnou roli (inovační kultura).
Uváděno je rozdělení inovací na produktové a procesní v citaci Frascati manuálu. Vedle technických
charakteristik inovací a vazby na aktivity výzkumu, vývoje a technického rozvoje jsou zdůrazňovány i
další typy inovačních aktivit a jejich faktory (organizace práce, kvalita lidských zdrojů). Klíčovým
inovačním segmentem jsou podniky (s důrazem na specifika malých a středních podniků), které díky
inovacím dosahují ekonomického výnosu (inovace však mohou přinášet i společenský užitek).

12

Inovační politika byla do podpůrných politik EU začleněna poprvé v roce 1994, jako Inovační program ve 4.
Rámcovém programu (1994-1998), převážně pro podporu šíření inovačních výsledků, sdílení zkušeností
(síťování).
13
EC, The First Action Plan for Innovation in Europe, Innovation for growth and employment, Brussels,
20.11.1996, EC, Implementation of the The First Action Plan for Innovation in Europe, Innovation for growth
and employment, Brussels 1998. EC, Green Paper on Innovation, Brussels, 20. 12.1995, COM(95) 688 final.
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Obrázek 2: Vývoj klíčových inovačních témat v EU

Zlomový bod pro inovační politiku v EU představuje formulace Lisabonské strategie v březnu 200014
a souvisejících dokumentů,15 které stanovují akční rámec až do roku 2010 a promítají se do regulací a
zaměření podpůrných programů, včetně strukturálních fondů pro období 2000-2006 a 2007-201316.
Průběžná hodnocení Lisabonské strategie 17 však přinášejí rozčarování z dosavadního vývoje (zejména
v oblasti zaměstnanosti). Pokus o nový start Lisabonské strategie jako Partnerství pro Růst a pracovní
místa v roce 200518 inicioval tvorbu Národních reformních programů (2005-2008), aktualizovaných pro
14

The Lisbon European Council-An Agenda of Economic and Social renewal for Europe, Brussels, 28 February
2000.
15
Integrované Lisabonské pokyny pro růst a pracovní místa (2005-2008, 2008-2010) požadovaly rozšíření
sociálních služeb a sociální ekonomiky jako nástroje zvýšení míry participace. Specificky je podporována
zaměstnanost znevýhodněných skupin. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE SPRING
EUROPEAN COUNCIL INTEGRATED GUIDELINES FOR GROWTH AND JOBS (2008-2010) including a COMMISSION
RECOMMENDATION on the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the
Community (under Article 99 of the EC Treaty) and a Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the
employment policies of the Member States (under Article 128 of the EC Treaty) (presented by the Commission.
16
COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC)
No 1260/1999, COUNCIL DECISION of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion
(2006/702/EC).
17
Facing the challenge The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group
chaired by Wim Kok, EC November 2004
18
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the Lisbon Strategy of
economic, social and environmental renewal Brussels, 28.1.2005, SEC(2005)160. COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Common Actions for Growth and
Employment: The Community Lisbon Programme Brussels, 20.7.2005.
17
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období 2008-2010,19 do něhož však už zasáhla ekonomická krize souběžně s frustrací z nesplnění tzv.
Lisabonských (a navazujících) cílů (strukturální ukazatele).20
2010: Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union
2010: Europe 2020 – A strategy for Smart, Sustainable and Inclusive growth
2009: Reviewing Community innovation policy in a changing world
2007: A lead market initiative for Europe
2006: Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU
2005: More Research and Innovation – Investing for Growth and Employment
Hodnocení Lisabonské strategie (tzv. Kokova zpráva z roku 2004) ukázala, že růst (tažený znalostmi a
inovacemi v tradičním, tj. převážně technickém, resp. ekonomickém pojetí) a tvorba pracovních míst
automaticky nezaručují řešení sociálních potřeb a problémů (zejména snižování chudoby).
Obnovená strategie udržitelného rozvoje (2006) 21 a Obnovená sociální agenda EU (2008) 22 zdůrazňují
nezbytnost odpovědi na nové sociální skutečnosti a výzvy jako je klimatická změna, stárnutí
populace, rostoucí nezaměstnanost a vyloučení (chudoba), dále zesílené dopady ekonomické krize.
Nové výzvy vyžadují nová řešení a nové způsoby jejich realizace. 23

Krize podtrhla naléhavost řešení sociálních potřeb, resp. rostoucí význam sociální dimenze současných
výzev. Prohlubující se fiskální nerovnováhy většiny zemí EU zároveň omezují dostupné zdroje (sociální
výdaje představují v průměru 27 % HDP v EU) a vyžadují inovativní modely veřejných služeb
k dosažení jejich vysoké kvality, přínosnosti a dostupnosti (a udržitelnosti v delším období).
Významnou roli v této kvalitativní změně sehrávají informační a komunikační technologie.
Oproti tradičnímu pojetí inovací v Lisabonské strategii se objevuje důraz na přímé propojení mezi
ekonomickou a sociální dimenzí inovačního rozvoje a oblast sociálních inovací se stává doménou
inovační politiky. Zhoršující se fiskální podmínky zvyšují význam sociálních inovací při řešení
společenských problémů. Jejich význam podtrhuje (vedle dalších priorit) Strategie Evropa 202024 (a

19

Proposal for a Community Lisbon Programme 2008 – 2010, Brussels, 11.12.2007, COM(2007) 804 final.
COM(2005) 330 final, [SEC(2005) 981, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Lisbon Strategy evaluation
dokument, Brussels, 2.2.2010, SEC(2010) 114 final
21
Strategie udržitelného rozvoje stanovuje cíle a opatření pro klíčové environmentální a sociální oblasti. Její
inovačnost se zaměřuje na proces, který představuje rámec otevřené správy k podpoře integrovaného přístupu
k tvorbě politik (hodnocení dopadu, společné pokyny, integrace hledisek udržitelného rozvoje do vnějších
politik EU, dvouletý hodnotící cyklus implementace strategie). Strategie zdůrazňuje nezbytnost zásadních změn
myšlení, ekonomických a sociálních struktur, charakteru spotřeby a produkce. Sociální inovace představuje
klíčový prvek strategie.
22
Obnovená sociální agenda požaduje reformu sociálních politik s důrazem na vytváření příležitostí,
dostupnosti a solidarity založených na principech empowermentu a odpovědnosti. Upřednostňuje preventivní
politiky, vyzdvihuje překonávání digitálních rozdílů (pro znevýhodněné skupiny), inovace v sociální péči pro
zvýšení sociální koheze a začlenění, pro nová místa a služby.
23
Nejvýznamnější dokumenty Evropské komise pro vývoj témat inovační politiky zahrnují: Europe 2020 Flagship
Initiative Innovation Union (2010), Europe 2020 – A strategy for Smart, Sustainable and Inclusive growth
(2010), Reviewing Community innovation policy in a changing world (2009), A lead market initiative for Europe
(2007), Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU (2006), More Research
and Innovation – Investing for Growth and Employment: A Common Approach (2005), Innovation policy:
updating the Union’s approach in the context of the Lisbon strategy (2003).
24
Communication from the Commission of 3 March 2010 - Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and
inclusive growth [COM(2010) 2020 final, Council Decision 2010/707/EU of 21 October 2010 on guidelines for
the employment policies of the Member States.
20
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především její pilířová iniciativa Inovační Unie25). Mobilizují kreativitu při vytváření řešení a lepším
využití zdrojů, podporují inovační a učící se společnost. Všechny typy aktérů mohou být inovační při
tvorbě produktů a služeb, které vytvářejí.
Konkrétně Inovační Unie používá pojem sociální inovace ve dvou významech, při (nových) řešeních
sociálních problémů a zvyšování sociálních užitků (tj. sociální z hlediska účelu) a při vytváření nových
forem chování a sítí (tj. z hlediska prostředků jako sociálních organizací pro dosažení cílů). Sociální
inovace řeší sociální potřebu nebo poptávku, přispívají k řešení společenských výzev a (díky své
procesní dimenzi) se podílejí na přetváření společnosti k principům participace, empowermentu a
učení (vyžadují tedy významné změny na několika úrovních). Inovační Unie také zdůrazňuje význam
netechnických inovací (organizačních, marketingových), zejména v rozvíjejícím se sektoru služeb a
průřezově při podpoře odpovídajícího mixu kvalifikací (kreativita, podnikavost, tzv. T-kvalifikace jako
týmová práce, podstupování rizika, projektový management) zásadně ovlivňujících vznik, rozvoj,
komercializaci a šíření inovací.

V Inovační Unii jsou uvedena tři opatření ve vztahu k sociálním inovacím: (1) Zahájení pilotu Evropské
sociální inovace26 pro expertizu a virtuální hub zaměřený na sociální podnikatele a veřejný a třetí
sektor; podpora sociálních inovací v celém inovačním cyklu prostřednictvím ESF s návazností na
investice do této oblasti v uplynulém desetiletí, souběžně s podporou inovačních sociálních
experimentů rozvíjených v rámci Evropské platformy proti chudobě (viz dále); sociální inovace by se
měly stát mainstreamovým akcentem v příští generaci programů ESF, členské země jsou vyzvány již
nyní ke zvýšení úsilí o podporu sociálních inovací prostřednictvím ESF, (2) Významná podpora
rozsáhlého výzkumného programu na téma veřejného sektoru a sociálních inovací se zaměřením na
měření a evaluaci, financování a další překážky rozvoje a expanze (scaling up), bezprostředně (od
roku 2012) zavedení Inovačního žebříčku evropského veřejného sektoru27 (pro budoucí benchmarking
inovací veřejného sektoru), diskuse o vhodnosti nových zkušeností učení a síťování pro lídry veřejného
sektoru na evropské úrovni, (3) Konzultace sociálních partnerů k možnosti šíření znalostní ekonomiky
na všechny profesní úrovně a do všech sektorů a k vytvoření strategie trhu práce pro pečovatelský
sektor.
V oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začlenění další pilířové iniciativy Evropy 2020 spadají do cíle
inkluzivního růstu,28 tj. Agenda pro nové kvalifikace a pracovní místa29 a Evropská platforma proti
chudobě a vyloučení30. Specificky Iniciativa příležitostí pro mladé se zaměřuje na nezaměstnanost této

25

European Commission, Accompanying document to the Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union,
Brussels, Commission staff working document, COM(2010)546/ SEC(2010)1161 final.
26
http://socialinnovationeurope.eu/
27
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/32.html
28
Chytrý růst zahrnuje vedle Inovační Unie dále Digitální agendu pro Evropu Digitální Agenda pro Evropu a
Mobilitu mladých (http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf), třetí cíle představuje udržitelný růst
s důrazem na Zdrojově efektivní Evropu Resource efficient Europe a Průmyslovou politiku pro éru globalizace
An industrial policy for the globalisation era. Všechny složky strategie Evropa 2020 zahrnují charakteristiky
sociálních inovací, viz dále.
29
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions of 23 November 2010 – An agenda for new skills and jobs: A
European contribution towards full employment [COM(2010) 682final
30
Evropská platforma proti chudobě a vyloučení
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skupiny a v jejím rámci na podporu sociálních podnikatelů.31 Pro období od roku 2014 je formulován
program Sociální změny a inovace32, Kohezní politika 2014-2020

1.3.2

Oblasti podpory

Na úrovni EU politik spadají sociální inovace do různorodých agend bez konkrétního odpovědného
direktorátu, řada programů však již realizuje jejich podporu, především strukturální fondy. Záběr
relevantních politických oblastí, které mohou být příznivě ovlivněny sociálními inovacemi, je velmi
široký a zahrnuje např. udržitelnost, zaměstnanost, kvalitu pracovního života, sociální vyloučení a
kohezi, zdraví a blahobyt, stárnutí populace, rodiny a děti, bezpečnost (potravinová, energetická,
fyzická) ad.
Obrázek 3: Záběr politické podpory sociálním inovacím

Pramen: Diogo Vasconcelos, Study on Social Innovation in Europe (SIX).

Koncept sociálních inovací zároveň vytváří společný rámec pro politiky, které se (dosud odděleně)
zabývaly sociálními aspekty (tj. předpoklad pro integraci sociální politiky mainstreamové agendy).
Koordinované aktivity na úrovni EU jsou považovány za velmi významné kvůli přeshraničnímu
rozměru sociálních inovací a tím i více-úrovňové správě jejich agendy. Koordinace také usnadňuje
šíření dobré praxe mezi členskými zeměmi. Lisabonská strategie zdůraznila nástroj Otevřené metody
koordinace jako katalyzátor změny národních politik pro strategie zaměstnanosti a potírání chudoby,
následně i pro modernizaci sociální ochrany. Sdílené učení, expertní hodnocení jsou kombinovány s
evaluačními a validačními nástroji a výsledky představovány sociálním partnerům a dalším zástupcům
občanské společnosti. Rozvoj a koordinace EU politiky v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a
začlenění jsou podporovány programem PROGRESS pro zaměstnanost a sociální solidaritu (pro
období 2007-2013). Pro období 2014-2020 je formulován program EU pro sociální změny a inovace,
který propojuje program Progress, síť EURES a nástroj mikrofinancování Progress.
31

Youth Opportunities Initiative, další dokumenty a programy: Strategie rovnosti žen a mužů 2010-2015, 2010,
Rámec EU pro národní strategie integrace Romů do roku 2020, 2011, Sociální agenda pro řešení
bezdomovectví, 2011
32
EU regulace sociální změny a inovace 2011,
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/com_2011_0609_en.pdf
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Koncept inovací, včetně sociálních, je zmiňován v řadě politik EU. Některé specifické programy v rámci
Strukturálních fondů (ERDF a ESF) poskytují financování a vedení v oblasti sociálních inovací (EQUAL,
INTERREG IV, URBACT II). Samotná regionální politika při realizaci programů strukturálních fondů
je považována za příklad víceúrovňové správy a stakeholderové ekonomiky. Princip partnerství je
specificky vyvinut k řešení sociálních problémů, vychází ze zásady rovné příležitosti/nediskriminace,
která otevírá prostor pro všechny subjekty k účasti na sociálním a ekonomickém životě. Druhý pilíř
Společné zemědělské politiky zahrnuje podporu lokální inovační správy, vytváření prostředí
přátelského k sociálním inovacím v rámci tří socio-ekonomických dimenzí venkovského rozvoje (např.
investice do lidského kapitálu, rozvoje sociálních služeb, vzdělávacích aktivit, vytváření mikropodniků
ad.). Rostoucí význam participace jako klíčového aspektu sociálních inovací se projevuje ve
spotřebitelské politice (nové produkty a služby tažené uživateli), zdravotní politice (význam prevence,
monitoringu, veřejné diskuse). Principy sociální inovace se prosazují rovněž v horizontálních politikách,
např. genderové rovnoprávnosti, podpory malých a středních podniků (úlevy pro sociální podniky),
strategie vůči handicapovaným.
Agenda inovační politiky v tradičním pojetí je úzce spojena s oblastí výzkumu, tj. zejména vytvoření
Evropského výzkumného prostoru (2000) a podpory jeho realizace Rámcovými programy, uznání páté
svobody pohybu pro znalosti (2008), vyhlášení Vize 2020 pro ERA, která zahrnuje prioritu řešení
společenských výzev. 7. Rámcový program postupně zvýšil podporu pro výzkum sociálních inovací 33 a
pro vytváření technických a sociálních platforem 34 k formulaci budoucí výzkumné agendy v partnerství
výzkumníků a stakeholderů. Podpora sociálních inovací především zahrnuje aktivity rozvíjené v rámci
agendy Spolupráce, a to nejen v samotném programu socioekonomických a humanitních věd, ale i
v dalších tématech, která např. využívají inovační mechanismy pro spolupráci a partnerství mezi
soukromými a veřejnými aktéry (téma životní prostředí) nebo zdůrazňují význam inovací při
poskytování veřejných služeb (téma zdraví). Specificky program Věda ve společnosti (agenda
Kapacity) podporuje účast a aktivní podíl občanů na vytváření, sdílení a šíření znalostí (iniciativy
Mobilizace a sdílené učení) nebo program Regiony znalostí se zaměřením na spolupráci regionálních,
výzkumem tažených klastrů při inovačním řešení mezioborových témat.
Program Konkurenceschopnosti a inovací vznikl v roce 2006 k podpoře sociálních inovací díky
zaměření na podnikatele a podnikání, nicméně sociální inovátoři mají spíše omezené povědomí o
dostupnosti tohoto finančního zdroje (rozpočet programu představuje 3,62 mld. EUR pro období 20072013). Finanční nástroje zahrnují podporu vysoce růstových a inovačních malých a středních podniků
a průběžná hodnotící zpráva z roku 2009 doporučila větší pozornost věnovanou v budoucnu sociálním
cílům. Navzdory dominantnímu podílu služeb v ekonomice a zaměstnanosti EU je zatím politická
podpora inovací v tomto sektoru rozdrobená. Podniky, ziskové i neziskové, které nabízejí znalostně
založené služby, významně investují do výzkumu a vývoje. Zásadní roli v sektoru služeb sehrávají
netechnické inovace. Předpokládán je plný rozvoj trhů založených na sociálním podnikání, zejména
v oblastech sociální péče, zdravotnictví, vzdělávání. Sociální inovátoři a podnikatelé mohou rovněž
podnítit inovace ve veřejném sektoru, které umožňují nabízet lepší a rozsáhlejší služby a způsoby
jejich poskytování s nižšími zdroji. Významnou složku CIP v tomto ohledu představuje Program
podpory ICT politiky (730 mil. EUR) zaměřený na širší a lepší využití ICT a digitálního obsahu občany,
33

Zaměření výzkumu umožnilo lepší pochopení potřeb sociálních inovací např. v oblastech nerovnosti a
sociálního vyloučení, inovací služeb a sociálního podnikání, společenské odpovědnosti firem, inovací veřejného
sektoru, společenských modelů a dynamiky správy, trhů práce a sociální ochrany, vzdělávání, celoživotního
učení a územních inovačních modelů.
34
Sociální platforma usiluje o vytvoření celoevropského dialogu mezi vědeckou komunitou, tvůrci politik a
organizacemi občanské společnosti. Sociální platformy již vznikly v oblastech sociální koheze a města, rodiny,
výzkumu a inovací v ICT pro stárnutí. EU aspiruje na vůdčí pozici v rozvíjejícím se tržním segmentu využití ICT
pro řešení problémů života starší, resp. handicapované populace (podpora jejího nezávislého života a
začlenění) a personalizovaných zdravotních služeb.
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vládami a podniky, zejména MSP. Hlavním cílem je vytvoření celoevropských ICT řešení a služeb
(rozvojem vůdčích trhů) především v oblastech veřejného zájmu (e-government, e-health).
Informační a komunikační technologie zásadně ovlivňují ekonomiku a společnost, včetně sociální
sféry, zejména při vzniku a rozvoji občanské společnosti (sociální participace a síťování), kreativním
vyjádření a nových formách spotřeby a zábavy, při podpoře začlenění a angažovanosti sociálně a
geograficky marginalizovaných skupin. Zlepšují kvalitu veřejných služeb a kvalitu života obecně,
umožňují rovný přístup k informacím, rozšiřují možnosti a efekt vzdělávacích aktivit a jejich koordinaci.
V rámci EU byly priority rozvoje ICT definovány ve Strategii i2010 35 a navazující Evropské digitální
agendě především v oblastech veřejné správy, zdravotnictví, vzdělávání a celkové digitální dostupnosti
a gramotnosti (s důrazem na znevýhodněné skupiny). Otevřené, kolaborativní a zdola iniciované
inovační modely, umožněné rozvojem a dostupností ICT, představují významnou podmínku pro nové
póly excelence, prostřednictvím přilákání talentovaných výzkumníků/podnikatelů, řešením
kvalifikačních rozdílů, zajištěním růstových podmínek pro začínající a menší podniky, rozvojem
uživatelsky taženého inovačního procesu.

1.3.3

Inovační aktivity v ESF

V rámci cílů podpory ze strukturálních fondů36 (na národní i regionální úrovni) je zmiňován rozvoj
inovací a znalostní společnosti. V seznamu prioritních témat se projevuje tradiční přístup, tj. inovace
podnikové, technické a založené na výzkumu a vývoji (Výzkum a technický rozvoj, inovace a
podnikání) a v související oblasti jako jedna z charakteristik informačních a komunikačních technologií
(Informační společnost). V tématech lidských zdrojů a zaměstnanosti je zahrnuta podpora podnikání a
inovací (spíše v reaktivním pojetí pro zlepšení adaptability pracovníků a firem) a explicitně
organizačních inovací (vytvoření a šíření inovačních a produktivnějších forem organizace práce).
Zlepšování lidského kapitálu zmiňuje aktualizaci kvalifikací vzdělávacích pracovníků zohledňující
inovace a znalostně založenou ekonomiku a dále rozvoj kvalifikací a mezisektorového síťování pro
výzkum a inovace (cílené na pracovníky výzkumu a vývoje, včetně potenciálních).
V minulém programovacím období (2000-2006) podpořil ESF více než 20 tisíc Iniciativ místního
rozvoje a zaměstnanosti a Územních paktů zaměstnanosti (1,2 mld. EUR) a tak přispěl k vytvoření
kapacit a síťování místních orgánů, nevládních organizací a sociálních partnerů pro realizaci aktivních
politik začlenění. Iniciativa EQUAL (3,2 mld. EUR) propojila téměř 20 tisíc partnerů při tvorbě,
testování a validaci inovačních řešení, které integrovala znevýhodněné skupiny na trhu práce. Jde
dosud o největší program k podpoře sociálních inovací v oblasti sociálního začlenění a zaměstnanosti.
V současném programovacím období (2007-2013) prostředky směřují na (1) vytváření
institucionální kapacity (více než 2 mld. EUR), většinou veřejného sektoru prostřednictvím vzdělávání,
reorganizace fungování, rolí a kompetencí, posílení regionální a místní správy, modernizaci a zlepšení
kvality procesů rozvoje politik, programů a veřejných služeb, posílení kooperace a koordinace, podpory
sociálního dialogu, partnerů, nevládních organizací a e-governmentu; (2) mezinárodní učení a
spolupráci (téměř 2 mld. EUR) prostřednictvím sdílení zkušeností, učící se mobility, společného vývoje,

35

Tři hlavní cíle i2010 zahrnují (1) Jednotný evropský informační prostor (dostupné a rychlé připojení, bohatá
nabídka digitálních služeb, moderní regulační rámec digitální ekonomiky), (2) inovace a investice do ICT
výzkumu a infrastruktury v prioritních oblastech spolupráce se soukromým sektorem (výzkum v 7: RP, Evropské
technologické platformy, Společné technologické iniciativy, Podpůrný program ICT politiky v CIP, standardizace,
předkomerční veřejné zakázky a e-business), (3) inkluze, tj. lepší veřejné služby a kvalita života vytvořením
Evropské informační společnosti pro všechny (e-inkluze, e-dostupnost, e-government, e-heatlh, digitální
knihovny, inteligentní automobil, dobré stárnutí, překonání digitálního rozdělení).
36
COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC)
No 1260/1999
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testování, validace, osvojení řešení uplatněných úspěšně v zahraničí; (3) inovační aktivity (více než 1
mld. EUR) pro růst:
(a) chytrý – nové formy organizace práce a lepší využití kvalifikací zaměstnanců a zdrojů ke zvýšení
produktivity, nové přístupy k celoživotnímu učení, rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu a inovacích,
spolupráce mezi vědou a podnikovým sektorem, harmonizace profesního a osobního života)
(b) udržitelný – nové kvalifikace pro klimatickou změnu a udržitelný růst, ekoinovace v aktivitách
třetího sektoru,
(c) inkluzivní – nové způsoby řešení nezaměstnanosti inkluzivním podnikáním, vytváření
zaměstnanosti pro mladé, věkový management, sociální začlenění ohrožených skupin.
Na konci roku 2007 byla zahájena iniciativa Učení pro změnu k podpoře kultury učení a rozvoje
infrastruktury pro sociální inovace a sdílené učení, zejména prostřednictvím sítí učení řídících orgánů
ESF, implementačních orgánů a strategických stakeholderů, pomoci ESF manažerů při implementaci
nadnárodních aktivit v regionálních a národních programech, tvorbou zásobníku dobré praxe a
úspěšných příkladů a sdíleným využitím nástrojů a vytváření kapacit v orgánech ESF.
Regulace ESF37 odkazuje na zkušenosti iniciativy EQUAL, které mají být začleněny do poskytované
podpory, a to zejména participace cílových skupin, identifikace politických problémů a jejich následný
mainstreaming, inovační a experimentální postupy, přístup k projektům a jejich management ze strany
nevládních organizací (další vyzdvihované zkušenosti zahrnovaly integraci azylantů, metodiky
nadnárodní spolupráce, zohlednění skupin marginalizovaných na trhu práce, dopad sociálních
problémů na vnitřní trh).38 Za významný aspekt ESF jsou považovány inovační nadnárodní a
meziregionální aktivity k podpoře spolupráce zejména prostřednictvím sdílení informací, zkušeností,
výsledků a dobrých praxí, vývojem komplementárních přístupů a koordinovaných nebo společných akcí
(čl. 3, odst. 6). Zaměření ESF na inovační aktivity (na jejich podporu a mainstreaming) je zmíněno
jako společná charakteristika implementace cílů a priorit všech operačních programů (čl. 3, odst. 5).
Konkrétně je od řídícího orgánu vyžadováno, aby vybral témata pro financování inovací v kontextu
partnerství a definoval odpovídající implementační uspořádání. O vybraných tématech je informován
monitorovací výbor (čl. 7). Roční a závěrečné implementační zprávy mají obsahovat syntézu
implementace inovačních aktivit, včetně prezentace témat a jejich výsledků, šíření a mainstreamingu
(čl. 10, odst. e).
Inovační aktivity jsou tedy v souvisejících regulacích sice zmiňovány, ale dostatečně konkrétní
specifikace k dispozici není. Pouze jsou rozlišeny základní typy inovací, tj. inovace procesu, cílů a
kontextu.39 Samotné sledování, hodnocení a měření výsledků, výstupů a dopadů zůstává
problematické. Novost a zlepšení (superiorita) představovaly dvě hlavní kritéria pro identifikaci inovací
vytvořených v rámci programu EQUAL (v průměru hlásily členské země 30 % výsledků jako validované

37

REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on
the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999
38
Regulace ESF stanovuje podporu sociálních inovací prostřednictvím mainstreamingu a rozvoje aktivit
vytvořených v rámci již ukončené iniciativy EQUAL, zatím jediného programu, který explicitně cílil na sociální
inovace. Evaluace sociálně inovativních výstupů na úrovni EU ukázala řadu podnětů pro formulaci budoucích
podpůrných politik (viz výše charakteristiky úspěšné sociální inovace). Nejvýznamnější strategický nástroj
představovala partnerství, a to spíše menšího rozsahu, s kvalitním vnitřním managementem, vhodným mixem
partnerů, s účastí tvůrců politik, sdílenou odpovědností mezi partnery podle jejich kvalifikací. Zpráva o ex-post
evaluaci iniciativy EQUAL zahrnovala 924 inovací, z toho 35 % podpořilo návrat/přístup na trh práce. Pozitivně
byl hodnocen vliv na Evropskou strategii zaměstnanosti, naopak za očekáváními zaostaly mainstreamingové
kapacity a dlouhodobé účinky na konečné příjemce.
39
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the implementation of Innovative Measures under Article 6
of the European Social Fund Regulation for the programming period 2000-2006, COM(2000) 894, 12/01/2001.
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inovace, ovšem při značně národně odlišných úrovních evaluační kapacity 40). Novost inovací byla
definována podle dvou hledisek: (1) způsobu vzniku inovace – převzetím postupu nebo aktivity
z jiného kontextu s pouze malým přizpůsobením, aktivní přizpůsobení z odlišného kontextu, nový
vývoj, (2) typu inovace – tj. inovace cílů, procesu nebo kontextu. Chybějící tržní uplatnění jako
kritérium ekonomické (podnikové) inovace představoval mainstreaming rozlišený na vertikální,
horizontální (až na nadnárodní úroveň) a udržení/pokračování (viz EQUAL Evaluation).

1.3.4

Princip inovativnosti v ESF

Zkušenosti v programu EQUAL při uplatňování principu inovativnosti byly východiskem pro jeho
aktualizaci v programech ESF pro období 2007-2013 a pro formulaci pravidel implementace.41 Účinná
podpora inovací jako nedílná součást všech operačních programů v tomto ohledu vyžaduje zacílení na
skutečné politické potřeby, dostatečné zdroje, důvěryhodnost přínosu změny, integraci do politického
cyklu na vysoké úrovni (tj. nikoli vnímání inovační podpory pouze jako dodatečné aktivity), odlišení od
podpory poskytované standardními nástroji, testování realizovatelnosti a přenosnosti, obousměrné
mechanismy k oslovení klíčových výzev a priorit (bottom-up, top-down), zlepšení nebo nové přístupy k
mainstreamingu politiky a praxe (tj. stávající přístupy už nejsou adekvátní, navrhované inovace jsou
realizovatelné z hlediska zdrojů a zájmu stakeholderů a jsou přijatelné z hlediska politické a veřejné
podpory a pochopení potřebnosti změn). Členské země měly prostor pro uplatnění inovačních přístupů
v operačních programech podle vlastních potřeb, včetně alokace zdrojů, např. podporou inovačních
aktivit v každé prioritní ose či pouze ve vybraných.
Pravidla implementace principu inovativnosti v operačních programech ESF jsou rozdělena do pěti
oblastí v návaznosti na pilíře kvalitního programování 42 (strategická orientace a koherence, účast
stakeholderů, monitoring a evaluace, plánování účinné realizace):
(1) Propojení inovačních témat s problémy a potřebami formulovanými v programu ve vazbě na
reformní agendu: Každá členská země identifikuje a zdůvodňuje inovační témata, specifikuje sdílení
výsledků a dobré praxe na národní a evropské úrovni a vytvoření a uplatnění mechanismů
mainstreamingu. Identifikace témat musí být zároveň dostatečně flexibilní, aby umožnila změny
v návaznosti na měnící se priority a nové problémy. Inovační témata navazují na Národní strategický
referenční rámec, který odráží strategické zaměření obnovené Lisabonské strategie. Inovace v ESF se
tak mohou soustředit na oblasti s jasně identifikovanou potřebou rozvoje stávajících národních politik
trhu práce a sociálního začlenění.
(2) Zajištění orientace na uživatele (politické agendy a aktéry) a tím i relevance předkládaných
inovací:43 Zapojení stakeholderů a uživatelů ve všech fázích může být zajišťováno na dvou úrovních,
tj. na programové (zahrnutím všech souvisejících ministerstev v rané fázi např. ve formě inovační řídící

40

Za příklad dobré praxe je považován portugalský přístup k validaci inovačních produktů podle sedmi
kvalitativních hledisek: inovace (výjimečnost, přidaná hodnota, podpora nových forem učení a
kvalifikací/dovedností, pestré a komplementární příspěvky různých partnerů), empowerment, vhodnost,
užitečnost, přístupnost, rovnost, přenositelnost (Validation of Innovative Product, Equal Managing Authority
Portugal 2007), http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/0706-msf-pt-leaf_en.pdf
41
The Principle of Innovation in the New ESF programmes (2007-2013), EQUAL Managing Authorities of
Netherlands, Poland, Portugal, Spain and UNited Kingdom 2006 (červen),
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/200606-reflection-noteinno_en.pdf
42
EC, Sourcebook on Sound Planning of ESF programmes, Brussels 2007,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/2007-source-planning-en.pdf
43
Pro podporu empowermentu stakeholderů k jejich zapojení do všech fází je doporučeno využití EQUAL
Partnership Development Toolkit pro plánování, monitorování a evaluaci publikovaného Komisí v roce 2005,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/pdtoolkit_en.pdf
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skupiny) a projektové (pro dosažení shody na klíčových tématech a vytvoření vlastnictví inovační
výsledků u uživatelů).
(3) Podpora dobře nastaveného (úplného) řetězce aktivit od zvýšení povědomí a vzniku nápadů
k managementu změny: Operační programy by měly identifikovat a ilustrovat různé typy inovačních
aktivit, které je možno podporovat, tj. analýza souvisejících problémů a témat v rámci akcí ESF,
identifikace oblastí s možným dopadem sociálních inovací, vývoj a testování nových přístupů,
monitoring souvisejícího vývoje na národní i mezinárodní úrovni, validace dobré praxe, peer review a
benchmarking, komunikace získaných zkušeností stakeholderů, přenos dobré praxe a získaných
zkušeností uživatelům.
(4) Validace inovačních výsledků ovlivňuje úspěšný transfer inovační dobré praxe do mainstreamu:
Proces by měl začít co nejdříve k soustředění na slibné výsledky, což vyžaduje účinné systémy
monitoringu, validace a evaluace v průběhu celého inovačního procesu (peer review, benchmarking,
identifikace faktorů úspěchu, jasná identifikace zlepšení oproti stávající praxi).
(5) Mechanismy mainstreamingu umožňují realizaci užitků inovační aktivity? Zahrnuje organizovanou
komunikaci a přenos inovačního řešení a získaných zkušeností uživatelům, multiplikátorům a tvůrcům
rozhodnutí, definuje standardy pro mainstreamové aktivity.
Podpora a management inovace jako z definice novátorského přístupu je náročnější na zdroje pro
plánování, management, evaluaci a mainstreaming oproti standardním (rutinním) aktivitám, což musí
být zohledněno na národní úrovni při alokaci odpovídající technické pomoci. Kvalitu inovačních aktivit a
jejich výsledky zásadně ovlivňuje dostupnost odborných podpůrných služeb programu. Realizace
užitků inovační aktivity a přenos výsledků vyžaduje účinnou koordinaci na různých úrovních: (a) Na
úrovni členské země musí identifikace inovačních témat odpovídat politickým potřebám a širší reformní
agendě, vycházet z mezirezortní koordinace. Zajištění podpory pro reformu vyžaduje zahrnutí širokého
spektra stakeholderů všech úrovní. (b) Na úrovni priorit operačního programu např. ve formě politické
řídící skupiny pro inovační aktivity zastupující hlavní uživatele, společných výběrových kritérií a
mechanismů, společných podpůrných služeb pro projekty, koherentních metod validace a mechanismů
transferu. (c) Na úrovni EU mezi členskými zeměmi zejména pro sdílení dobré praxe a dalších
zkušeností. (d) Na úrovni EU posílení strategické dimenze kohezní politiky k lepší integraci
celoevropských priorit do regionálních a národních rozvojových programů.
K hodnocení kvality integrace inovačních aktivit do programu ESF v období 2007-2013 slouží
(sebe)hodnocení souvisejících informací obsažených v dokumentech ex-ante evaluace, Národního
strategického referenčního rámce a operačních programů.
Ex-ante evaluace44

Socio-ekonomická analýza: hodnocení výsledků inovačních aktivit programů v letech 20002006 (zejména EQUAL) a poznatky, které lze uplatnit v novém operačním programu; politiky nebo
systémy poskytování k podpoře zaměstnanosti, sociálního začlenění nebo investic do lidského kapitálu,
které vyžadují modernizaci a doložení alternativních vhodných, proveditelných a přijatelných řešení;
hlavní (přístupové, institucionální, právní ad.) překážky sociálních inovací a způsoby jejich možného
překonání.

Hodnocení zdůvodnění strategie: potenciál přidané hodnoty plánovaných inovačních aktivit,
způsob jejich integrace do programu, finanční implikace plánovaných přístupů.

44

EC, The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper on Ex
Ante Evaluation, Draft: October 2005,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/exante_sf2007-2013_en.pdf, DHV, Ex-ante
evaluace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007-2013, závěrečná zpráva,
www.esfcr.cz/file/6005_1_1/
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Koherence strategie: jak inovační aktivity přispějí k dosažení cílů zaměstnanosti a sociálního
začlenění v Národním reformním programu; pravděpodobný dopad modernizace nebo zlepšení
národní, regionální a lokální politiky a systémů poskytování (v oblasti zaměstnanosti a začlenění) na
nerovnosti; příspěvek inovačních aktivit k nadnárodní a meziregionální spolupráci; relevance
navržených ukazatelů.
NSRR

Socio-ekonomická analýza: SWOT analýza zahrnuje inovační aktivity,

Strategie: jak inovační aktivity přispějí k dosažení strategických cílů rámce (celková vize,
relevance), hlavní prvky podpory inovačních aktivit (cíle, témata, zaměření na uživatele, mechanismy
mainstreamingu, podpůrná kapacita)
Operační program

Analýza: SWOT analýza zahrnuje inovační aktivity; proces identifikace témat pro podporu
inovačních aktivit (zahrnutí tvůrců politik a klíčových stakeholderů jako uživatelů, úloha Monitorovacího
výboru), vybraná témata pro inovační aktivity a jak zohledňují významné zkušenosti z evaluací EQUAL
a dalších programů ESF v období 2000-2006 v podpoře a mainstreamingu inovací (co fungovalo a
proč, kritické faktory úspěchu, přidaná hodnota), zjištění z ex-ante evaluace ohledně politické potřeby
a inovační kapacity a potenciálu mainstreamingu pro inovační aktivity, politické agendy klíčových
stakeholderů na národní, regionální a lokální úrovni; zdůvodnění vybraných témat a problémů
z hlediska vazeb/konzistence se souhrnnou socio-ekonomickou analýzou a národní reformní agendou;
hlavní potřeby sociálních partnerů ohledně tvorby kapacity v oblasti inovačních aktivit (pro cíl
konvergence),

Strategie: popis strategie podpory inovačních aktivit (celková vize, relevance, specifické cíle,
témata, orientace na uživatele, typy aktivit, podpůrná kapacita, očekávaný příspěvek ke strategickým
cílům operačního programu; jak bude podpora inovačních aktivit implementována jako průřezový
přístup; vztahy mezi podporou inovací a podporou nadnárodní a meziregionální spolupráce;
koordinační struktury a procedury v rámci programu a ve vztahu k ostatním intervencím strukturálních
fondů v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace; indikativní rozdělení Lisabonských kategorií
(předpokládaný příspěvek inovačních aktivit by měl být přiřazen k Mobilizaci pro reformy v oblasti
zaměstnanosti a začlenění)

Prioritní osy: jak inovační aktivit přispějí ke specifickým cílům každé prioritní osy (v
relevantních případech), popis cílových oblastí/témat, uživatelů a příjemců pro inovační aktivity
v každé ose a dostupné flexibility pro zahrnutí nových a vznikajících témat; seznam indikativních
operací (forem a typů uznatelných aktivit), definice specifických cílů a identifikace ukazatelů výstupů a
dopadů (v případě relevantních os); využití zdrojů technické pomoci pro podporu inovační aktivity
(charakter předpokládaných podpůrných služeb, úroveň dostupných zdrojů, plánované manažerské
uspořádání)

Implementace: jaké mechanismy zajišťují, že financování inovační aktivity přetrvá po celý
životní cyklus programu; jak budou zajištěny jednoduché, pružné a účinné manažerské struktury a
pravidla uznatelnosti v programu a na úrovni příjemců (beneficientů); jak bude sladěna pružnost
managementu a zdravé finanční řízení (na programové a projektové úrovni); jaké mechanismy budou
použity k validaci dobré praxe vznikající díky inovaci; jak bude zajištěno, že inovační aktivity dosáhnou
výsledků (bude vyžadováno/doporučeno/podpořeno využití zavedených nástrojů projektového
plánování); jak zajistí řídící orgán/národní podpůrná struktura kvalifikovanou realizaci uvedených
pravidel.
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1.3.5

Inovační sociální intervence

Pojetí inovativnosti a jejích charakteristik je do značné míry národně (resp. tematicky) specifické a
založené na konkrétních praktických zkušenostech v kombinaci s vyvinutou evaluační kulturou
(„inovaci poznám, když ji vidím“). Příkladem je identifikace procesních charakteristik účinné
(sociální) inovace na základně zkušeností s realizací programu EQUAL (2001-2009),45 viz Vale
(2009):46
1.

Soustředění na uživatele (beneficienty, cílové skupiny programu), řešení je vytvářeno ve
spolupráci s nimi, nejlépe přímo samotnými příjemci a nikdy bez nich: cíleni jsou lidé (nikoli
procesy), zohledněny jsou jejich měnící se problémy a životní kontexty a odlišná tempa jejich
učení, řešení nelze někomu nabízet nebo dokonce vnucovat bez aktivního zapojení („nic o nás bez
nás“), schopnost tohoto zapojení (vliv/účast na směřování a rozhodování) je posilována tak, aby
opatření naplňovala skutečné potřeby uživatelů (politika vedená uživateli)

2.

Soustředění na silné stránky jednotlivců a komunit spíše než na jejich slabiny: rozvoj vlastní
kapacity a iniciativy pro proaktivní řešení problému ohrožených/cílových skupin (zvyšování
kvalifikace/dovedností, sebedůvěry a motivace, odpovědnosti a samostatnosti) namísto
paternalismu

3.

Různorodost jako aktivum: etnické, věkové, náboženské, generové a další rozdíly jsou chápány
jako zdroj či stimul inovací (změny zavedených postupů, organizační inovace, získávání nových
trhů)

4.

Holistický (integrovaný) přístup k řešení problémů (v jejich komplexnosti): namísto četných a
nekoordinovaných služeb, které dílčím způsobem reagují na specifický problém či jeho dílčí část,
mnohdy dublují aktivity a neefektivně využívají zdroje

5.

Posilování a rozšiřování partnerství: propojuje různorodé subjekty s doplňujícími dovednostmi a
kvalifikacemi a soustřeďuje se na řešení multidisciplinárních problémů (oproti omezení na jejich
dílčí aspekty), partnerství sdílí cíle, znalosti, odpovědnosti a financování

6.

Kolaborativní práce a síťování: představuje rozvoj partnerství, podporuje novou kapacitu učení,
sdíleny jsou zkušenosti a názory, výsledky prezentovány kolegům a odborníkům pro získání zpětné
vazby a uznání

7.

Řešení blízké komunitě na lokální úrovni: podporuje aktivní zapojení a nasazení aktérů při řešení
problémů, které odpovídá skutečným potřebám (v kombinaci rozvoje znalostí, fyzické kooperace a
koordinace)

8.

Více kooperace než konkurence: v podnikových strategiích se prosazuje otevřenost vůči
stakeholderům, vnějšímu prostředí, kooperačním strategiím pro minimalizaci sociálních nákladů
krize

9.

Mainstreaming a udržení: inovace musí být využitelná v širším kontextu (oproti původnímu), tj.
zhmotněna do přenosných produktů, osvojená (využitelná) třetími stranami, viditelná a sociálně

45

Sborník dobré praxe uvádí u každého projektu zastoupení principů EQUAL, tj. včetně principu inovačnosti: EC,
EQUAL success stories: Development Partnerships working against discrimination and inequality in Europe,
Brussels 2005, http://ec.europa.eu/employment_social/equal/activities/success_en.cfm
46
Velmi vágní přístup k vymezení inovativnosti představuje rozsáhlá studie zadaná Evropskou komisí, která sice
dle názvu podává přehled inovačních přístupů (konkrétně v oblasti podpory integrace imigrantů) v 15 členských
zemích, aniž by však definovala, v čem samotná inovativnost spočívá (je ad hoc dokumentována na expertně
zvolených příkladech), viz Beleid (2010), Annex 7. Systematicky se inovativností nezabývají ani dílčí studie
Evropské komise k jednotlivým prioritám ESF (opět jsou spíše uváděny namátkové příklady, ale jejich
inovačnost není systematicky objasňována), viz The ESF and … (2010),
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en#opt5
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uznaná, zároveň schopná soustavného přizpůsobení (zlepšování) a udržitelná, vytváří příležitost
pro učení a spolupráci
10. Ohodnocení nového (nejen certifikovatelného) výstupu: zahrnuje nové kvalifikace a dovednosti,
zejména v oblastech komunikace, učení se zkušeností (včetně negativních), urovnávání konfliktů,
inkluzívní vize, klientského zaměření, projektového managementu a inovační změny, týmové
práce, brokerage, vedení, tj. v oblastech, které vyžadují mezioborový a meziorganizační přístup
v multikulturních kontextech, územně specifickou organizační kapacitu, partnerství, schopnost
vizualizace budoucnosti, identifikace nových a účinných postupů, vznikají nové profesní profily –
empowerment facilitátor, animátor lokální komunity, animátor síťování, mediátor pro menšiny a
ohrožené skupiny, validátor nových produktů/řešení, promotér mainstreamingu ad.
11. Uznání a ohodnocení sociálních umělců: nový typ vůdčích osobností (sociální inovátoři, agenti
změny), které jsou kreativní, intuitivní, přizpůsobiví novým situacím, sociálně citliví, schopní
vytvářet produktivní učící se prostory (sociálně podnětné a proinovační)
12. Nové postupy učení: inovace jsou spojeny s prostory setkávání, interakce a učení (partnerství,
týmy, tematické sítě, nadnárodní spolupráce ad.), tj. střetávání/sdílení různých zkušeností
podněcuje nové náměty a nová řešení (prostory sociálního učení), které jsou zhodnoceny a
přeměněny na nové zdroje a prostředky (s nezbytnou pomocí kvalitních animačních dovedností).
Projekty sociálních inovací by měly zahrnovat následující charakteristiky, jejichž zohlednění
podporuje dosažení inovačního výstupu:
Tabulka 2: Charakteristiky projektů pro sociální inovace
Charakteristika

Popis

Potřebnost

v čem je problém/příležitost a jeho/její stávající nedostatečné řešení/využití, proč je inovace
potřebná/přínosná

Komplexnost

zasazení problému a jeho inovativního řešení do kontextu dalších řešení, politik, strategií
(holistický přístup)

Novost

podstata novosti (oproti starému) a její rádius (územní, oborový), tj. vytvoření nebo
přenos/přizpůsobení nového

Zlepšení

v čem je nové řešení lepší a jak to prokážu

Proces

průběh a efekty realizace inovativního řešení (projektu) - sociální učení, otevřenost,
kreativita, angažovanost

Cílové skupiny

jak budou zapojeny (pasivně, interaktivně, ve které fázi – příjemce nebo součást řešení)

Partnerství

zapojení stakeholderů, širší komunity (vertikální, horizontální), forma a intenzita interakce

Praxe

v jaké podobě bude výstup realizován v praxi (test, pilot, plně)

Šíření

typ/forma přenositelného výstupu a způsob jeho šíření – pasivní, inter/aktivní

Udržitelnost

za jakých podmínek/v jaké podobě by projektová aktivita mohla pokračovat po skončení
poskytované podpory

Iniciace

jaké další aktivity může projekt vyvolat/inspirovat/iniciovat

Evaluace

jak budu prokazovat úspěšnost řešení projektu (průběžně) a zohledňovat zpětnou vazbu
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1.3.6

Stávající problémy a náměty pro období 2014+

V roce 2009 začala působit pracovní skupina pro inovace a mezinárodní spolupráci v ESF, která
reagovala na slabiny jejich realizace ve stávajícím programovacím období na národní úrovni, nové
iniciativy strategického rámce EU, dopady krize a na související výzvy pro nové programové období.
Oproti zkušenostem EQUALu by podpora inovací v ESF měla být soustředěnější a (1) účinněji reagovat
na zásadní problémy (stárnoucí populace, globalizace, klimatické změny, migrace, nových forem práce
životního stylu) při podpoře vyváření nových a lepších pracovních míst, (2) řešit dlouhodobé sociální
dopady krize restrukturalizací podniků a aktualizace kvalifikací podle potřeb trhu práce, (3) zlepšovat
správu ESF prostřednictvím účasti občanů, překonáváním institucionálních překážek a rozvojem
znalostně založených politik. Pokud bychom parafrázovali terminologii používanou v OP LZZ,
od vágní podpory inovativnosti jako horizontálního principu je nutno přejít k cílené
(dedikované) podpoře sociálních inovací.
Identifikované slabiny inovačních aktivit v ESF (ve vazbě na aktivity mezinárodní spolupráce) zahrnují
především jejich omezenou diverzitu, nedostatečné využití programových možností pro mezinárodní
spolupráci, slabé synergie mezi inovačními aktivitami a mezinárodní spoluprací, výdaje zaostávající za
očekáváními, nízké povědomí o přidané hodnotě inovačních přístupů, nedostatečné propracování
implementačních pravidel, nedostatečné propojení mezinárodních sítí a aktivit s národními nebo
regionálními aktivitami, nedostatečně rozvinuté podpůrné kapacity a služby, absence strategie pro
mezinárodní nebo inovační aktivity (s výjimkou několika málo operačních programů). V souhrnu je
zřejmé, že v období 2007-2013 chybí jasně definovaná uspořádání implementace, monitoringu a
evaluace a rovněž rozpočtové alokace, což vede k pouze omezenému rozsahu realizace inovačních
aktivit (navzdory jejich ustanovení ve formě regulační povinnosti ESF). V tomto ohledu tedy
přístup ČR v OP LZZ nijak nevybočuje z převazující praxe ve většině zemí EU, která
bohužel nezohlednila principy implementace inovativnosti formulované pro období 20072013.
Aktuálně skupina realizuje studii, která by měla doplnit informace z operačních programů o
financování sociálních inovací ve stávajícím období a pro účely budoucího období. Ve stávajícím období
se pozornost zaměřuje na chápání pojmu sociálních inovací řídícími orgány, stanovení specifických
podmínek pro získání podpory, začlenění pojmu sociálních inovací do rámce národní politiky, postupy
evaluace a up-scalingu. Ve vztahu k budoucímu období se pozornost studie zaměřuje na vztah mezi
inovacemi a mezinárodními aktivitami a na relevanci cíle sociálních inovací jako testování a up-scaling
inovačních řešení sociálních potřeb.
Pro období 2014+ skupina navrhuje tři komplementární prvky možného nového rámce, přičemž první
dva v rámci operačních programů ESF na úrovni členských zemí zahrnují podporu sociálních inovací a
realizaci mezinárodní a meziregionální spolupráce, třetí na úrovni EU ve formě Programu Společenství
na podporu sociálních inovací prostřednictvím mezinárodní a meziregionální spolupráce.
Doporučovaná opatření pro podporu sociálních inovací poskytovanou Komisí by měla zahrnovat
následující oblasti: (1) informace o vhodných, realizovatelných a přijatelných nástrojích podpory
sociálních inovací v budoucím ESF, včetně jasné definice a pojmového rámce inovací, (2) pravidla pro
monitoring a evaluaci sociálních inovací, včetně definice souvisejících ukazatelů a kritérií pro analýzu
nákladů a užitků (CBA), (3) pravidla pro dobrou praxi validace inovací, včetně definice obecného
validačního procesu, (4) zahrnutí mainstreamingu a up-scalingu do projektu a rozvoje inovací, (5)
podpora inovací prostřednictvím mezinárodní spolupráce.
Specificky je zdůrazňováno zavádění pilotních projektů a sociálních experimentů definovaných jako
test inovační intervence v malém měřítku před jejím případným up-scalingem. Sociální
experimentování má být podpořeno ve všech oblastech ESF a také v Programu EU pro sociální
změnu a inovace. Program bude podporovat politickou koordinaci, sdílení nejlepší praxe, vytváření
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kapacit a testování inovačních politik. Nejúspěšnější opatření budou rozvíjena s podporou ESF.
V navrhované regulaci jsou v čl. 4 zmíněny obecné cíle programu, které zahrnují podporu rozvoje
vhodných, dostupných a efektivních systémů sociální ochrany a trhů práce, podporu politické reformy
prostřednictvím dobré správy, vzájemného učení a sociálních inovací. Ve specifických cílech programu
(čl. 15) je zahrnuto poskytnutí finanční podpory tvůrcům politik pro testování reforem sociální politiky
a politiky trhu práce, vytváření kapacity klíčových aktérů pro plánování a zavádění sociálních
experimentů a pro zpřístupnění souvisejících znalostí a expertizy.
Návrh regulace ESF pro období 2014-2020 zahrnuje čtyři tematické cíle: podpora zaměstnanosti a
mobility pracovní síly, investice do vzdělávání, kvalifikací a celoživotního učení, podpora sociálního
začlenění a potírání chudoby, zvýšení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Článek 9 je
věnován sociálním inovacím (článek 10 mezinárodní spolupráci) a stanovuje jejich podporu ve všech
oblastech ESF zejména s cílem testování a up-scalingu inovačních řešení sociálních potřeb. Členské
země mají identifikovat témata pro sociální inovace podle jejich specifických potřeb v rámci operačních
programů. Komise bude podporovat vytváření kapacit pro sociální inovace zejména prostřednictvím
vzájemného učení, vytvářením sítí a šířením dobré praxe a metodiky. Inovační aktivity mají být
podporovány v průběhu inovačního cyklu od experimentování k mainstreamingu. Jejich témata musí
být vybírána v partnerství. Sdílení témat mezi členskými zeměmi může podněcovat mezinárodní
spolupráci. Článek 11 stanovuje, že operační programy mohou dedikovat prioritní osy pro zavádění
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce (nebo jejich kombinace). V takovém případě je podíl
spolufinancování zvýšen na 100 %. Operační programy mají specifikovat vedle přínosu prioritních os
ke čtyřem tematickým cílům ESF také přínos aktivit podporovaných ESF pro sociální inovace a
mezinárodní spolupráci, pokud nejsou zahrnuty do specifické prioritní osy. Uvedená regulační
opatření tedy pouze mírně modifikují stávající přístup. Bez odpovídající znalostní kapacity
na národní úrovni lze očekávat, že implementace sociálních inovací budou provázet
podobné slabiny jako v období stávajícím.
Komplexní návrh systému implementace inovativnosti v dalším programovacím období
(součást evaluačního úkolu 7) je samostatnou přílohou č. 6 Závěrečné zprávy.

2 Dílčí analýza č. 2: Analýza socioekonomického vývoje
Poznámka: Tato dílčí analýza vychází zejména z analýzy relevantních dokumentů a zdrojů dat
v předmětné oblasti evaluace. Představuje shrnutí socioekonomického vývoje ve vazbě na evaluační
Úkol č. 1 (část zabývající se vyhodnocením kontextu socioekonomického vývoje). Výsledky této
analýzy pak měly přímý vliv např. na doporučení a na výstupy Úkolu č. 7, konkrétně na návrh systém
implementace inovativnosti v dalším programovacím období,

Jaké nastaly sociekonomické změny za posledních 5 let?
Socioekonomické změny v posledním pětiletí jsou samozřejmě zásadní, zvláště ve srovnání se situací
před začátkem a po zahájení programového období 2007-2013. Je přitom vhodné odlišit dvě hlediska
těchto změn. První představuje vývoj makroekonomických ukazatelů, rozhodující měrou ovlivněných
dopady hospodářské krize a následného ekonomického útlumu. Druhé hledisko zahrnuje kvalitativní
zdroje a výsledky mezinárodní konkurenceschopnosti. Obě hlediska jsou vzájemně propojená a pozice
České republiky se v období 2008-2011 zhoršovala v obou aspektech a jejich další vývoj je navíc
spojen se značnou nejistotou. Vysoká otevřenost české ekonomiky znamená zásadní význam vnější
poptávky pro domácí výkonnost, přetrvávající fiskální restrikce a nízká institucionální kvalita zároveň
omezují manévrovací prostor, resp. kapacitu pro účinnou hospodářskou politiku.
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Udržitelná, tj. kvalitativně založená ekonomická výkonnost je ale rozhodující měrou ovlivněna
konkurenceschopností domácího podnikového sektoru, která se v souhrnu dlouhodobě zvyšuje, a to
navzdory soustavně velmi nepříznivě hodnocené institucionální kvalitě. Konkurenceschopnost české
ekonomiky se díky technologickému dohánění postupně mění z nákladově na kvalitativně založenou a
tento proces bude i nadále pokračovat, neznámou představuje rychlost tohoto dohánění a také jeho
sociální souvislosti (viz diskuse o udržitelnosti evropského modelu státu blahobytu, včetně
environmentálních nároků, při dlouhodobě nízké či dokonce klesající ekonomické výkonnosti EU).
Vývoj do roku 2007
Hospodářský růst v ČR se v novém tisíciletí vyvíjel poměrně příznivě s vrcholem v letech 2005-2007.
Při identifikaci příčin je v prvé řadě nutno zmínit restrukturalizaci a modernizaci na nabídkové
straně, kterou urychlil silný příliv přímých zahraničních investic. Sektor podniků pod zahraniční
kontrolou se vyznačoval výrazně vyšší výkonností, zásadně přispěl také k vzestupu vývozu. Domácí
investice byly podpořeny větší dostupností bankovních finančních zdrojů, dokončením privatizace a
restrukturalizace bank, poklesem úrokových sazeb a expanzivní fiskální politikou. V stup do EU v roce
2004 zlepšil (oproti předchozímu období) institucionální prostředí a dále rozšířil možnosti volného
pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Česká ekonomika byla příznivě ovlivněna oživením
v západní Evropě (především v Německu). Zrychlení hospodářského růstu přitom neprovázela
makroekonomická nerovnováha. Obchodní bilance postupně přešla do přebytku, pok lesl deficit
běžného účtu, snížil se rozpočtový schodek a zlepšila se také situace na trhu práce. Na nabídkové
straně byl klíčovým faktorem výkonnosti i nadále růst produktivity práce, ale ve srovnání s minulým
obdobím se především v období 2005-2007 zvyšuje zaměstnanost. Souhrnná produktivita faktorů
(práce a kapitálu) přispěla k růstu HDP 78 %, což ukazuje na význam technologického dohánění.
Vývoj na trhu práce v ČR charakterizovala rostoucí celková zaměstnanost a s ní související zvýšení
míry zaměstnanosti a naopak pokles míry nezaměstnanosti. Přetrvávají nicméně skupiny lidských
zdrojů, jejichž využití je nedostatečné, a to především starší osoby a ženy. ČR také vykazuje jednu
z nejnižších (byť postupně mírně rostoucích) průměrných úrovní skutečného odchodu do důchodu
v mezinárodním srovnání. Nižší je zatím význam práce na zkrácený úvazek zejména kvůli omezené
nabídce lépe placených a kvalifikačně náročnějších pracovních míst a také nedostatečné síti služeb
péče o děti předškolního věku. Přetrvává nízká územní mobilita, která se projevuje v dlouhodobých
meziregionálních rozdílech trhu práce. V řadě profesí představuje problém nedostatečná nabídka,
což vede k využívání pracovníků ze zahraničí (zejména u méně kvalifikovaných skupin), resp. ke
zvyšování nákladů práce u zaměstnání s vyššími nároky na kvalifikaci.
Vývoj od roku 2008
Hospodářská krize, která na Českou republiku dopadla na konci roku 2008, ukončila velmi příznivé
období makroekonomického vývoje, jehož návrat zatím nelze předpokládat. Je přitom nutno zdůraznit,
že dopady na českou ekonomiku jsou ve srovnání s řadou zemí EU poměrně mírné a nevyvolávají
potřebu skutečně krizových opatření. Mírnost tohoto dopadu je z velké části způsobena silnou vazbou
na německou ekonomiku a především její exportní výkonnost a také solidními základy domácího
finančního sektoru. Přes nejasné vyhlídky globálního vývoje (na němž česká ekonomika zásadně
závisí) je zřejmé, že období vysokého růstu před rokem 2008 je bez výrazného oživení vnější poptávky
stěží opakovatelné. Protirůstově samozřejmě působí také tlak na udržitelnou makroekonomickou
rovnováhu, která vyžaduje silnou fiskální restrikci vzhledem k neefektivnímu nastavení systému
veřejných výdajů (případné pozitivní dopady prováděných reforem na výdajové straně rozpočtů jsou
obtížně odhadnutelné). Vývoj po roce 2011 je zatím spojen s nejistotou a není zřejmé, které jeho
dopady ovlivní kvalitativní konkurenceschopnost, resp. způsobí dlouhodobě přetrvávající strukturální
změny, a které dopady spíše odezní s koncem ekonomického útlumu. Namísto detailního meziročního
srovnání vývoje od roku 2008 je proto vhodnější srovnat průměrné výkonnostní charakteristiky pro tři
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dílčí období: vysoké růstové výkonnosti (2005-2007), krize a jejích dopadů (2008-2011) a predikce
(2012-2015).
Ve vývoji ekonomické výkonnosti se průměrný roční reálný růst HDP se ze 6,1 % ve výchozím
období snížil na 0,7 % v období krizovém (predikce je optimističtější a odhaduje zvýšení na 2,0 %).
K nejvýznamnějšímu meziročnímu propadu došlo v roce 2009, poté se růstová výkonnost vrátila na
předkrizovou trajektorii, ale pokračuje v její dlouhodoběji klesající tendenci (z dosavadního vrcholu 7,0
% v roce 2006). Je samozřejmě otázkou, zda, kdy a v jaké míře se podaří tuto tendenci zvrátit či
alespoň oslabit, predikce MF předpokládá dosažení růstové výkonnosti na úrovni roku 2003 v roce
2015 (do té doby by se měla postupně mírně zvyšovat). Vývoj zaměstnanosti byl méně volatilní oproti
HDP, a to oběma směry. Nicméně i v jeho případě lze po krizovém propadu sledovat návrat na
klesající předkrizovou trajektorii a predikované zvýšení tempa růstu je velmi nízké a výrazně slabší než
zvýšení růstu HDP. Příliv přímých zahraničních investic bude zásadně ovlivněn přitažlivostí investičních
příležitostí, stěží však lze očekávat jeho masivnější dopad jako v předkrizovém období, spíše by mohla
vzrůst role aktivit s kvalitativně náročnější pozicí v globálním hodnotovém řetězci. K takovému posunu
v české ekonomice dlouhodobě dochází, otázkou je spíše jeho váha v celkovém zahraničním sektoru a
perspektivy jejího zvýšení.
Graf 1: Vývoj makroekonomických ukazatelů v ČR (v %)
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Pramen: Makroekonomická predikce MF ČR, říjen 2012.
V ukazatelích makroekonomické rovnováhy představuje zásadní změnu oproti předkrizovému
období problém fiskální nerovnováhy (postupné prohlubování deficitu vládního sektoru až na 5,8 %
HDP v roce 2009) a následné provádění úsporných opatření. Pokud pomineme krizové scénáře typu
kolapsu eurozóny, bude i při mírně optimistické predikci makrorůstové výkonnosti úloha vládních
výdajů v příspěvku na HDP slabá a v průměru nižší oproti krizovému období. Zvýšení nezaměstnanosti
bylo výrazné ve srovnání se zatímním minimem roku 2008 (z 230 tisíc až na 384 tisíc v roce 2010
podle údajů VŠPS a z 325 tisíc na 529 tisíc podle MPSV) a její předpokládaný pokles je spíše pozvolný
a bude z velké části záviset na průběhu ekonomického oživení. Průměrná míra inflace v krizovém
období poklesla (nárůst v roce 2008 byl jednorázový s významným vlivem příspěvku administrativních
opatření). Predikován je v průměru pouze mírně vyšší růst v následujícím období (opět s přechodným
zvýšením v roce 2012 v důsledku administrativních změn). Vnější rovnováha vyjádřená podílem
běžného účtu na HDP se v krizovém období pohybovala v přijatelném deficitu, který by se měl dále
snižovat. Výkonová bilance (obchodu a služeb) je sice dlouhodobě kladná, propadají se ale investiční
výnosy. Predikce předpokládá pokračování obou trendů. Ve struktuře přebytkového finančního účtu
klesá především význam přímých zahraničních investic, naopak se (v období 2009-2010) zvyšuje
význam investic portfoliových.
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Mezinárodní srovnání
Příznivý vývoj výkonnosti v předkrizovém období se projevil ve zrychleném přibližování
ekonomické úrovně ČR k průměru EU-27. HDP na obyvatele (v PPS) vzrostl ze 71 % v roce 2000
na 83 % v roce 2007. Hlavním faktorem byl předstih růstu produktivity práce, její úroveň však za
vyspělými zeměmi stále zaostává více než ekonomická úroveň. Do roku 2010 se relativní HDP na
obyvatele snížil na 80 % (tedy na úroveň roku 2006). Klesá rovněž relativní úroveň produktivity
práce, a to na 73,4 % EU-27 (na pracovníka), resp. 67,8 % (na odpracovanou hodinu). Mezery
produktivity oproti ekonomické úrovni jsou způsobeny nadprůměrně vysokou mírou využití lidských
zdrojů, a to zaměstnanosti a délky pracovní doby.
Souhrnný pohled na pozici ČR v agendě práce a sociálních věcí představuje vývoj klíčových
ukazatelů sledovaných v rámci strategie Evropa 2020. Celková zaměstnanost a zaměstnanost mužů
ve skupině 20-64 je vyšší oproti průměru EU-27, ale od vrcholu v roce 2008 klesá do roku 2010 na
70,4 %, resp. 79,6 %. K poklesu dochází rovněž u zaměstnanosti žen (na 60,9 %), která je ale
zároveň nižší oproti průměru EU-27. Naopak příznivě se vyvíjí počet osob ohrožených chudobou
nebo sociálním vyloučením, který poklesl z téměř dvou milionů v roce 2005 na 1,5 mil. v roce 2010
(což ale představuje mírný nárůst ve srovnání s rokem 2009) a v relativním vyjádření z 19,6 %
celkové populace na 14,4 %. Pokles se sice po roce 2007 výrazně zpomalil, ale výsledná hodnota je
významně lepší oproti průměru EU-27 (23,5 %). Na úrovni dílčích ukazatelů klesl počet osob
v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou z 701 tisíc v roce 2007 na 520 tisíc v roce 2010,
pokles počtu lidí ohrožených chudobou po sociálních transferech z 980 na 936 tisíc a počet osob
v závažném hmotném nedostatku ze 750 na 644 tisíc.
Širší pojetí konkurenceschopnosti hodnotí pozici České republiky ve zprávách Světového
ekonomického fóra, které jsou z větší části založeny na průzkumu názorů podnikatelů (měkká data),
což je však u kvalitativních charakteristik vhodný a také většinou jediný možný způsob zjišťování.
Výhodou průzkumu je jeho bezprostřednost vnímání reality na individuální úrovni v širším kontextu
socioekonomického vývoje. Přestože data nejsou zcela srovnatelná v čase, výstižně charakterizují
vývojové tendence, které v případě ČR rozhodně nejsou příznivé. Ve zprávě vztahující se k roku 2007
je ČR zařazena do skupiny inovačně tažených ekonomik a zaujímá celkově 33. místo (stejně jako
v předchozím roce). Ve zprávě vztahující se k roku 2010 klesá na 38. místo (tento pokles je už ale
zaznamenán ve zprávě za rok 2009). Ke zhoršení hodnoty indexu došlo ve všech pilířích
konkurenceschopnosti kromě infrastruktury a technologické připravenosti (viz obrázek 2).
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Graf 2: Pilíře konkurenceschopnosti ČR (index a pořadí)
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Pramen: Global Competitiveness Report 2008-2009, 2011-2012.
Největší zhoršení zaznamenala sofistikovanost firemních operací, efektivnost trhu práce a finančních
trhů, institucionální kvalita (kde je také pozice ČR dlouhodobě nejhorší v mezinárodním srovnání).
Zhoršila se pozice země v inovační výkonnosti, v níž také (společně s kvalitou institucí) nejvíce
zaostává za průměrem skupiny inovačně-tažených ekonomik. V rámci této skupiny je zaostávání ČR
výrazné rovněž v sofistikovanosti podnikových operací, infrastruktuře a technologické připravenosti.
V případě sofistikovanosti podnikových operací je nejhůře hodnocena kontrola mezinárodní distribuce,
u inovačnosti zaměření veřejných zakázek na technologicky náročné produkty.
V agendě OP LZZ, tj. efektivnosti a důvěryhodnosti veřejných institucí, efektivnosti trhu práce a
dalším vzdělávání (sociální oblast není do zprávy o konkurenceschopnosti zahrnuta), jsou výsledky
hodnocení velmi nepříznivé a v čase se zhoršují. V institucionální kvalitě, kde se ČR dále propadla na
84. místo, se dlouhodobě propojuje nízká efektivnost s ještě hůře hodnocenou důvěryhodností.
K největšímu zhoršení došlo v efektivnosti právního rámce při řešení sporů. Jediné mírné zlepšení
zaznamenala průhlednost tvorby politik, která se ale i tak nachází pod úrovní velké části rozvojových
zemí.
Tabulka 3: ČR v hodnocení globální konkurenceschopnosti – institucionální kvalita

2007

2010

Pořadí Pořadí
Efektivnost

2007

Index

2010

Pořadí Pořadí

Index

103

111

2,99

Důvěryhodnost

97

114

2,53

106

117

2,49

Zneužití zdrojů

98

124

2,29

Zátěž vládní regulace

115

120

2,62

Klientelismus

110

123

2,38

Efektivnost
rámce

právního

86

110

2,89

Nezávislost soudů

61

74

3,70

Průhlednost tvorby politik

104

96

3,97

Důvěryhodnost
politiků

117

134

1,73

Efektivnost
výdajů

vládních
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Poznámka: Hodnota indexu 7 = nejlepší. Pořadí ze 134 zemí v roce 2007, ze 142 zemí v roce 2010.
Pramen: Global Competitiveness Report 2008-2009, 2011-2012, vlastní úpravy.
Agenda trhu práce se v souhrnu zhoršila, a to v hledisku flexibility i dalšího vzdělávání a využití
talentu. Jediné dvě dílčí charakteristiky flexibility, které zaznamenaly zlepšení či alespoň stagnaci,
zahrnují pokles rigidity zaměstnanosti, resp. spolupráci v rámci sociálního dialogu. V oblasti dalšího
vzdělávání se zlepšila dostupnost vzdělávacích služeb, ale zhoršil se rozsah vzdělávání pracovníků, Ve
využití talentu se zhoršilo hodnocení ve všech sledovaných charakteristikách.
Tabulka 4: ČR v hodnocení globální konkurenceschopnosti – trh práce

2007

2010

Pořadí Pořadí

2007

Index

2010

Pořadí Pořadí

Index

Trh práce

28

42

4,62

B. Vzdělávání a talent

29

44

..

A. Flexibilita

50

61

4,90

Vzdělávací služby

23

20

5,10

Sociální dialog

57

56

4,47

Vzdělávání pracovníků

28

39

4,33

100

119

3,15

Vztah mezd a produktivity

13

31

4,41

Flexibilita mezd

7

61

5,18

Profesionalita
managementu

29

43

4,69

Náklady propouštění

35

42

22*

Odliv mozků

43

79

3,21

Rigidita
zaměstnanosti

51

27

11*

Zaměstnanost žen

44

68

0,78*

Najímání
propouštění

a

Poznámka: Hodnota indexu 7 = nejlepší, *tvrdá data. Pořadí ze 134 zemí v roce 2007, ze 142 zemí v
roce 2010. Pramen: Global Competitiveness Report 2008-2009, 2011-2012, vlastní úpravy.

V agendě kvalitativní konkurenceschopnosti je podrobněji hodnocena technologická
připravenost, inovační výkonnost, podniková sofistikovanost (kvalita hodnotového řetězce) a kvalita
vzdělávání jako podpůrný faktor. Pozice ČR v inovační výkonnosti i sofistikovanosti v roce 2010 sice
zhruba odpovídá celkové konkurenceschopnosti, ale ve srovnání v čase se zhoršila, technologická
připravenost mírně vzrostla. Výrazný propad zaznamenalo hodnocení kvality vzdělávání, a to zejména
výuky matematiky a přírodních a technických věd, zhoršilo se také hodnocení manažerských škol a
vzdělávacího systému jako celku. Technologická připravenost je v průměru hodnocena příznivě, ale
s velkými rozdíly dílčích charakteristik. Stabilně nadprůměrné je hodnocení přímých zahraničních
investic jako zdroje technologického transferu. Zlepšila se dostupnost nejnovějších technologií, i když
je stále podprůměrná. Naopak se zhoršila absorpce technologií na podnikové úrovni, což může odrážet
dopady ekonomické krize, ale například rovněž slabší dostupnost vědců a techniků (viz hodnocení
inovačnosti). Ve využití ICT zaujímá ČR mírně nadprůměrnou pozici (33. místo v roce 2010).
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Tabulka 5: ČR v hodnocení globální konkurenceschopnosti – technologie, inovace, sofistikovanost
operací, vzdělávání

2007

2010

Pořadí Pořadí

2007

Index

2010

Pořadí Pořadí

Index

Technol.
Připravenost

33

31

4,82

Kvalita vzdělávání

22

44

4,49

Přejímání
technologií

33

38

5,39

Vzdělávací systém

26

49

4,09

Dostupnost
technologií

49

40

5,63

Matematika
vědy

8

66

4,07

Absorpce technologií

38

45

5,21

Manažerské školy

34

82

3,96

PZI
a
Transfer

13

15

5,32

Dostupnost internetu

19

21

5,85

Sofistikovanost

29

36

4,42

Inovační výkonnost

25

33

3,77

Rozvoj klastrů

35

47

3,88

Inovační kapacita

24

25

4,04

Typ konkur. výhody

48

38

3,91

Kvalita
organ.

26

26

4,82

Šíře
Řetězce

hodnotov.

22

30

4,32

Výdaje podniků na VaV

26

28

3,90

Sofist.
proc.

výrobního

26

33

4,57

Dostupnost
techniků

11

42

4,46

mezin.

85

111

3,55

Spolupráce vědy a VŠ

26

30

4,47

Kontrola
distrib.

technol.

a

exaktní

výzkumných

vědců

a

Poznámka: Hodnota indexu 7 = nejlepší. Pořadí ze 134 zemí v roce 2007, ze 142 zemí v roce 2010.
Pramen: Global Competitiveness Report 2008-2009, 2011-2012, vlastní úpravy.

Hodnocení sofistikovanosti podnikových operací ukazuje na zhoršení kvality rozvoje klastrů, šíře
hodnotového řetězce i sofistikovanosti výrobního procesu. Oslabení samostatnosti firemního
rozhodování se výrazně projevilo v propadu kontroly mezinárodní distribuce. Ke zlepšení dochází při
posunu konkurenční výhody ke kvalitativním zdrojům, výsledná pozice je ale pouze průměrná. Faktory
inovační výkonnosti se v souhrnu také zhoršily, i když pouze mírně (výraznější pokles zaznamenaly
mimopodnikové faktory inovační výkonnosti). Výjimkou v nepříznivém slova smyslu je zhoršení
dostupnosti vědců a techniků, což odráží zvýšenou poptávku firem po vysoce kvalifikovaných lidských
zdrojích v návaznosti na zmíněný posun ke kvalitativně založenému typu konkurenční výhody.
V alternativním pojetí hodnocení inovační výkonnosti, na úrovni národních inovačních systémů,
prováděném pro země EU (Innovation Union Scoreboard) jsou používána spíše tvrdá statistická data,
která jsou kombinována do výsledného souhrnného inovačního indexu (SII). Vypovídací schopnost
jeho hodnot je omezená z řady důvodů, zejména v důsledku omezené dostupnosti relevantních údajů
a velké heterogenity dílčích ukazatelů. Měnící se metodika omezuje srovnatelnost v čase. Nicméně
výsledek poskytuje alespoň přibližnou představu o pozici zemí EU (a vybraných dalších ekonomik)
podle typu inovační výkonnosti a jejím vývoji v čase a naznačuje i její tzv. dimenze. Česká republika
patří v tomto srovnání setrvale do skupiny tzv. mírných inovátorů s postupným zlepšováním hodnot
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SII. Toto zlepšování se tedy zatím neprojevilo v zásadní kvalitativní změně (tj. v přechodu do skupiny
inovačních následovníků). Ve srovnání s rokem 2007 se hodnoty v dílčích segmentech zlepšily
nejvýrazněji ve financích a podpoře výzkumu, výsledná hodnota v roce 2010 je však stále pouze
poloviční oproti EU-27, mírně vyšší u otevřenosti/výkonnosti systému výzkumu a mírně nižší u
duševních aktiv. Pod úrovní EU-27 a se zhoršením oproti roku 2007 se nachází vazby (mezipodnikové)
a podnikavost, rovněž podprůměrné ale zlepšující jsou lidské zdroje. V ostatních segmentech je pozice
ČR lepší než EU-27 (podnikové investice a inovátoři), resp. srovnatelná (ekonomické efekty).
Graf 3: Souhrnný inovační index a jeho složky

Souhrnný index
Ekonomické efekty

Lidské zdroje

Inovátoři

Systém výzkumu

Duševní aktiva

Vazby a podnikání

Finance a podpora

Podnikové investice

EU-27
CZ 2010
CZ 2007

Pramen: Innovation Union Scoreboard 2011.
Pohled na dílčí charakteristiky jednotlivých dimenzí ukazuje jejich závislost na ekonomické vyspělosti
(v případě financování výzkumných systémů z veřejných zdrojů, rizikového kapitálu a podnikových
výdajů na VaV) a na typu konkurenční výhody s převahou modifikujícího inovátora s podprůměrnou
rolí podnikového výzkumu a naopak nadprůměrným významem ostatních inovačních výdajů.
Výzkumný systém je otevřený z hlediska mezinárodních vědeckých publikací, ale jeho kvalita je zhruba
třetinová oproti průměru EU. Velmi nízký je v ČR podíl doktorských studentů mimo země EU. Malé a
střední podniky inovují a při inovacích spolupracují zhruba na úrovni EU-27. Podprůměrné jsou ale
vazby mezi podnikovým a akademickým sektorem vyjádřené společnými publikacemi, což odráží
zmíněnou nižší úlohu VaV v podnikových inovacích v ČR. Domácí podniky srovnatelně průměrně
zavádějí produktové a procesní inovace a nadprůměrně marketingové a organizační (netechnické)
inovace. V případě ekonomických efektů je zatím podprůměrná zaměstnanost ve znalostně náročných
aktivitách a také vývoz znalostně založených služeb. Zanedbatelné jsou zahraniční příjmy z prodeje
licencí a patentů. Hluboce podprůměrné jsou všechny dílčí ukazatele duševního vlastnictví. Naopak
nadprůměrný je podíl vývozů odvětví se střední a vysokou technologickou náročností a tržby z prodeje
inovací. Při hodnocení vývoje v čase.
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3 Dílčí analýza č. 3: Inovativnost v OP LZZ
Poznámka: Tato dílčí analýza vychází zejména z analýzy relevantních dokumentů a zdrojů dat v
předmětné oblasti evaluace; zejména šlo o informace o implementaci programu jako celku, o jeho
nastavení, o jednotlivých výzvách OP LZZ, o analýzu hodnot indikátorů a o metaevaluaci. Stěžejní část
tvoří strukturované shrnutí podle oblastí podpory. Analýza sloužila jako základ pro řešení evaluačního
Úkolu č. 2 „Vyhodnoťte současné pojetí inovativnosti v OP LZZ a v ESF v zahraničí a navrhněte vhodné
vymezení inovativnosti v kontextu aktuálního stavu implementace OP LZZ“ a Úkolu č. 1 „Vyhodnoťte
relevanci témat inovativnosti OP LZZ a jejich promítnutí do vyhlášených výzev v kontextu
socioekonomického vývoje a pokroku implementace OP LZZ“. Výsledky této analýzy pak měly přímý
vliv na výstupy Úkolu č. 7, tj. „Navrhněte systém implementace inovativnosti v dalším programovacím
období a zpracujte metodologii (příručku) pro realizátory inovativních projektů“, kde jsou informace
dále upraveny a hlavně přizpůsobeny potřebám cílové skupině (ŘO a realizátorům).

3.1 Inovační výkonnost a inovační politika pro sociální inovace
Česká republika patří v rámci EU-27 k zemím s méně rozvinutou inovační výkonností, která je
standardně měřená na úrovni klíčových institucionálních sektorů národního inovačního systému (tj.
vládního, vysokoškolského a podnikového). Pozici ČR jako tzv. mírného inovátora dlouhodobě
charakterizuje žebříček Inovační Unie (dříve Evropský inovační žebříček). Míra zaostávání (tradičně
pojímané) inovační výkonnosti (tj. vstupů a výstupů výzkumu a vývoje a podnikových inovací)
nicméně zhruba odpovídá úrovni ekonomického rozvoje (tedy kolem 80 % průměru HDP na obyvatele
EU-27) a vzdálenosti od hranice nejlepší praxe vyjádřené produktivitou na pracovníka (73 %). V čase
se inovační výkonnost postupně mírně zlepšuje v souladu s ekonomickou konvergencí.
Česká republika ale výrazně více zaostává v podpoře inovační výkonnosti, zejména v důsledku
celkově nízké institucionální kvality, kvality veřejné správy, podmínek podnikání a dalších
institucionálních hledisek. Inovační politiku (v tradičním pojetí podpory výzkumu a vývoje) nepříznivě
hodnotil rozsáhlý audit zadaný MŠMT (2010-2011). V souhrnu však inovační výkonnost akademických
sektorů a podnikového výzkumu v ČR není kvalitou podpůrné politiky významněji ovlivněna, protože
v principu reflektuje dlouhodobé trendy rozdělení zdrojů financování a realizace na úrovni
poskytovatelů a příjemců. Souhrnná inovační výkonnost podnikového sektoru, tj. převážně bez
(dotované) vazby na výzkum a vývoj, závisí zásadně na efektivnosti vynakládání soukromých zdrojů,
která v domácích firmách postupně dotahuje náskok firem zahraničních. Role podpůrné politiky
v tomto procesu (tj. ve zvyšování průměrné inovační výkonnosti podnikové sféry) je velmi omezená.
V oblasti sociálních inovací není k dispozici žádné přímé měření výkonnosti, které by umožňovalo
srovnání v čase nebo mezi zeměmi. Nepřímo lze přiblížit její předpoklady úrovní sociálního kapitálu,
jehož měření však není dosud standardizováno. Sociální inovace oproti tradičním podnikovým (resp.
technickým) jsou spíše (i když nikoli nutně) závislé na veřejné podpoře. Jejich realizace, vytvoření
sociálního užitku, není kriticky podmíněna ekonomickým úspěchem. Napodobení sociálních inovací
také nesnižuje užitek jejich tvůrců a tedy ani motivaci k tvorbě inovací.
Vznik a šíření sociálních inovací může být minimálně náročné na ekonomické zdroje při odpovídající
výchozí úrovni dostupného sociálního kapitálu. Zároveň vyšší úroveň sociálního kapitálu podporuje
vyšší výkonnost sociálních inovací a tradičně pojímanou podnikovou inovační výkonnost. V ideálním
uspořádání jsou všechny složky inovační výkonnosti propojeny a vzájemně zesilují svoje užitky (směr
kauzality je obousměrný). Příkladem je rozvoj podnikových netechnických inovací a otevřených
inovací, růst ekonomického významu kreativních odvětví, rozvoj lokálních inovačních systémů. Vyšší
úroveň sociálního kapitálu také příznivě ovlivňuje efekty dalších složek ekonomického a sociálního
rozvoje (blahobytu, kvality života).
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3.2 Strategické, programové a prováděcí dokumenty
V případě programu OP LZZ představují jeho uváděné zdroje obecné předpisy Komise, NSRR a
Strategie hospodářského růstu, která v praxi nebyla nikdy skutečně implementována podobně jako
většina dalších zmiňovaných, tzv. strategických dokumentů (ČR obecně trpí absencí dlouhodobé či
alespoň střednědobé rozvojové vize, která by byla systematicky realizována či alespoň kvalifikovaně
vytvořena, diskutována a aktualizována, tedy absencí strategické inteligence). K dispozici je ex-ante
evaluace OP LZZ, která pouze konstatuje, že horizontální téma inovativnosti (vedle partnerství,
rovných příležitostí žen a mužů, mainstreamingu a mezinárodní spolupráce) je integrováno a rovněž
explicitně vyjádřeno napříč celým spektrem pěti vertikálních prioritních os programu.
Výslovně OP LZZ proklamuje podporu naplňování principu inovativnosti (v odkazu na požadavek
Komise), a to v jednotlivých prioritních osách. Vycházet se má ze zkušeností s jeho naplňováním
v průběhu programu EQUAL (2004-2006), které ale nejsou uvedeny, pouze do budoucna se
předpokládá zpracování evaluační studie.47 Zároveň je uvedeno, že princip inovativnosti nemá
odpovídající metodickou podporu a ani praktické znalosti jeho aplikace (malé povědomí o principu
inovativnosti). Na jedné straně je tedy princip inovativnosti zmiňován jako důležitý a horizontální
princip a zamýšlen pro uplatnění v jednotlivých osách, na druhé straně není k jeho implementaci
odpovídající znalost (metodická výbava). V době vytváření OP LZZ je přitom k dispozici např. výše
zmíněný metodický materiál právě k implementaci inovativnosti (inovačních aktivit) v programech ESF
pro období 2007-2013 vycházející ze zkušeností EQUAL.
Pro jednotlivé osy OP LZZ jsou podle požadavku čl. 7 regulace ESF v sekci inovativnost uvedena
témata pro financování inovací. Témata jsou uvedena pouze příkladovým výčtem, bez zdůvodnění
výběru. Není objasněno, v čem by měla inovativnost ve zvolených tématech spočívat (výjimku
představuje pouze téma sociální ekonomiky). V samotném přehledu oblastí intervencí (podporovaných
činností) jsou inovace nebo inovativní aktivity zmiňovány velmi sporadicky a nahodile a jejich vazba
k tématům uvedeným v sekci inovativnost není vysvětlena.
V prováděcím dokumentu OP LZZ (a ve stručnější verzi v příručkách pro hodnotitele a pro
žadatele/příjemce) je doplněna obecná charakteristika inovativnosti, jako horizontálně podporovaného
principu IS EQUAL, kterou OP chápe jako podporu sociálních inovací zaměřených na modernizaci a
reformy v oblasti politiky zaměstnanosti a sociálního začleňování (předmět změny), resp. na osoby
ohrožené sociální exkluzí nebo na osoby ze společnosti a trhu práce již vyloučené (beneficient změny).
Podporované činnosti zahrnují zpracování návrhů inovativních postupů, jejich ověření na pilotních
projektech, vytvoření vhodných propagačních nástrojů pro již vytvořené a ověřené inovativní postupy,
případně realizaci ověřených nových postupů v praxi (pokud dosahují lepších výsledků nebo dopadů
oproti postupu současnému). Cílem je snížení nákladů intervence a výrazná změna politik a strategií
zaměřených na danou problematiku. U každé osy jsou výčtem stanovena témata, v nichž budou
inovativní činnosti rozvíjeny (podle programového dokumentu), tzv. inovativní témata.
V příručkách pro žadatele a pro příjemce se opakuje obecné vymezení inovativnosti z prováděcího
dokumentu. Nicméně je zde zmiňována publikace Principy Iniciativy Společenství EQUAL a jejich
přenos do OP LZZ, která má pomoci při zohlednění inovativnosti při tvorbě/realizaci projektu. Tato
příručka ale nebyla vytvořena. V příručce pro hodnotitele není inovativnost vymezena (pouze
zmíněna jako součást hodnocení kritéria A1, v jehož rámci žadatel popisuje, v čem je projekt
inovativní, jak rozvíjí nové metody, služby, postupy nebo nově přistupuje k cílové skupině). V příručce
pro hodnocení a výběr projektů, resp. v operačním manuálu programu se pojem inovace či
inovativnost vůbec neobjevuje.

47

Evaluace principu inovativnosti byla realizována jako Třetí etapa průběžné zprávy hodnocení programu IS
EQUAL, prosinec 2007.
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Z datových údajů vyplývají zejména velmi výrazné rozdíly mezi cílovanými hodnotami produktů u
jednotlivých projektů ukazatele nových/inovovaných produktů 075700. Volba tohoto ukazatele
jako jednoho z klíčových a horizontálních pro hodnocení výstupu byla zásadní chybou, a to z řady
důvodů. V soustavě ukazatelů výstupu je používána následující definice ukazatele:








Produkt je souhrnný pojem označující všechny formy a nástroje, kterými je poskytována podpora
cílovým skupinám, např. vzdělávací program, kurz, metodika, osnovy, školní vzdělávací program,
e-learningový produkt, webový portál, rekvalifikační modul, integrační postupy, vzdělávací
pomůcka apod.
Produkt musí být samostatně použitelný pro poskytování podpory cílovým skupinám. Soubor
několika předmětů či materiálů, které musí být použity společně, tak představuje jediný produkt.
(Např. pokud je metodika pro lektora nepoužitelná bez osnovy kurzu a příslušné učebnice, nelze
za produkt považovat metodiku, nýbrž kurz jako celek.)
Započítává se počet různých produktů, nikoliv počet kusů, kopií či shodných opakování.
Započítávají se pouze produkty vzniklé v rámci hlavních klíčových aktivit projektu, nikoli např.
propagační předměty (s výjimkou prioritní osy 6, kde hlavní aktivitou může být právě publicita).
Inovovaný produkt znamená takový produkt, kde změny v jeho cílech, obsahu, metodách nebo
formách významně zvýšily jeho kvalitu a účinnost při poskytování podpory cílovým skupinám.

Zavádějící je zúžení definice na produkty (oproti výše uvedenému kritériu inovativnosti) a dále použití
pojmu inovovaný produkt, který se v odborné literatuře nepoužívá (inovace je z definice nový nebo
výrazně zlepšený produkt). Definice inovačního produktu je opět kontextově specifická.
Kritika ukazatele se objevuje již v Evaluaci ve vazbě na monitoring – vyhodnocení indikátorové
soustavy z roku 2009 (Evaluace). Zde uváděné výhrady lze jednoznačně podpořit, tím spíše není
jasné, proč nebyly řešeny.
Problematičnost indikátoru je způsobena jeho definicí a možností různých výkladů jeho obsahu. Chybí
odpovídající objasnění použitých pojmů – tedy nový, inovovaný a produkt. Výklad definice indikátoru
pro žadatele je proto závislý na individuální interpretaci řídícího orgánu nebo zprostředkujícího
subjektu poskytujícího konzultace. Jak uvádí Evaluace, výklady definic se často lišily, což žadatele
mátlo.
Různorodost možných výkladů vede ke sčítání nesourodých výstupů a zahrnutí výstupů nerelevantních
(resp. veškerých možných). Inovativnost výstupů nelze objektivně validovat (ani rozporovat) a její
vykazování vlastně závisí na argumentační schopnosti příjemců. Zároveň je nepochybné, že s ohledem
na množství projektových žádostí, omezený čas na jejich hodnocení, chybějící metodiku a rovněž
odbornou úroveň posuzovatelů nelze od stávajících hodnotitelských kapacit očekávat kvalifikované
posouzení inovativnosti cílovaného nebo vykazovaného výstupu. Evaluace konstatuje, že kontrola
plnění ukazatele 075700 je obtížná až nemožná. Objektivita vstupních dat je zpochybněna a
vypovídací schopnost indikátoru je velice nízká či spíše zavádějící.
Není zřejmé, zda byla v návaznosti na uvedené hodnocení přijata nějaká opatření. Pouze byl vytvořen
doplněk stávající definice, který měl pravděpodobně pomoci žadatelům k lepšímu pochopení ukazatele
a jeho používání v projektové dokumentaci. Spíše však podtrhuje problémy výchozí definice. Za
kritérium inovativnosti produktu je stanoveno vytvoření a možnost poskytnutí autorských práv. Ta ale
vznikají vždy k ochraně výsledku tvůrčí činnosti autora (jako fyzické osoby), nejde tedy o žádné
objektivní kritérium inovativnosti a dokonce ani novosti. Připomeňme si dvě minimální hlediska
inovativnosti uplatněná v evaluaci EQUALu – novost a zlepšení. Ani jedno z nich není při stávajícím
způsobu vykazování projektových tzv. produktových výstupů v OP LZZ objektivně (ověřitelně)
uplatněno. Navíc většina vytvořených produktů jsou externí dodávky pro příjemce, který se na jejich
tvorbě nepodílí, prvek participace tedy zcela chybí či je pouze pasivní. Problém představuje také
koncept produktu jako inovativního výstupu projektu.
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Účastníci fokusních skupin považují indikátor 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
za velmi problematický a pro ŘO reálně neuchopitelný, přičemž za jednu z příčin problému chápou již
samotnou definici inovativního produktu. Podle respondentů (např. ve fokusní skupině zaměřené na
Prioritní osu 1) nelze ani doplnění definice indikátoru o požadavek autorských práv k produktům
považovat za vhodné a uspokojivé řešení (autorská práva nemusí zaručit exkluzivitu produktu).

3.3 Inovativnost ve výzvách podle oblastí podpory
Ve výroční zprávě OP LZZ za rok 2009 a 2010 je uveden přehled výzev podle prioritních os a oblastí
podpory, které zohledňují inovativní témata. Zahrnuty jsou výzvy, kde inovativnost je specifickým
kritériem a několik dalších bez hlubšího zdůvodnění. Význam výzev se specifickým kritériem
inovativnosti v OP LZZ spočívá v tom, že alespoň obsahují informaci o tom, jak si zadavatel konkrétně
představuje jeho obsah.
V následujícím přehledu je každá výzva charakterizována podle přítomnosti inovativních prvků
v návaznosti na inovativní témata definovaná v programovém a prováděcím dokumentu. Diskuse na
fokusních skupinách a další rozhovory (viz příloha) byly důležité především proto, že v OP LZZ není
k dispozici jiná využitelná dokumentace, která by se hlediskem inovativnosti explicitně či dokonce
soustavně zabývala. Rozhovory však zároveň ukázaly, jak nedostatečně, vágně a nekonzistentně je
koncept inovativnosti v OP LZZ zúčastněnými subjekty pojímán.
Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (1.1), 24,7 % ESF
Prioritní téma 1: Zvyšování přizpůsobivosti zaměstnanců a společností, podniků a podnikatelů
Cíle:
62 - Vytváření systémů a strategií celoživotního učení v podnicích; odborná příprava a služby pro
zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací
63 - Vytváření a šíření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce
64 - Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu souvisejících s
restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání ekonomických změn a
budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti
Prioritní téma 2: Posílení lidského kapitálu
Cíl: 73 - Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné
prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace
předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního
vzdělávání a odborné přípravy.
Globální cíl: Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a
zaměstnavatelů.
Specifické cíle:





Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím
inovativních přístupů.
Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců.
Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace.
Posílení udržitelnosti pracovních míst.

Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 550
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Podpora je realizována prostřednictvím globálních grantů, resp. grantových a individuálních projektů
(odbor 82 MPSV, Úřad práce ČR, MPO, MZdr.) s odvětvovou (oborovou) působností na národní a
regionální úrovni.
Inovativní činnosti: (1) podpora vzniku podnikových systémů dalšího profesního vzdělávání; (2)
adaptační podnikové programy zaměřené zejména na aktivizaci a motivaci zaměstnavatelů a
zaměstnanců k dalšímu profesnímu vzdělávání a zlepšení přístupu k němu.
Inovativní činnosti jsou definovány poměrně úzce a zároveň neurčitě se zaměřením na vznik systémů
dalšího profesního vzdělávání a aktivizace jejich využívání. Není uvedeno, v jakých aspektech spočívá
inovativnost uvedených aktivit či jak by měly přispět ke zvýšení inovativnosti realizátorů. Příznivě lze
hodnotit pouze zmíněné systémové ambice. Zcela chybí hlediska novosti a zlepšení. Zvyšování kvality
lidských zdrojů nepochybně lze považovat za přínosnou aktivitu, je ovšem otázkou, zda její podpora
z veřejných zdrojů přináší inovativní efekt. Pokud se omezuje pouze na vznik a realizaci vzdělávacích
programů s minimální či zcela chybějící modifikací externě vytvořeného produktu, inovativní efekt
bude rovněž minimální. Takovéto typy aktivit by zřejmě bylo efektivnější podporovat např.
voucherovým systémem nebo daňovými úlevami s administrativně velmi jednoduchou implementací
pro poskytovatele, žadatele i realizátory.

Podle účastníků fokusní skupiny je inovativnost v Prioritní ose 1 chápána v kontextu toho, zda projekt
vytváří inovaci v rámci dané organizace, inovace tedy není požadována s „absolutní“ platností (tzn.,
že projekt by měl přinášet inovaci pro danou organizaci, ale může se jednat o aktivitu běžně
využívanou, příkladem mohou být jazykové kurzy, které v minulosti v dané organizaci nebyly).
Skupiny výzev
Vyhlášené výzvy lze typově rozdělit do několika skupin, které se liší úlohou zprostředkujících subjektů,
institucionálním sektorem realizátorů (jednotlivé podniky, jejich sdružení, vládní sektor) a průměrnou
velikostí podpory. Doplňujícím hlediskem je přítomnost specifického kritéria inovativnosti, která se ale
do typu projektů neodrazila. U větších projektů je důležité sledovat, zda se s velikostí zvyšuje
inovativní intenzita či alespoň systémovost podporovaných aktivit. Na podnikové úrovni lze spíše
předpokládat omezené inovativní/systémové záměry a kapacity. Zatímco velké projekty je vhodné
hodnotit individuálně, u malých projektů jejich počet vyžaduje selektivní přístup pro stanovení
typického (průměrného) příkladu realizovaných aktivit.
Základní požadavky na kvalitu projektů lze u vzdělávacích programů stanovit podle výdajů na
proškoleného pracovníka (resp. vzdělávací hodinu), dostupnosti výukového vybavení (resp. nákladů na
jeho vytvoření/využití), obvykle získávaného externě. Nad tyto základní požadavky lze hodnotit míru
modifikace vzdělávacího programu specifickým potřebám realizátora projektu, míru individualizace
zjišťování a zohlednění těchto potřeb, míru interaktivity/individualizace ve vzdělávání (např. s využitím
elearningových metod), kvalitu získaných znalostí a dovedností (verifikovanou např. nezávislými
certifikacemi). Další úroveň hodnocení vzdělávacího programu zahrnuje jeho kontext, tj. zda je
součástí podnikového systému rozvoje kvality lidských zdrojů (má tedy perspektivu pokračování i po
skončení podpory) a jak přispívá ke zvýšení výkonnosti (produktivity) či dokonce inovativnosti podniku.
Globální grant
První výzva (2/18.2.2008) definovala globální grant Posilování sociálního dialogu a budování
kapacit sociálních partnerů k předkládání grantových projektů. Cílem podpory byl příspěvek ke
zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Inovativnost není specifickým
kritériem, ale při realizaci podporovaných aktivit je požadováno věnovat pozornost zavádění
inovativních a moderních forem organizace práce (bez bližšího upřesnění). Vazba na inovační činnosti
oblasti podpory je spíše nepřímá. Vzhledem k širokému záběru podporovaných aktivit lze mezi nimi
najít i cílené inovativní činnosti, nejsou ale specificky zdůrazněny. Podpora zahrnuje rozvoj a posilování
spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (v podstatě ve všech možných oblastech rozvoje
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lidských zdrojů a specificky v oblasti sociálního dialogu), další odborné vzdělávání a odborné
vzdělávání pro sociální dialog. Tematicky široký záběr podporovaných aktivit a také vysoký rozsah
průměrné projektové podpory (na úrovni grantových projektů) umožňuje žadatelům aplikaci
systémově inovativního přístupu. Tento aspekt není v textu výzvy akcentován a jeho uplatnění proto
závisí na samotných žadatelích (jejich znalostní kapacitě). Není zřejmé, zda byla inovativnost projektů
v hodnocení nějak posuzována či jinak zohledněna.
Grantové projekty
Nejvýznamnějšími realizátory grantových projektů jsou podniky. Výzvy se tedy vztahují k oblasti
(podnikového) vzdělávání. Počet projektů a vykazovaných produktů je uváděn pro jednotlivé výzvy
pouze informativně, jak bylo zmíněno, vypovídací schopnost produktového ukazatele je minimální,
resp. spíše zavádějící.
Texty výzev zaměřené na podnikové lidské zdroje (pro podniky 23, 35, pro sdružení podniků 33, 52,
pro podniky v programu MPO 39, 60) zahrnují stejné typy podporovaných činností, tj. vzdělávací
programy, rozvojové programy pro udržitelnost pracovních míst, systémy rozvoje a řízení lidských
zdrojů (vč. vzdělávání, poradenství, poskytování podpory, motivace a aktivizace), pružné formy
organizace práce (případné, spíše mírné odlišnosti jsou uvedeny u jednotlivých výzev). Seznam
podporovaných aktivit tedy zahrnuje také inovativní činnosti vymezené pro danou oblast podpory
(avšak bez specifického akcentu). Deklarováno je upřednostnění podpory projektů komplexního
charakteru, komplexnost však není konkretizována.
Dvě výzvy zahrnují specifické kritérium inovativnosti (23/21.8.2008, 35/23.3.2009). Váže se na
cíl podporovat v podnicích nové metody, formy a obsah vzdělávání. Deklaruje, že smyslem není
kompenzovat výdaje na vzdělávací aktivity realizované v současnosti, ale rozšiřovat jejich nabídku,
kvalitu a zavádět nové metody apod. Pojetí inovativnosti je tedy oproti vymezení inovativních činností
velmi úzce zaměřené. Inovativnost aktivit projektu je rozlišována ze tří hledisek (s mírnými odlišnostmi
mezi oběma výzvami), přičemž akcentována je novost (není však vymezen způsob jejího posuzování),
naopak pominuto je hledisko zlepšení. Chybí metodika validace vykazovaných nových produktů.
Ve výzvě 23 definuje specifické kritérium tři typy inovací:





inovace v produktu: organizace chce zavádět nový vzdělávací produkt ve významném rozsahu
nebo je součástí projektu jejich modifikace a vývoj,
inovace v procesu: modifikace způsobu dodání vzdělávacích aktivit - např. využití metod
Elearningu, B-learningu, využití videokonferencí ke vzdělávání, způsoby měření výsledků
vzdělávání, inovace v zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby účastníků, apod.,
inovace v kontextu: stávající aktivity jsou poskytovány novým způsobem – zavedení vzdělávání na
pracovišti, interní lektoři apod.

Hodnocení stanovuje 5 bodů za komplexní inovace oproti předcházejícímu stavu (např. vývoj a aplikaci
nových vzdělávacích modulů, nové způsoby organizace a měření výsledků vzdělávání, nové způsoby
uchování a využití know-how zkušených zaměstnanců nad 50 let apod.), 3 body za významné, avšak
jen dílčí inovace oproti předcházejícímu stavu (např. vývoj a aplikaci jednoho či dvou nových
vzdělávacích modulů apod.), 1 bod za menší inovační aktivity („zlepšováky“ ve vzdělávání – např.
zavedení na trhu běžného, ale pro firmu nového vzdělávacího modulu apod.). Obecněji platné
vymezení jednotlivých hodnotících kategorií ale není stanoveno, definice pomocí příkladů může být pro
žadatele omezující, resp. zavádějící.

Zařazení specifického kritéria inovativnosti do výzev vyplynulo ze závěrečné zprávy ze zakázky
„Poradenství při přípravě návrhu globálního grantu v rámci OP LZZ, oblast podpory 1.1 Zvýšení
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“. K této zprávě bylo přihlíženo zejména u
výzvy č. 23, do výzvy č. 35 bylo kritérium inovativnosti doplněno analogicky. Respondenti fokusní
skupiny se domnívají, že důvodem byla zejména snaha o selekci projektů s vyšším potenciálem, neboť
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většina podávaných projektů byla vytvořena podle jednotné šablony. Ve svém důsledku ale kritérium
nemělo na hodnocení praktický dopad (např. ve výzvě č. 35 téměř všechny projekty, které prošly
věcným hodnocením, tzn., měly více než 65 bodů, byly podpořeny).
Výzva 35 uvádí drobné úpravy metodiky kritéria inovativnosti, které se stále váže na cíl podporovat v
podnicích nové metody, formy a obsah vzdělávání. Deklaruje, že smyslem není dotovat standardní
vzdělávací aktivity, ale podpořit změnu základního přístupu k externím a interním zdrojům vzdělávání v
organizacích, tj. např. změnou stávajícího poměru externích versus interních zdrojů (v ČR obvykle 2:1)
postupně na evropský standard 1:2, směřovat k učícím se organizacím, charakterizovaným efektivním
využíváním vnitřních zdrojů, k vzájemnému učení a učení se, k rozvíjení odborných, sociálních a
osobnostních kompetencí zaměstnanců a k jejich reálnému uplatňování při zvyšování přidané hodnoty
produkovaných výrobků a služeb.
Uvedené zaměření podpory je nepochybně posunem oproti úzkému pojetí inovativnosti ve výzvě 23.
Zahrnuje však řadu pojmů, které nejsou v české podnikové praxi zažité a jejich aplikace tedy vyžaduje
odpovídající znalostní podporu, která však nebyla poskytnuta. Inovace jsou typově opět rozděleny do
tří skupin, kdy je rozšířeno, resp. změněno pojetí dvou z nich (inovace v procesu a kontextu), bodová
škála byla upravena s maximem 3 bodů:


inovace v produktu: zavedení nového vzdělávacího produktu ve významném rozsahu nebo jeho
modifikace a vývoj,





inovace v procesu: modifikace způsobu dodání vzdělávacích aktivit - využití metod e-learningu, Blearningu, využití videokonferencí ke vzdělávání, způsoby měření výsledků vzdělávání, inovace v
zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby účastníků atd. (např. využívání objektivizačních metod
zpětné vazby zaměřených nejen na získávání nových vědomostí a dovedností zaměstnanců v
souladu se strategickými cíli organizace, ale zejména na jejich praktické zhodnocování ve
výkonových a potenciálových charakteristikách, v přidané hodnotě výrobků a služeb, zjišťovat
návratnost investic vložených do vzdělávání apod.)
inovace v kontextu: poskytování stávajících aktivit novým způsobem – např. zavedením vzdělávání
na pracovišti či uplatňováním metody "minimaxu", tj. posilováním využívání interních zdrojů
vzdělávání vůči externím (zejména přípravou manažerů, obchodníků, techniků a specialistů ke
vzdělávání cílové skupiny projektu) docilovat s menšími finančními náklady lepších měřitelných
efektů v oblasti vědomostí a praktických dovedností vzdělávaných účastníků

Rozšíření definice inovací odráží rozšíření pojetí inovativnosti, je však utopeno ve výčtu příkladů. Lze
tak předpokládat, že žadatelé se omezily na jednoduše definovanou inovaci v produktu (opět s vágním
kritériem novosti či pouhé modifikace). Proklamovaný kvalitativní přínos vzdělávacích aktivit (pozitivní
dopad na podnikovou výkonnost a efektivitu) je tak prezentován pouze jako doplněk k tradičně pojaté
inovaci procesu vzdělávání. Měl by však být cílem všech podporovaných aktivit.
Podporované činnosti obou výzev jsou podobné. Ve výzvě 35 byly vyňaty podpůrné služby k dalšímu
profesnímu vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice a udržitelnost pracovních míst
prostřednictvím podnikových rozvojových programů. Zaměření podpory na vzdělávací programy se tím
dále zúžilo. Výzva 35 vedle specifického kritéria inovativnosti zahrnuje kritérium komplexnosti, což je
příznivý posun vzhledem k deklarovanému upřednostnění komplexních projektů (což by měla být
charakteristika inovativně zaměřených projektů se systémovými ambicemi oproti pouhému přejímání
externě vytvořených vzdělávacích produktů). Vymezení kritéria však není dostatečně konkrétní, což
omezuje jeho inovativní význam. Obecnost definice (včetně bodových kritérií) spíše zvýhodňuje
argumentační dovednost žadatelů.

Účastníci fokusní skupiny se domnívají, že většina projektů realizovaných v těchto výzvách má
unifikovanou podobu bez ambicí na inovativní řešení problémů. Téměř vůbec se nejedná o
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projekty, které by se snažily o systémovou změnu. Ve většině projektů dodává školení do organizace
externí firma, pouze malá část projektů rekrutuje interní lektory ze stálých zaměstnanců.
Souhrnné hodnocení inovativnosti na projektové úrovni zmiňuje ROV 2009 (systematická evaluace
jednotlivých projektů není k dispozici), které také hodnotí specifická kritéria 25 a 32 jako nekvalitně
nastavená (bez bližšího vysvětlení). Dalším argumentem je duplicita informací prezentovaných ve
specifických kritériích s obsahem informací v kritériu A1 (inovativnost a komplexnost). Pro oblast
podpory Adaptabilita ROV uvádí, že nezanedbatelná část projektů nemá potřebnou kvalitu, nepřináší
inovativní přístupy nebo je přináší jen v omezené míře. ROV ale nespecifikuje, jakou metodiku
k tomuto hodnocení použilo. Volba hlavních aktivit není podložena odpovídající analýzou (příliš
stručnou, bez objektivně měřitelných údajů, či bez použití obvyklého metodologického aparátu, popř.
není analýzou podloženo vůbec). ROV doporučuje větší tlak na kvalitu projektů pomocí definicí
standardů pro analýzu potřebnosti projektu (ve formě krátké metodické příručky). Širší problém
představuje proklamovaná komplexnost kritéria A1, která však spíše způsobuje jeho nesourodost.
Doporučováno je proto ujasnění předmětu hodnocení v tomto kritériu a specifikace hodnotících
hledisek (např. prokázání oprávněnosti intervence, existence alternativních řešení problému,
argumentace založena na důvěryhodných datech).

Profesní a oborová sdružení
Další výzvy v oblasti podpory (33/18.12.2008 a 52/16.10.2009 pro profesní a oborová sdružení)
neuvádějí specifické kritérium inovativnosti, ani jiné specifické kvalitativní kritérium, ale zahrnují stejné
podporované činnosti (shodné s výzvou 23). Inovativnost je pouze jedním z hledisek heterogenního
kritéria A1 a je otázkou, zda mělo nějaký vliv na inovativní intenzitu projektů. Není zřejmé, proč
inovativnost není alespoň zdůrazněna jako významná charakteristika projektů, resp. proč nebylo
specifické kritérium inovativnosti použito (s odpovídajícím vylepšením).

MPO - EDUCA
Zvláštní případ představují výzvy vyhlašované pro MPO (39/2.6.2009, 60/14.4.2010), které zahrnují
specifické vzdělávání (EDUCA). Nestanovují inovativnost jako specifické kritérium, nicméně jsou
výrazně omezující při aplikovatelnosti vzdělávacího produktu, který by měl být využitelný pouze
v rámci subjektu, který ho vyvinul. V tomto ohledu jde tedy vždy o výstupy inovativní (resp. exkluzivně
customizované), ovšem s apriori omezenou přenositelností. Podporované činnosti zahrnují další
profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, všechny formy vzdělávání dle
specifických potřeb, tvorbu podnikových programů a přípravu podnikových lektorů.
Zásadní problém představovalo samotné omezení podpory na specifické vzdělávání, jehož
vymezení je velmi úzké (podle požadavků Komise), ale pro praktické využití jsou možné různé výklady
v konkrétních případech. Kritérium specifického vzdělávání (oproti obecnému) bylo natolik komplikující
pro zadavatele i žadatele a hodnotitele, že zavádění dalšího problémového kritéria typu inovativnosti
by představovalo pro všechny zúčastněné nadměrnou zátěž. Problém vymezení specifičnosti
vzdělávání je do značné míry ovlivněn specifičností produktu žadatele – výjimečnost jeho zaměření
vyžaduje specifické vzdělávací potřeby.
Velkou zkušenost v tomto ohledu představovala první výzva, tj. 39, kde se především objevila snaha o
získání podpory pro ICT aplikace, které jsou však customizovány specificky pro daný podnik pouze ve
velmi malé míře. Problém také v jejich případě představuje objektivní měřitelnost vynaložené kapacity.
Pro výzvu 60 je k dispozici seznam negativních příkladů, které lépe objasňují, jaké typy vzdělávání
nejsou považovány za specifické (opačný přístup by byl pro žadatele návodný a vedl by spíše
k replikaci/opisování). Pro třetí výzvu se předpokládá vypracování opěrného materiálu založeného na
přehledu pozitivních a nevhodných příkladů (co je a co není specifické vzdělávání)
Na základě zkušeností s výzvou 39 byl zaveden systém 10 hledisek, k nimž se musí hodnotitel vyjádřit
tak, aby hodnotící komise získala odpovídající podklady pro hodnocení. Hodnotitelé procházejí
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specifickým školením podle výzvy. MPO musí využívat databáze MPSV, což způsobovalo problém
v počátcích, protože zaměření hodnotitelů MPSV neodpovídá potřebám MPO pro EDUCA. Zejména je
vyžadována oborově příslušná znalost, aby hodnotitel dokázal odlišit případy specifického vzdělávání.
Podařilo se následně databázi hodnotitelů doplnit a částečně také vyškolit hodnotitele stávající a dále
rozdělit hodnotitele podle oborového zaměření.
Nový produkt je v rámci EDUCA monitorovacím ukazatelem – žadatel musí povinně definovat 3
kritéria, 4. ukazatel je dobrovolný a až cca 90 % žadatelů uvádí (dobrovolně) právě inovovaný produkt
– což podporuje výše uvedenou poznámku vztahu mezi specifičností vzdělávací aktivity a její
současnou inovativností. Zvolený indikátor musí příjemce splnit, což je kontrolováno na místě.
Nejčastějšími produkty jsou systémy vzdělávání a školící materiály. Inovativnost produktu představuje
problém při identifikaci a vyžaduje kontrolu na místě pro odpovídající vyhodnocení.
Z hlediska zkušeností s dosavadním průběhem realizace projektů je možno říci, že vyšší kvalita a
přínosnost se projevuje spíše u technologicky/znalostně náročné produkce, která je ve své podstatě
specifická a vyžaduje také specifické znalosti/vzdělávání. Z hlediska kvality administrace projektu ale
nejsou výraznější rozdíly mezi příjemci podle velikosti či vlastnictví. Velké firmy mohou mít větší
administrativní kapacity, ale zároveň je pro ně projekt spíše méně významný a nevěnují mu (případně)
odpovídající pozornost.
Individuální projekty
Ostatní výzvy zahrnují individuální projekty a neobsahují specifické kritérium inovativnosti (34 –
příjemce MPSV, 46 – Min. zdravotnictví, 50 – realizace nezahájena, 71 – pro OIF EU MPSV, MMR,
MPO, 82 - regiony, 84 – cestovní ruch). Podporované činnosti jsou stejné jako v ostatních výzvách
oblasti podpory. Implementace inovativnosti by tedy musela být posouzena přímo na projektech, které
ale nejsou zatím k dispozici pro výzvy 71, 82 a 84 nejsou k dispozici.
Výzva 46 je určena pro Ministerstvo zdravotnictví. Zahrnuje tři projekty, které v popisu zmiňují
potřebnost průběžného profesního vzdělávání zdravotnických pracovníků za podpory inovativních
přístupů. Podpora dosahuje (1) 422,5 mil. (vzdělávání lékařských pracovníků), (2) 299,7 mil,
(vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků), 160,1 (vzdělávání obecných dovedností).
V rámci projektů Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vypisuje zadávací řízení pro
dodavatele jednotlivých vzdělávacích kurzů, programů či jejich částí. Vzdělávání obecných dovedností
je realizováno generálním dodavatelem. Pouze druhý projekt výslovně zmiňuje jako důležitý inovační
prvek vytvoření certifikovaných kurzů podle poptávky jednotlivých odborností. V souhrnu však
inovativnost projektů není nijak akcentována nebo specifikována. Jde o jednotlivé profesní vzdělávací
aktivity různé úrovně odbornosti a různé míry specializace bez (zřetelných) systémových ambicí.
Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků (1.2), 4,29 % ESF
Prioritní téma: Zvyšování přizpůsobivosti zaměstnanců a společností, podniků a podnikatelů
Cíle:
63 - Vytváření a šíření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce
64 - Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu souvisejících s
restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání ekonomických změn a
budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti
73 - Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné
prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace
předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního
vzdělávání a odborné přípravy.
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Globální cíl: Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů
restrukturalizovaných podniků.
Specifické cíle:




Zabezpečení požadované kvalifikační struktury zaměstnanců v restrukturalizovaných organizacích
pro jejich pracovní mobilitu pro trh práce;
Zvýšená péče zaměstnancům, kteří se z věkových a zdravotních důvodů obtížněji uplatňují na trhu
práce;
Nové pracovní uplatnění a příprava na nová pracovní místa, včetně poradenství, rekvalifikace a
odborné praxe.

Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 50
Podpora je realizována prostřednictvím globálního grantu a individuálních projektů (odbor 82 MPSV,
Úřad práce ČR) s odvětvovou (oborovou) působností na národní a regionální úrovni, tj. nikoli
systémového charakteru.
Inovativní činnosti: (1) využití místních iniciativ a jejich zapojení při vytváření sociálních inovací k
podpoře konkrétních programů; (2) jejich adresné zacílení na podporu tvorby pozitivního sociálního
prostředí. Tyto inovativní činnosti však ve výzvách (36/5.3.2010, 37/24.2.2009) nejsou specificky
cíleny. Podle výročních zpráv 2009/2010 zahrnuje oblast podpory 1.2 inovativní nástroje, které mají za
cíl zaměstnance ohrožené propouštěním připravit na nové uplatnění na trhu práce a vrátit je co
nejdříve na trh práce.

Podle účastníků fokusní skupiny je ale problematické právě vymezení cílové skupiny (tzn. zaměstnanci
ohrožení nezaměstnaností a zaměstnanci restrukturalizovaných podniků, v reálné situaci jde tedy o
zaměstnance ve výpovědní lhůtě nebo zaměstnance, kterým končí smlouva na dobu určitou), protože
tato cílová skupina je velmi dynamická a pro realizátory projektů proto obtížně uchopitelná.
Dotace je žadateli přiznána na základě předpokladu, že zaměstnavatelé budou v daném regionu nebo
oboru propouštět zaměstnance (avšak v projektu se neuvádějí organizace jmenovitě), v případě
schválení projektu tedy příjemce musí vyhledat dostatečný počet jedinců spadající do cílové skupiny.
V projektech výzvy 36 se inovativnost zaměřuje na cíl podporovat nové metody, formy a obsah
vzdělávání (zavedení nového vzdělávacího produktu pro cílovou skupinu, využití metod e-learningu, blearningu, využití videokonferencí ke vzdělávání, způsoby měření výsledků vzdělávání, inovace v
zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby účastníků apod.). Jde tedy o stejné typy aktivit jako ve
výzvách v oblasti podpory 1.1. Rozdíl mezi výzvou 36 a 37 spočívá ve druhém případě v absenci
specifického kritéria inovativnosti (které je ve výzvě 36 stejné jako ve výzvě 23). Vzhledem k typu
podporovaných činností ale není jasné, proč bylo specifické kritérium inovativnosti do výzvy 36
zahrnuto. V samotném textu výzvy není inovativnost vůbec zmíněna, jde tedy o jakési horizontální
doplňkové kritérium.

Podle účastníků fokusní skupiny do jisté míry dokládají nízké počty podaných projektů problémy
žadatelů s celkovým pojetím výzev a vymezením cílové skupiny 48.
Charakteristiky inovativnosti nejsou z realizovaných projektů zřejmé. Spíše jde o rutinní typ
vzdělávacích činností obecnějšího zaměření, navíc většinou dodávaných externími subjekty na klíč.
Označení takových aktivit jako inovativních spíše svědčí o nízké srovnávací základně a odborné
kompetenci hodnotitele. Hledisko nových/inovovaných produktů jako výstupů projektu je nutno
považovat v realizovaných výzvách za zcela nevhodné, pro úspěšnost projektů není vůbec relevantní.
V souhrnu lze princip inovativnosti spatřovat v cílení osob ohrožených nezaměstnaností předtím, než
se stanou nezaměstnanými (byť jde o běžně používaný přístup, a to dokonce i v ČR, což je ale
48

Výzva je otevřena téměř dva roky, alokace výzvy je cca 300 milionů Kč, v současné chvíli je vyčerpáno cca 120
milionů Kč.
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alespoň podle účastníků fokusní skupiny značně problematické z důvodu vysoké dynamičnosti cílové
skupiny). Tím je nicméně inovativnost projektů vyčerpána pro celou oblast podpory (při stávajících
výzvách) a je zavádějící ji opakovaně vykazovat v jednotlivých projektech.
Výzva 36 v souhrnu obsahuje projekty zahrnující realizaci, případně tvorbu vzdělávacích programů,
vytvářených a dodávaných externě, zaměřené spíše na obecné dovednosti a kompetence. Inovativnost
realizovaných aktivit není ze základního popisu zřejmá a musela by být vyhodnocena nad projektovou
dokumentací.
Výzva 37 zahrnuje územní varianty projektu Restart, který spočívá v realizaci vzdělávacích kurzů a
souvisejících služeb, které jsou kompletně dodávány externím dodavatelem na klíč. Cíleni jsou
propouštění pracovníci, jejich přijetí u nového zaměstnavatele je dotováno. Novost přístupu je
spatřována v tom, že jsou cíleni lidé propouštění předtím, než se stanou nezaměstnanými. V čem je
tento přístup nový, v čem spočívá inovativnost, není objasněno. Pokud bychom za inovaci považovali
cílení propouštěných pracovníků (např. jako nový přístup v ČR), potom je nutno ji vykazovat pouze
jednou za celou výzvu. Namísto souběžné realizace u 8 příjemců, by bylo vhodnější provést nejprve
pilot, jeho realizaci vyhodnotit a se zohledněním získaných zkušeností zavádět v dalších lokacích.
Souběžné zavádění naznačuje, že inovativnost je nízká, jde spíše o rutinní aktivity, navíc z větší části
realizované externě. Precizní hodnocení inovativnosti by bylo nutno provést nad projektovou
dokumentací.
Vhodné hodnotící kritérium zahrnuje spíše počet podpořených osob, počet osob, které získaly nové
zaměstnání díky podpoře, a doba, po kterou si ho udržely (při trvání dotace a po jejím skončení).
Posílení aktivních politik zaměstnanosti (2.1), 28 % ESF
Prioritní téma: Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost
Cíl: 66 - Provádění aktivních a preventivních opatření na trhu práce.
Globální cíl: Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce
prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Specifické cíle:







Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Zvýšení efektivnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zavádění nových či
inovovaných nástrojů.
Podpora preventivních opatření na trhu práce.
Podpora motivačních nástrojů.
Podpora zprostředkovatelských aktivit a vytváření nových pracovních míst či podpora pracovních
míst vyčleněných na trhu práce pro konkrétní osobu.
Rozvoj spolupráce se sociálními partnery a dalšími institucemi spolupracujícími na trhu práce.

Jako jediná oblast podpory v OP
vytvořených/inovovaných produktů.

LZZ

nezahrnuje

indikátor

075700

Počet

nově

Prioritní osa 2 má (na rozdíl od Prioritních os 1,3 a 5) rozděleny oblasti podpory na projekty zaměřené
na přímou podporu cílových skupin (Oblast podpory 2.1) a projekty zaměřující se na systémové změny
celého systému (Oblast podpory 2.2). Oblast podpory 2.1 je podle účastníků fokusní skupiny spojena
spíše s reálnou potřebností cílových skupin a jejich přímou podporou (neboli supluje služby, které
nejsou hrazeny ze státního rozpočtu), méně již je spojena s hledáním inovativních řešení problémů49.
Téměř 90 % výdajů je využito na přímou podporu jednotlivců (např. vytváření a podpora veřejně
49

Skutečnost, že inovativnost není v oblasti podpory prioritou, dokazuje i nepřítomnost indikátoru 075700
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů.
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prospěšných pracovních míst50), tzn. standardní služby aktivní politiky zaměstnanosti. Projekty realizují
již v minulosti osvědčené aktivity, v některých případech se jedná o navazující projekty.
Větší část podpory (do výše 90 %) je realizována individuálními projekty národními (MPSV) a
regionálními (Úřad práce), zbývající část je realizována globálním grantem prostřednictvím
jednotlivých grantových projektů, které mají podporovat inovativní projekty založené na místních
iniciativách.
Inovativní činnosti: (1) úzké propojení aktivit oblasti podpory se státními programy APZ; (2) rozvoj
preventivních opatření; (3) efektivnější využití nástrojů APZ a realizace nových i inovovaných nástrojů
APZ. Uvedené vymezení inovativních činností je tak široké a zároveň neurčité, že do nich lze zahrnout
v podstatě jakékoli aktivity realizované v rámci APZ, jejich skutečný inovativní obsah však závisí na
samotných projektech. Z dostupných informací je však spíše zřejmé, že tento obsah je nízký, spíše jde
o uplatnění standardních nástrojů APZ v různých regionálních variantách (individuální projekty). U
grantových projektů je možno identifikovat některé inovativní přístupy, avšak pouze na individuální
úrovni. Inovační činnosti nejsou konkrétně specifikovány ani v jednotlivých výzvách, žadateli je
ponechán téměř neomezený prostor pro uchopení této problematiky.
Podle VZ 2009/2010 se inovativní prvky projektů se posuzují při věcném hodnocení nebo při zasedání
hodnotící/výběrové komise dle věcného zaměření projektu. Z hlediska inovativnosti může být
hodnocen individuální přístup k cílové skupině, zajištění komplexního programu nebo volba
doprovodných opatření pro cílovou skupinu. Není však zřejmé, zda již samotné zahrnutí těchto
charakteristik je považováno za inovativní nebo je vyžadována jejich podrobnější kvalitativní
specifikace. Dále není jasné, jak významné bylo při hodnocení tzv. hledisko inovativnosti. Bez bližší
specifikace tohoto hlediska je jeho naplnění jakoby automatické pouhým vykázáním uvedených
charakteristik (chybí kritérium novosti i zlepšení).
Z celkového počtu sedmi výzev (3 - MPSV, 13 – Úřady práce, 44, 63 – grantové projekty, 70 – Úřady
práce, 72 - MPSV, 74 – grantové projekty) pouze výzva 70 uvádí, že projekty by měly nabízet také
inovativní prvky, přesně cílené na specifické potřeby cílové skupiny, a to nejen inovativní motivačně
vzdělávací aktivity na pokrytí potřeb konkrétní cílové skupiny v konkrétním místě a čase, ale i
poskytování doprovodných aktivit. Tato charakteristika tzv. inovativních prvků odpovídá textu ve VZ a
přibližuje se (i když velmi opatrně) rovněž komplexnímu pojetí sociálních inovací (pokud jsou
v samotných projektech inovativní prvky odpovídajícím způsobem specifikovány). Většina
podporovaných aktivit uvedených ve výzvách se nicméně zaměřuje na standardní formy služeb
zaměstnanosti.

Podle účastníků fokusní skupiny panuje shoda v tom, že v Prioritní ose 2 je větší potenciál pro inovace
zejména v menších projektech, které jsou méně svázané současnou legislativou a jsou obecně
flexibilnější, a dále v systémových individuálních projektech, které spadají do oblasti podpory 2.2.
Potenciální příležitosti pro rozvoj inovací zároveň účastníci spatřují v lokálním zakotvení projektu
(přizpůsobení se danému regionu), příkladem mohou být projekty, v rámci kterých byly provázány
jednotlivé aktivity a zároveň byla navázána spolupráce s dalšími aktéry v problematice (konkrétně
s agenturou práce).
Individuální projekty
Národní
Výzva 3 (15. 2. 2008) je průběžná výzva k předkládání národních individuálních projektů. Zdroje jsou
alokovány do tří typů projektů zadávaných, resp. zprostředkovaných Úřady práce. Podporované
50

V určitých aspektech zde ale také dochází k určitým inovativním řešením, např. projekt Veřejně prospěšné
práce (více na: http://www.esfcr.cz/projekty/verejne-prospesne-prace) byl navázán na institut veřejné služby,
což lze v daném kontextu považovat za inovativní.
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aktivity představují standardní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti bez zřejmých inovativních
charakteristik: (1) poradenské činnosti a rekvalifikace (957,2 mil.), přičemž zadávány jsou převážně
standardní rekvalifikační kurzy pro osoby v evidenci, poradenské činnosti jsou zastoupeny minimálně,
(2) společensky účelná pracovní místa (1807,1 mil.), představují úhradu mzdových nákladů stejně jako
v projektu (3) veřejně prospěšné práce (1772,3 mil.).
Výzva 72 (18. 3. 2011) byla inspirována z předchozího projektu (výzva 3). Výzva se zaměřovala na
vzdělávání v prorůstových oborech (průmysl, stavebnictví). Výzva 72 zahrnuje tři typy podporovaných
činností – poradenské činnosti a poradenské programy, rekvalifikace a doprovodné aktivity. Oproti
předchozí výzvě je pozitivem přesnější předmětové zacílení a také oddělení poradenských a
rekvalifikačních činností. Podpora v rámci této výzvy byla celkově zacílenější oproti výzvě předchozí,
což lze i podle účastníků fokusní skupiny považovat za kvalitativní posun. Realizace probíhá
prostřednictvím Úřadu práce ČR (jeho kontaktních pracovišť). V současné chvíli ještě není možné
posouzení jednotlivých projektů, neboť ty jsou v realizaci teprve od léta 2011 (zatím nebyla ještě
předložena žádná monitorovací zpráva). Související výzvou je výzva č 8251 („vzdělávejte se pro růst –
regiony“), která ale spadá do Oblasti podpory 1.1. Výzva č. 82 je komplementární k výzvě č. 71 (OP
1.1) a 72 (OP 2.1), měla by ale více reflektovat potřeby jednotlivých regionů (a zároveň by měla být
podporována i další odvětví, než na která se zaměřuje výzva č. 72).
Regionální
Výzva 13 (28. 4. 2008) je určena k předkládání regionálních individuálních projektů od Úřadů práce.
Projekty jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace
ve vztahu k trhu práce. Musí splňovat princip doplňkovosti a kriterium přidané hodnoty, tj. rozšířit
stávající programy a nástroje politiky, rozšířit okruh cílových skupin nebo zvýšit počet klientů služeb.
Hledisko inovativnosti tedy není v předpokládaných projektech zahrnuto, akcentováno je spíše
hledisko rozšiřování kapacit. Projekty podávané Úřady práce jsou realizovány dodavatelsky (externě)
na základě výběrového řízení a zahrnují sadu vzdělávacích (rekvalifikačních) programů a (individuální)
poradenské aktivity. Obvykle jsou cílovány konkrétní problémové skupiny – dlouhodobě nezaměstnaní,
absolventi, starší osoby.
Nicméně přístupy mezi kraji jsou odlišné (bohužel nejsou k dispozici zadávací dokumentace pro
všechna řízení, aby bylo možno provést kompletní srovnání). V některých krajích (např. Jihočeský) se
projekty liší v podstatě pouze podle cílové skupiny a obvykle také zahrnují typově stejný soubor
vzdělávacích/rekvalifikačních programů s prvkem poradenství. Jiné kraje (Ústecký) realizují projekty
rozdílné zahrnutými aktivitami a rovněž s ambicí komplexnosti.
Výzva 70 (15.12.2010), jak již bylo zmíněno, jako jediná v oblasti podpory explicitně uvádí význam
inovativních prvků v předkládaných projektech. Podporované aktivity jsou stejné jako ve výzvě 13,
není tedy zřejmé, podle jakých hledisek je požadovaná inovativnost akcentována, resp. hodnocena
v jednotlivých projektech. Je rovněž otázkou, do jaké míry projekty stávající výzvy navazují na
projekty realizované ve výzvě předchozí. Z dostupného popisu projektů (bez zadávací dokumentace)
lze spíše usuzovat na standardní cyklus vzdělávacích programů (zejména finanční a počítačové
gramotnosti), opět s poradenskými prvky. Žádné inovativní prvky z popisu nejsou zřejmé, projekty se
vzájemně podobají napříč regiony.
Grantové projekty
Výzvy 44 (15.6.2009), 63 (14.5.2010), 74 (30.3.2011) podporují stejné typy aktivit. Součástí
hodnocení jsou rovněž tři specifická kritéria (komplexnosti a provázanosti, vytváření/zprostředkování
pracovního místa, míry využití doprovodných opatření), z nich první lze považovat za kvalitativně
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Výzva je realizována prostřednictvím Úřadu práce, avšak cílovou skupinu tvoří zaměstnanci a zaměstnavatelé.
Více informací na: http://www.esfcr.cz/vzdelavejte-se-pro-rust-regiony
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významný prvek s inovativním potenciálem (jako takový však v textu výzvy definován není). Výzva 74
explicitně vylučuje (kromě jiného) podporu tvorby a pilotního ověřování metodik, programů a produktů
na cílové skupině, pokud tvoří podstatu projektu. Klíčovou otázkou je, zda na projektové úrovni lze
sledovat inovativní či spíše schematický přístup jako v případě podnikových vzdělávacích programů.
Samotné výzvy hledisko inovativnosti explicitně nezmiňují.
Ze vzorku realizovaných projektů spíše vyplývá jejich rutinní struktura. Většinou zahrnují motivační
kurz v kombinaci s bilanční diagnostikou následovaný standardními vzdělávacími/rekvalifikačními kurzy
a podpořený poradenstvím při získávání pracovního místa. Z projektových popisů není zřejmé, zda
v uváděných standardních typech aktivit byly aplikovány nějaké inovační přístupy.
Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj
(2.2), 5 % ESF
Prioritní téma: Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost
Cíl: 65 - Modernizace a posilování institucí trhu práce
Globální cíl: Zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi služeb
zaměstnanosti.
Specifické cíle:






Posilování a transformace služeb zaměstnanosti, včetně vytvoření a rozvoje nestátních institucí
trhu práce, posílení personálního zabezpečení služeb zaměstnanosti, zvýšení kvalifikační úrovně
zaměstnanců služeb zaměstnanosti spolupracujících organizací včetně modernizace stávající
technické infrastruktury úřadu služeb zaměstnanosti a úrovní poskytovaných služeb.
Rozvoj a rozšíření standardu přístupu a služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů a zájemců o
zaměstnání, posílení role individuálního přístupu ke klientovi.
Rozvoj, zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním
programem reforem ČR (Národní lisabonský program).
Rozvoj informačních systémů, monitorovacích systémů a vyhodnocování účinnosti realizace
aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti v oblasti úspěšnosti poradenských,
vzdělávacích a zprostředkovatelských aktivit.

Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 50
Princip inovativnosti je směřován spíše na standardní činnosti pouze doplněné hlediskem novosti.
Záběr činností je opět velmi široký a obecný: (1) vytvoření a rozvoj nových metod práce; (2) vytvoření
a rozvoj nových informačních systémů; (3) rozvoj vzdělávacích programů pro zaměstnance služeb
zaměstnanosti a spolupracujících organizací; (4) nacházení nových oblastí a možností spolupráce
zainteresovaných institucí na trhu práce.

Podle účastníků fokusní skupiny je pro Oblast podpory 2.2, do které spadají systémové individuální
projekty, téma inovativnosti podstatnější oproti Oblasti podpory 2.1. Projekty v Oblasti podpory 2.2
jsou zaměřeny na systémové změny (konkrétně jde např. o posílení spolupráce mezi jednotlivými
subjekty - partnerství, školení pro zaměstnance ÚP atd.).
Typ a forma podpory ve výzvě 11 (15. 4. 2008) k předkládání individuálních projektů akcentuje
inovativnost: podpora je realizována projekty systémového charakteru (odbor 82 MPSV, Státní úřad
inspekce práce), které se z definice zaměřují na navržení nových systémů nebo na úpravu a
zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do praxe. Náročnosti realizace systémové změny
se přizpůsobuje také možné prodloužení doby řešení až na 8 let např. při náročné analytické přípravě
a pilotním ověřování (implementace projektu by v tomto případě probíhala po etapách).
Podpora sociální integrace a sociálních služeb (3.1), 13,84 % ESF
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Prioritní téma: Zlepšování sociálního začleňování znevýhodněných osob
Cíl: 71 - Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trhu práce; boj proti diskriminaci
v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti na
pracovišti.
Globální cíl: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním
vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění
a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.
Specifické cíle:






Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti a z trhu
práce.
Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb.
Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.
Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu o
sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb.
Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové skupiny nebo
podporujících poskytování sociálních služeb.

Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 100
Akcentována je inovativnost v individuálních projektech systémového charakteru, které se zaměří na
navržení nových systémů nebo na úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do
praxe (odbor 82 MPSV, kraje, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti – Probační a mediační
služba).
Oblast podpory jako jediná rozpracovává v prováděcím dokumentu podporované inovativní činnosti a
nástroje, což ji odlišuje od zbytku operačního programu. Také jí odpovídá výchozí charakteristika
principu inovativnosti použitá v úvodu prováděcího dokumentu.
Inovativní činnosti mají být v rámci této oblasti podpory rozvíjeny zejména formou podpory nových
přístupů či nové kombinace dosud paralelně existujících přístupů v oblasti sociální ekonomiky
umožňujících sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh
práce a do podnikatelského prostředí, popřípadě přístup těmto skupinám k veřejným službám.
Podpora zahrnuje individuální projekty systémové a regionální a grantové projekty.
Inovativní nástroje jsou explicitně zahrnuty do dvou skupin podporovaných činností: pro
začlenění cílových skupin na trh práce a pro sociální ekonomiku (přesněji sociální podnikání).
(1) Podpora inovativních nástrojů pro začlenění cílových skupin na trh práce s důrazem
především na:




podporu a informovanost o nástrojích sociální ekonomiky v oblasti sociální integrace;
vzdělávání zaměstnavatelů, poskytovatelů služeb nebo cílových skupin při vstupu do
podnikatelského prostředí;
podporu tvorby a realizace podnikatelských záměrů za podmínek integrace cílových skupin do trhu
práce a do společnosti, především prostřednictvím zajišťování veřejných služeb.

(2) Podpora v oblasti sociální ekonomiky




podpora nových podnikatelských aktivit s cílem zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových
skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30 % zaměstnanců z těchto
cílových skupin;
podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně
znevýhodněnou skupinou
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podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je majoritní

Inovativní aktivity mají umožnit sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí nebo přístup sociálně ohroženým
skupinám k veřejným službám. Investiční potřeby projektů sociální ekonomiky pokrývají zdroje IOP.
K definování podpory sociální ekonomiky má být také využito výstupů ze Srovnávací analýzy modelů
sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského
sociálního fondu 2007-2013.52 Obsáhlá analýza formulovala doporučení pro podporu sociální
ekonomiky a představuje tak v rámci OP LZZ ojedinělý přístup z hlediska přípravy znalostní kapacity
pro implementaci inovativních aktivit (dalším příkladem je Strategie Smart Administration). Pozornost
je věnována také podpůrným aktivitám typu zvýšení dostupnosti vzdělávání v metodách sociální
ekonomiky, vzdělávání potencionálních žadatelů v principech sociální ekonomiky vzešlé z projektů
realizovaných v ČR (např. v rámci iniciativy EQUAL v návaznosti na aktivity Národní tematické sítě C –
Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb). Je také poskytována podpora žadatelům
při zpracovávání žádostí o finanční podporu. Dalším pozitivním specifikem je působení Tematické sítě
pro sociální ekonomiku TESSEA53 (se změnou institucionální afiliace k 30. 11. 2011)54. Zároveň je
rozvíjena intenzivní spolupráce v mezinárodní komunitě pro oblast sociální ekonomiky (v rámci
Mezinárodní spolupráce)55.
V inovativních činnostech nejsou přesněji specifikovány systémové projekty, jejichž záběr ve
skutečnosti přesahuje oblast sociální ekonomiky (viz individuální projekty) a vlastně zahrnuje celkovou
systémovou transformaci, včetně dalších oblastí podpory PO 3. Širší tematický záběr mají rovněž
grantové projekty ve 3.1, z nichž některé zahrnuté aktivity je možno hodnotit jako inovativní, zejména
při podpoře procesů poskytování sociálních služeb. Lze nicméně hodnotit pozitivně přesnější cílování
inovativních aktivit v programových dokumentech pro 3.1 oproti ostatním prioritním osám, resp.
oblastem podpory. Toto pojetí inovativnosti výzvy je u grantových projektů OP LZZ zcela výjimečné a
nepochybně vhodné k následování při koncipování pojetí inovativnosti v dalším programovacím období
(tzv. cílená inovativnost).
Individuální projekty
Systémové změny v oblasti podpory akcentuje výzva 4 (22. 2. 2008) se třemi individuálními projekty:
(1) Inovace systému kvality sociálních služeb, s dotací 11,4 mil., je zaměřena na systém kontroly
kvality a jeho legislativní a metodické změny. Z popisu projektu není zřejmé, v čem spočívají inovace.
Záměry projektu zahrnují revize standardů kvality sociálních služeb, aktualizace pravidel výkonu
inspekcí, právní návrhy změny systému kvality a inspekcí,
(2) Podpora procesů v sociálních službách, 76,8 mil., zahrnuje vypracování (externě zadávaných)
odborných podkladů (právní analýza) a práci expertních skupin, které mají sloužit zadavateli pro
zvýšení znalostní kapacity v oblasti podpory. Vytváření diverzifikovaných expertních skupin je nutno
považovat za výrazně proinovační přístup.

Limitem pro využívání (interních) odborných kapacit je omezení počtu pracovníků pro jednotlivé
resorty, někteří jsou proto zaměstnáváni v rámci projektů. Důsledkem tohoto stavu je obecně
nedostatečné rozpracování koncepcí. V rámci projektů ale probíhá intenzivní spolupráce s dalšími
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http://www.equalcr.cz/files/clanky/1368/Zaverecna_zprava_230508.pdf, rok 2008, MPSV publikovalo v roce
2009 Studii Sociální ekonomika http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/aktualni-dokumenty.html
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aktéry z terénu (zástupci krajů, obcí atd.). Podle účastníků fokusní skupiny neprobíhá mezi ŘO
a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV, v.v.i.) téměř žádná odborná spolupráce.
(3) Podpora transformace v sociálních službách, 136,3 mil., zahrnuje především vytvoření
specializovaného Národního centra, které poskytuje metodickou a vzdělávací pomoc zúčastněným
subjektům. Samotné téma projektu je v rámci České republiky výrazně inovativní – řeší naléhavé
sociální potřeby systémových způsobem. Národní centrum významně využívá expertní skupiny pro
jednotlivé oblasti.
Výzva 5 (5. 3. 2008) zahrnuje individuální projekty krajů zaměřené na podporu sociálních služeb a
procesů jejich poskytování. V první oblasti jsou podporovány služby podle souvisejícího zákona.
Zdůrazněny jsou však i sociálně inovativní aspekty – sociální práce s uživateli služby a doprovodné
programy pro získávání dovedností a znalostí a dále požadavek na objasnění způsobu hodnocení
efektivity služby. Podpora procesů rovněž vykazuje inovativní prvky zaměřením na transformaci
pobytových zařízení, zavádění procesu kvality a kontroly poskytování.
Výzva 73 (28. 4. 2011) (IP Probační a mediační služba ČR) – projekty nejsou k dispozici).
Grantové projekty
Výzva 30 (16. 2. 2009) je zaměřena na inovativní aktivity sociálního podnikání zacíleného na podporu
vstupu sociálně (potenciálně) vyloučených osob na trh práce. Vedle sociálního hlediska by se nově
vzniklé podnikatelské aktivity měly stát ekonomicky životaschopné a konkurenceschopné. Ve výzvě je
rovněž zmiňována ambice uplatnění získaných zkušeností při tvorbě systémového přístupu k sociální
ekonomice na národní úrovni, nalezení optimálního modelu sociálního podnikání v ČR a tím vytvoření
předpokladů pro začlenění sociální ekonomiky jako standardního nástroje sociální politiky a politiky
podpory podnikání. Uvedené ambice jsou samozřejmě žádoucí a představují nutnou součást přínosné
sociální inovace. Pozitivem je rovněž navázání na předchozí znalostní kapacity a zkušenosti, které jsou
dále rozvíjeny, a zapojení do mezinárodních znalostních sítí. Naplnění uvedených cílů by však
vyžadovalo systémovější podporu, resp. zapojení dalších stakeholderů a tvůrců politik mimo samotný
rezort (oblast působení) poskytovatele. Vzhledem k dosavadní novosti konceptu sociálního podnikání
v ČR jsou tyto systémové ambice obtížně naplnitelné bez odpovídající související strategické podpory,
kterou na druhou stranu může pomoci získat publicita a šíření dobré praxe.
Do výzvy bylo předloženo 263 projektů, z nichž je realizováno pouze 26, které cílují realistický počet
nových produktů (25). Typ cílovaného produktu je jasně vymezen v samotné výzvě, resp. odpovědích
na nejčastější dotazy, což se zřejmě odrazilo v realističnosti cílené hodnoty. Počet realizovaných
projektů v relaci k celkovému počtu předložených je nízký. Žádosti jsou přijímány průběžně a
posuzovány spíše v menších počtech. Velká část projektů je z hodnocení vyřazována. Důvodem je
zřejmě také novost samotného konceptu a prolínání jeho sociálních a ekonomických aspektů, které
v podmínkách ČR zatím není zažité (jde však o stále poměrně nový koncept i ve vyspělejších zemích).
Průběžnost výzvy je proto vhodným přístupem. Velký počet vyřazených žádostí ve věcném hodnocení
ukazuje na problém zvládnutí konceptu sociálního podnikání u žadatelů, případně u hodnotitelů.
Ostatní grantové projekty oblasti podpory se v principu zaměřují na podporu sociální integrace a
sociálních služeb (výzvy 21, 43, 67, 86) a na podporu vzdělávání a rozvoje kvality sociálních služeb,
včetně podpory procesů, resp. plánování) v sociálních službách (výzvy 22, 45, 65, 66, 78).
Ve výzvě 21 (21. 8. 2008) bylo podáno 206 projektů, realizováno 22 s cílem 65 produktů, podobná
výzva 43 (2. 7. 2009) zahrnula 119 žádosti, z nich realizováno je 26 s cílem 59 produktů. Ani v jedné
výzvě nejsou akcentovány inovativní prvky. Výzvy 67 (11. 6. 2010) a 86 (2. 2. 2012) oproti tomu
zmiňují podporu inovací jako nových a netradičních přístupů a řešení pro činnosti umožňující prevenci
sociálního vyloučení nebo přímou pomoc vybraným cílovým skupinám. Počet podaných projektů ve
výzvě 67 dále klesl na 93, z nich je realizováno 23, které cílují 54 produktů. K zatím poslední výzvě 83
nejsou údaje o projektech k dispozici.
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Výzva 22 (21. 8. 2008) na podporu vzdělávání a procesů v sociálních službách a podobná výzva 45
(15. 6. 2009) sice explicitně nezmiňují význam inovativních přístupů, nicméně ze zaměření zahrnutých
činností vyplývá pro aktivitu vzdělávání možný přínos díky zvýšení kvality lidského kapitálu (včetně
vytváření nových programů s podmínkou jejich akreditace), a zejména podpora plánování dostupnosti
a rozvoje kvality poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství. Další pozitivní
charakteristikou je možnost kombinování obou typů aktivit a tím i zvýšení jejich možného inovativního
dopadu. Výzva 66 (11. 6. 2010) zahrnuje podobné činnosti, ale zaměřené spíše na využití již
probíhajících vzdělávacích programů, resp. hodnocení stávajících procesů v sociálních službách. Ve
výzvě 22 bylo podáno 273 projektů a realizováno 37, ve výzvě 45 podáno 242, realizováno 51 s cílem
355 produktů, ve výzvě 66 podáno 192 projektů, realizováno 54 s cílem 166 produktů. Uvedené výzvy
jsou poměrně masivní co do počtu předkládaných projektů.
Výzva 65 (11. 6. 2010) se soustřeďuje na podporu procesů plánování sociálních služeb a
střednědobého plánu rozvoje služeb, včetně podpory partnerství. Podáno bylo 42 projektů, realizováno
je 26 s cílem 62 produktů. Následná výzva 78 (10. 6. 2011) již postupuje k podpoře procesů
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, včetně intenzivního zapojení stakeholderů a širší
veřejnosti, vytváření nových informačních systémů a dalších zdrojů a vyhodnocování plnění a efektivity
plánu. Podáno bylo 53 projektů, počet realizovaných není dostupný. Jednotlivé výzvy vytvářejí
návaznost zejména v podpoře procesů rozvoje kvality sociálních služeb a plánování rozvoje služeb.
Podporované činnosti vytvářejí především v případě plánování předpoklady pro realizaci přínosných
inovativních aktivit.

Podle účastníků fokusní skupiny je pro oblast podpory 3.1 klíčovým tématem sociální ekonomika,
kde je přístup projektů inovativní už z podstaty vymezení výzvy. Inovace v projektech mohou být ve
více faktorech – v nových metodách, v přístupu k cílové skupině, druhu podnikání atd. OP 3.1 se
obecně zaměřuje na podporu sociálních služeb, vzdělávání pracovníků, podporu procesů v sociálních
službách (na úrovni pilotování i na národní úrovni). Partnerství se v realizovaných projektech projevuje
zejména ve střednědobém komunitním plánování sociálních služeb.
Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (3.2), 1,87 % ESF
Prioritní téma: Zlepšování sociálního začleňování znevýhodněných osob
Cíl: 71 - Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trhu práce; boj proti diskriminaci
v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti na
pracovišti.
Globální cíl: Sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním
dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a
k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře.
Specifické cíle:







Přímá podpora příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, kterým je omezen přístup ke
službám a na trh práce.
Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně
vyloučených romských komunit, včetně podpory v přístupu k investiční podpoře.
Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.
Podpora systémových aktivit systému sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených
romských komunit, především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, souvisejícím právním
normám a k transformaci sociálních služeb, včetně podpory evaluace efektivnosti služeb.
Posílení kapacity a řízení subjektů a organizací poskytujících nebo podporujících poskytování
služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, včetně podpory
partnerství na místní a regionální úrovni.
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Individuální projekty systémového charakteru se zaměří na navržení nových systémů nebo na úpravu
a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do praxe.
Inovativnost je zaměřována na podporu a rozšiřování nástrojů sociální ekonomiky při sociální integraci
cílové skupiny, nicméně v seznamu podporovaných činností sociální ekonomika uvedena není.
Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 40
Výzvy 8 (25. 3. 2008) a 47 (20. 7. 2009) (IP systémového charakteru pro ÚV) jsou především
zaměřeny na realizaci pilotního projektu k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách (schváleného usnesením vlády 74/23.1.2008). Aktivity projektů jsou (potenciálně) inovativní
zahrnutím participace stakeholderů a vytvářením lokálních partnerství, vytvářením lokálních strategií
sociálního začleňování a jejich realizací, zvyšováním znalostních kapacit (situační analýzy, koncepce,
vzdělávání konzultantů a metodická podpora), pilotáží (ověřením) politik začleňování v lokalitách,
hodnocení přínosu intervence (srovnáním výchozího a následného stavu), prosazením poznatků do
metodiky státní politiky sociálního začleňování v romských lokalitách.
Výzva 15 (4. 6. 2008, IP pro kraje) zahrnuje podporu inovativních nástrojů sociální ekonomiky
v oblasti sociální integrace. Realizovány jsou pouze čtyři projekty (s cílem 33 produktů), podáno bylo
11. Z realizovaných projektů jsou dva lokalizovány v Královéhradeckém kraji, po jednom v kraji
Ústeckém a Olomouckém. Z obsahu projektů vyplývá, že jde o externě zajišťované sociální služby
(terénní programy) v sociálně vyloučených lokalitách. Charakteristiky sociální ekonomiky v nich nejsou
zahrnuty.
Výzva 55 (15. 12. 2009, IP pro obce) zahrnuje sedm projektů, které cílují 23 produktů (podáno bylo
10). Projekty jsou více specifikované podle lokálních potřeb. Pozitivní charakteristikou je komplexní
přístup k integraci, který zahrnuje terénní sociální práce, nízkoprahové poradenství, komunitní centra,
vzdělávací a zaměstnanostní programy, dluhové poradenství a poradenství pro drogově závislé i
rodinné příslušníky, podporu řešení problému v oblasti bydlení, zdraví a bezpečnosti. Komplexnost
projektů se však liší.
Ve výzvě 19 (21.8.2008) jsou realizovány grantové projekty (alokace vyčerpána k 30.11.2011).
Podáno bylo 323 projektů, realizováno je nebo bylo 68 (s cílem 177 produktů). Inovativní aktivity
nejsou ve výzvě výslovně akcentovány. Podpora zahrnuje tři typy aktivit: vzdělávání poskytovatelů a
zadavatelů sociálních služeb (s možným zaměřením na vytvoření nového vzdělávacího programu
předloženého k akreditaci MPSV), poskytování sociálních služeb a dalších nástrojů, procesy
poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni a procesu
kvality a kontroly poskytování. Zatímco první dva typy aktivit mají spíše standardní obsah, třetí typ
představuje potenciální inovativní charakteristiky.

Oblast podpory 3.2 je pro téma inovací poměrně specifickým případem. Podle účastníků fokusní
skupiny by měly být projekty realizovány zejména organizacemi, které mají dlouhodobé zkušenosti
s cílovou skupinou a podrobně znají danou lokalitu. Projekty v řadě případů v hlavních aktivitách
navazují na dlouhodobou práci s konkrétními osobami (rodinami) v dané lokalitě. Podstatným
hlediskem je kontinuita práce s cílovou skupinou. Žadatel projektu má jasnou představu o potřebách
cílové skupiny a aktivity projektů inovuje pouze v omezené míře. Podle účastníků diskuze se do jisté
míry v oblasti podpory inovace střetávají s možnými efekty projektu, neboť inovace sebou vždy nesou
určitou míru rizika, kterou si ale nelze v této oblasti „dovolit“, aniž by byla ohrožena kvalita spolupráce
s cílovou skupinou.
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Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (3.3), 3,5 % ESF
Prioritní téma: Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost
Cíle:
70 – Zvláštní opatření na zvýšení účasti přistěhovalců v oblasti zaměstnanosti, a tím na posílení jejich
sociální integrace
71 - Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trhu práce; boj proti diskriminaci v
přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti.
Globální cíl: Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, odstraňování bariér
znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce.
Specifické cíle:






Podpora a rozvoj poradenských služeb a jejich aplikací, vedoucí k aktivizaci a motivaci k
vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů politiky zaměstnanosti.
Podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k
začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.
Podpora tvorby a aplikace integrovaných programů pro znevýhodněné skupiny na trhu práce
založené na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů, podniků na
všech úrovních.
Individuální projekty systémového charakteru se zaměří na navržení nových systémů nebo na
úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do praxe.

Inovativní činnost má být rozvíjena zejména formou podpory nových, netradičních přístupů a řešení v
komplexních programech zaměstnanosti pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním
vyloučením na bázi široké spolupráce zainteresovaných subjektů. V samotných výzvách není
inovativnost přímo cílována (dokonce ani zmíněna). Důraz je v souhrnu kladen na komplexnost
realizace aktivit a individuální přístup ke klientům, které jsou rovněž jedním ze specifických kritérií
grantových projektů. Tyto kvalitativní charakteristiky lze považovat za potenciálně inovativní za
předpokladu jejich konkrétnějšího vymezení. Široká spolupráce zainteresovaných subjektů oproti tomu
specifickým kritériem není a ani ve výzvách na grantové projekty není akcentována.
Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 100
Výzvy v oblasti podpory neobsahují přímý odkaz na inovativní aktivity. Grantové projekty zahrnují
výzvy 31, 56, 68 a 75 se stejnými typy podporovaných činností a specifickým kritériem komplexnosti,
individuální projekty výzvy 61 a 85 (vyhlášená 12. 10. 2011 zatím bez realizovaných projektů).
Problém specifického kritéria komplexnosti ve výzvě 31 (28. 11. 2008) spočívá v tom, že samotná
komplexnost v něm není vymezena. Následující výzvy 56 (30. 12. 2009) a 68 (22. 6. 2010) se již o
takové vymezení pokoušejí, avšak nepříliš úspěšně: komplexnost a provázanost aktivit je hodnocena
podle hlediska, zda tvoří komplexní celek (což je spíše definice kruhem). Doplněno je hledisko
individuálního přístupu ke klientovi, avšak opět bez bližšího objasnění. Ve výzvě 75 (29. 4. 2011) je ke
specifickému kritériu komplexnosti a individuálního přístupu ještě přidáno hledisko zkušenosti
žadatele. Tím se ale ze specifického kritéria stává poměrně nesourodá skupina ukazatelů. Navíc
projekt obsahuje povinnou přílohu analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele, která má
pro kvalitu projektu nepochybně zásadní význam. Naproti tomu hledisko komplexnosti zůstává
neurčitým konceptem.
Ve výzvě 61 (4. 5. 2010) jsou realizovány tři individuální projekty: (1) Asistent prevence kriminality
(Ministerstvo vnitra, s dotací 37,8 mil.), navazuje na pilotně realizovaný projekt v letech 2009-2010,
navyšuje počty míst asistentů a rozšiřuje počet lokalit, vytváří novou metodiku realizace projektu, (2)
Per Aspera, (Probační a mediační služba ČR, 29,9 mil.), navazuje na dosavadní aktivity využití
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lokálních pracovišť pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzdělávací aktivity jsou doplněny
poradenstvím a vytvořením tréninkovým pracovních míst v PMS, z větší části je projekt realizován
dodavatelsky (ve formě komplexní dodávky pracovně-integračních služeb), (3) Začleňování válečných
veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce (Ministerstvo obrany, 30 mil.)
doplňuje systém komplexní péče o tuto cílovou skupinu, kombinuje pracovní poradenství,
vzdělávání/rekvalifikace a zprostředkování práce s důrazem na individuální přístup podle potřeb
klientů.
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (3.4),
2,8 % ESF
Prioritní téma: Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost
Cíl: 69 - Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a
udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a
sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé
osoby.
Globální cíl: Prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu
práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.
Specifické cíle:




Podpora zaměstnatelnosti žen a odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce.
Sladění profesního a rodinného života prostřednictvím inovativních nástrojů v zaměstnavatelské
sféře, zejména motivace k zavádění opatření přívětivých k rodině
Rozvoj různých typů služeb péče o děti a usnadnění přístupu k nim za účelem sladění práce a
rodiny

Podporované činnosti přímo zahrnují rozvoj inovativních programů a opatření směřujících k sladění
pracovního a rodinného života, a to zejména podporu politiky v podnicích a na úrovni obcí a krajů
(např. prostřednictvím tzv. rodinných auditů, soutěží, apod.); realizaci dalších inovativních forem
programů a opatření v zaměstnavatelské sféře a na místní a regionální úrovni.
Inovativní činnosti zahrnují: (1) rozvoj nových programů na podporu rovných příležitostí žen a mužů
na trhu práce; (2) rozvoj dalších inovativních metod (nových forem zaměstnání) pro zlepšení rovných
příležitostí; (3) podporu zavádění inovativních programů a opatření ke sladění pracovního a rodinného
života (v zaměstnanecké sféře a na místní a regionální úrovni a také při zavádění inovativních forem
partnerství subjektů, které se podílejí na zlepšování podmínek sladění pracovního a rodinného života).
Naplňování principu inovativnosti má být zohledněno při výběru projektů k finanční podpoře z OP LZZ.
Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 100
Strategická východiska zahrnují
Výzva 10 (25.4.2008) pro individuální projekt pro odbor rodiny a dávkových systémů MPSV akcentuje
inovativnost a je zaměřena na rozvoj národních politik a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity
a kvality nabídky veřejných služeb v oblasti sociální integrace, na navržení nových systémů nebo na
úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavádění do praxe. Realizován je projekt Audit
rodina & zaměstnání, který přenáší zkušenosti zahraniční metodiky a navazujícího pilotního grantového
projektu v ČR a rozvíjí je na širším souboru firem s ambicí využití získaných zkušeností pro formulaci
jejich strategických plánů.
Výzva 26 (27.10.2008) obsahuje výše uvedenou podporu rozvoje inovativních programů a opatření
ke sladění pracovního a rodinného života.
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Výzva 54 (11.1.2010) zahrnuje inovativnost vyvinutých produktů jako specifické kritérium, zvláště
zmiňuje vývoj a ověřování inovativních programů a opatření ke sladění, využití inovativních metod při
tvorbě a realizaci komplexních programů na podporu zaměstnanosti nebo zahájení samostatné
výdělečné činnosti.
Kritérium inovativnosti vyvinutých produktů znamená, že žadatel musí prokázat, že produkt bude mít
výraznou přidanou hodnotu oproti již stávajícím na trhu ČR. Hodnocení je rozděleno na dílčí kritéria,
jejichž součet dosahuje maximálně 8 bodů.
Přidaná hodnota (3 body) je prokázána analýzou toho, že se na trhu již nevyskytuje produkt se
stejnými výsledky, přenositelnost v čase a místě (1 bod) je objasněna způsobem využití produktu za
jiných podmínek, možnosti dalšího šíření (1 bod) popisují představu o jeho možnostech v průběhu a
po ukončení projektu, ekonomická analýza přenositelnosti (3 body) zahrnuje další využití produktů po
skončení jejich podpory z veřejných zdrojů.
Výzva 76 (16.5.2011) obsahuje vedle výše uvedených inovativních oblastí také požadavek na
prosazení změn (inovací) vyvolaných vlastní činností realizátora projektu. Neobsahuje však specifické
kritérium inovativnosti.

Podle účastníků fokusní skupiny jsou inovativní činnosti ve výzvách obecně specifikovány, je ale
ponecháno na žadatelích, jak inovace v konkrétních projektech pojmou. Lze shrnout, že za inovativní
jsou považovány všechny aktivity, které využívají odlišného přístupu k cílové skupině, než je běžné
(např. různé formy školení), jsou zasazeny do dané lokality, zdůrazňují spolupráci různých subjektů
v dané oblasti a regionu, vhodně kombinují různé aktivity, přispívající k rovnosti žen a mužů. Za
inovativní nástroje lze považovat i nástroje jinde běžně využívané (v rámci organizace je to ale
inovativní), jako jsou zkrácené či flexibilní úvazky, aktivity zaměřené na rozvoj podnikání žen atd.,
které přispívají k rovnosti žen a mužů. Vhodným příkladem projektu, který sice využívá „typické
aktivity“ (školení, kurzy IT, jazykové vzdělávání, oslovování zaměstnavatelů a zjišťování jejich
potenciálního zajmu o zaměstnance, spolupráci s dalšími subjekty, propojení aktivit projektu
s aktivitami města atd.), ale vhodně je kombinuje pro danou lokalitu, je projekt č. 26.00328 (výzva
26). Doplním ještě jeden projekt a to 54.00113 zaměřený na služby péče o děti, ale doplněný o další
zajímavé prvky, které se v jiných projektech neobjevují (převod dětí z MŠ a ŽŠ do útočiště, kde děti
čekají na své rodiče, kteří cestou z práce, uvízli např. v zácpě).
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy (4.1), 10 % ESF
Prioritní téma: Posilování institucionální kapacity na národní, regionální a místní úrovni
Cíl: 81 - Mechanismy pro zlepšování tvorby politik, monitorování a evaluace na národní, regionální a
místní úrovni, budování kapacit pro realizaci opatření a programů
Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných
služeb.
Specifické cíle:





Zvýšit kvalitu regulace.
Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních
samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných
celků.
Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.



Zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.



Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 100
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Podpora je realizována formou individuálních projektů systémového charakteru a globálních grantů
(financování souvisejících investic do infrastruktury z IOP). Inovativní činnosti jsou rozvíjeny s cílem
zefektivnění činností realizovaných na úrovni správních úřadů a organizačních složek zřizovaných
těmito úřady a na úrovni územních samosprávných celků.
Výzvy jsou z větší části vztaženy k naplňování strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné
služby (tato vazba je případně specifickým kritériem). První výzva PO4 (27) zahrnuje rozsáhlý výčet
podporovaných aktivit, z nichž všechny mají proinovativní význam a cílují zvýšení efektivnosti veřejné
správy. Další výzvy se zaměřují na dílčí aspekty těchto aktivit při koordinaci a implementaci SSA a
jejích dílčích segmentů a na vytváření předpokladů pro její realizaci na jednotlivých úrovních veřejné
správy (zvýšení kvality řízení, vzdělávání pro využití nových nástrojů). Oproti ostatním prioritním osám
je velká pozornost věnována zvyšování znalostní kapacity všech fází a úrovni realizace SSA a jejích
subjektů. V principu představuje definice témat a base-line odkaz na strategii Smart Administration,
která definuje jednotlivé cíle a aktivity k jejich dosažení v komplexním celku na všech úrovních státní
správy a samosprávy, pravidelně je evaluuje a aktualizuje. Prostor pro inovativnost přesahující tento
rámec je spíše omezená, což je ale z větší části dáno požadavky na systémovou změnu ojedinělého
rozsahu.
Mezinárodní spolupráce (5.1), 2,11 % ESF
Prioritní téma: Podpora reforem v oblasti zaměstnanosti a začlenění
Cíl: 80 - Podpora zavádění partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím síťování národních,
regionálních a místních aktérů
Prioritní téma: Posilování institucionální kapacity na národní, regionální a místní úrovni
Cíl: 81 - Mechanismy pro zlepšování tvorby politik, monitorování a evaluace na národní, regionální a
místní úrovni, budování kapacit pro realizaci opatření a programů
Globální cíl: Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.
Specifické cíle: (1) Zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, (2)
Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti.
Indikátor: 075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, cílová hodnota 100
Podle programového dokumentu má být zvláštní pozornost věnována propagaci a širokému
uplatňování inovativních činností zahrnujících např. zpracování návrhů inovativních postupů, jejich
ověření prostřednictvím realizace pilotních projektů či vytvoření vhodných propagačních nástrojů pro
již vytvořené a ověřené inovativní postupy.
Inovativní činnosti mají být rozvíjeny: (1) horizontálně jako součást realizovaných projektů; (2)
formou projektů přímo zaměřených na tvorbu a šíření inovací v oblastech politiky podporovaných OP
LZZ a v oblasti řízení programů spolufinancovaných z ESF. Inovativní činnosti jsou tedy z obsahového
hlediska vymezeny zcela volně a jsou v identické podobě překlopeny do výzev v dané ose. Tematické
zacílení (např. v reflexi nových sociálních potřeb) není v žádné z nich uplatněno. Na jednu stranu jde
samozřejmě o příznivou charakteristiku, pokud je znalostní kapacita poskytovatele omezená. Na druhé
straně se tím ale ochuzuje o možnost koncentrace projektových kapacit na aktuální či perspektivní
problémové oblasti. Další problém představuje samotné vydělení mezinárodní spolupráce jako
samostatné osy. Tento přístup je mezi členskými zeměmi EU poměrně vzácný – byl aplikován pouze v
několika regionálních programech ESF – v Itálii, Španělsku, Německu, Bulharsku, Belgii.

Podle účastníků fokusní skupiny spočívá výhoda vymezení mezinárodní spolupráce v samostatné
prioritní ose ve zvýhodněném podílu spolufinancování oproti ostatním osám. Mezinárodní spolupráce
by měla v ideálním případě zůstat realizována v rámci samostatné prioritní osy, tematické vymezení by
ale mělo být na evropské úrovni (měla by na něm být shoda napříč jednotlivými státy, aby bylo pro
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žadatele reálné najít partnera pro projekty). Zároveň by tematické vymezení mezinárodní spolupráce
mělo být v souladu se zbytkem OP. Podle účastníků fokusní skupiny je ale otázkou k další diskuzi, zda
by měla být inovativnost součástí prioritní osy zaměřené na mezinárodní spolupráci.
Dosud byly vyhlášeny čtyři výzvy (12/15.5.2008, 51/15.10.2009, 77/8.6.2011, 81/15.9.2011) První
výzva (12) zahrnovala specifické kritérium inovativnosti (druhým kritériem bylo odůvodnění
potřebnosti/přidaná hodnota mezinárodní spolupráce, které ale pouze volně hodnotí přínos
zahraničního partnera bez konkrétních informačních požadavků, vágní je také zdůvodnění bodového
hodnocení). Definice inovativnosti vychází ze zkušeností EQUAL: Specifické kritérium hodnotí, v čem je
předkládaný projekt inovativní (má tedy horizontální charakter). Toto hodnocení je poměrně
komplexní v definici (nikoli však v bodovém hodnocení), což je oproti ostatním prioritním osám spíše
výjimečné. Žadatel by měl provést analýzu v oblasti, kterou chce řešit a uvést, v čem projekt na jedné
straně zavádí nové, inovativní metody nebo nástroje vzhledem k potřebám cílových skupin a na straně
druhé, jakým způsobem lze inovativní výstupy šířit a prosazovat v národní politice a v praxi nebo v
zahraničí. Kritérium rozlišuje tři typy inovací:




Inovace orientované na cíle (nové cílové skupiny, nové kvalifikace, nový profil).
Inovace orientované na proces (nové metody, nové nástroje).
Inovace orientované na kontext (změny politik nebo institucionální struktury).

Prokázání inovativnosti projektu je hodnoceno 4 body, v návaznosti na potřeby cílových skupin 7 body.
Další metodická podpora k objasnění a aplikaci specifického kritéria nebyla k dispozici. Komplexní
přístup k definici kritéria inovativnosti, včetně typologie inovací, je jednoznačně pozitivní, neodráží se
však v bodovém hodnocení. Společně s neurčitým vymezením přínosu zahraničního partnera se tak
snižuje vypovídací schopnost použitých specifických kritérií. Odpovídající aplikace vyžaduje jejich
odpovídající znalostní podporu (pro žadatele i hodnotitele).
Vedle horizontálního principu představovaného specifickým kritériem inovativnosti, jsou také
inovativní projekty uváděny jako jedna ze tří podporovaných činností (vedle rozvoje partnerství a
tematických sítí a mobility). Tematicky nejsou inovativní projekty nijak specifikovány, pouze je uveden
typ podporovaných aktivit. Inovativní projekty v tomto pojetí zahrnují:


výměnu zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného
zaměření ESF (adaptabilita, aktivní politika zaměstnanosti, řešení problémů sociálního začleňování
specifických skupin obyvatel, další profesní vzdělávání, modernizace veřejné správy apod.);



spolupráci mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, či
dosáhnout společných výsledků.

Podle účastníků fokusní skupiny byla většina realizovaných projektů zaměřena na přenos zkušeností ze
zahraničí (nikoli na samotný vývoj inovací). Vytvářené inovativní produkty měli většinou povahu
metodik, příp. kurzů (např. osnovy kurzů pro specifickou cílovou skupinu).
Inovační typ projektů představuje převzetí zahraničních zkušeností. V tomto ohledu tedy všechny
projekty zahrnují (převzatou) inovaci. Není přitom jasné, zda a v jakém rozsahu dochází také k
přizpůsobení zahraničního obsahu domácím specifikům. Projekty takové přizpůsobení deklarují, ale
pouze některé ho také konkrétně objasňují. Typické vykazované produkty jsou proto metodické
příručky, které popisují zahraniční praxi (není v tomto ohledu jasné, proč některé projekty vykazují
více než jeden produkt). Projekty se zaměřují na úzce vymezené cílové skupiny, u nichž zdůrazňují
potřebu specifického přístupu. Problémem vyžadujícím řešení je, že stávající praxe v ČR nevěnuje
těmto specifikům odpovídající pozornost.
V inovačním typu založeném na přejímání zahraničních zkušeností (a případně jejich modifikaci pro
domácí specifika) je zásadní podmínkou úspěšnosti znalostní kapacita příjemce (v širším pojetí).
V tomto ohledu je výhodou úzkého záběru dlouhodobější praktická i odborná zkušenost předkladatelů
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v cílované problémové oblasti, účast v exitující síti problémově blízkých domácích (i zahraničních)
partnerů a dlouhodobější institucionální perspektiva, která dává předpoklad pro pokračující přínos
přenosu. Pozitivem je i zahrnutí vzdělávacích aktivit pro odpovídající zvládnutí přejímané metodiky a
její praktickou aplikaci. Nejvýznamnější efekt přejímané inovace je její šíření a prosazení mimo
vlastní organizaci realizátora, a to v době projektu a po jeho skončení. Používané nástroje jsou
obvykle pasivní, tj. seznamování se získanými zkušenostmi prostřednictvím vytvořených materiálů (což
spíše splývá s aktivitami publicity), případně proškolení pracovníků dalších organizací. Vyvolané
kvalitativní změny a jejich dopady nejsou většinou objasněny (co do typu, ani rozsahu), což v podstatě
znemožňuje hodnocení přínosu projektu. Pouze lze odhadnout, zda k němu jsou vytvářeny
předpoklady.
V principu je možno říci, že realizátoři projektů disponují odpovídající znalostní kapacitou pro převzetí
zahraničních zkušeností či usilují o její další zvýšení (capacity budilding). Mají v dané oblasti odbornou
expertizu a praktické (terénní) zkušenosti. Zahraniční partnerství jsou založena na předchozí
spolupráci. Spíše pasivní účast zahraničních partnerů je nutně ovlivněna rozpočtovými omezeními.
Znalostní kapacita a její rozvoj jsou také solidně popsány a soustřeďuje se na ně v projektech největší
pozornost. Není ale mnohdy zřejmé, zda jde o inovační typ přejímání či také modifikace zahraniční
zkušenosti podle lokálních potřeb a především v čem tato modifikace konkrétně spočívá. Šíření a
prosazení přenesené zkušenosti obvykle není do projektu zabudováno s rovnocennou významností a
má spíše doplňkový charakter, což je hlavním nedostatkem realizovaných projektů. Bylo by proto
vhodné, aby byly projektové žádosti podrobněji specifikovány v obsahu jednotlivých částí, a to vedle
charakteristik sociální inovace rovněž podle hledisek přejímání/modifikace (znalostní kapacita), šíření a
prosazení zahraniční inovace. Pokud jsou tato hlediska vymezena pouze volně, bez odpovídající
metodické podpory, nelze projekt odpovídajícím způsobem vyhodnotit a především srovnat s ostatními
jak při výběru, tak při monitoringu jeho průběhu.
Vytvářené produkty by neměly být vykazovaným ukazatelem výstupu projektu, což ale platí napříč
operačním programem. Kvalitu těchto výstupů, resp. náročnost na jejich vznik není možno objektivně
vyhodnocovat a srovnávat mezi projekty. Nicméně charakteristiky výstupů by měly být sledovány
z hlediska jejich významu pro šíření a prosazení přejímané inovace.
Systémovým problémem je omezený rozpočet pro oblast mezinárodní spolupráce. Česká republika
výrazně zaostává v rozvoji sociálních inovací za vyspělejšími zeměmi. Může tak ale využít výhody
dohánění (využití zkušeností a poznatků vyvinutých jinde). V ČR nepochybně existují solidní kapacity
pro kvalitní přenos zahraničních zkušeností, které by měly být co nejlépe a nejrozsáhleji využity, pokud
možno s rovnocenným důrazem na šíření a prosazení a případně s rostoucím důrazem na schopnost
modifikace. Rozpočet pro podporu mezinárodní spolupráce by měl být navýšen, případně rozdělen na
tyto účely do jednotlivých os.
Roční operační vyhodnocení za rok 2009 k výzvě 12 uvádí, že skupina specifických kritérií je špatně
nastavena, konkrétně kritérium inovativnosti je velice vágně vymezeno. Výroční zpráva za rok 2009
uvádí jako problém v PO 5 nízkou inovativnost předložených projektů a malou přidanou hodnotu
mezinárodní spolupráce (mnohé projekty předložené ve výzvě 12 svým zaměřením spadaly spíše do
jiných prioritních os). Toto hodnocení, které ale není nijak zdůvodněno, naznačuje, že výchozí
formulace inovativnosti nebyla odpovídajícím způsobem promítnuta do samotných projektů, tj.
problém v implementaci inovativnosti. Evaluátor nezdůvodňuje, v čem nízká inovativnost spočívá – je
přejímaná zahraniční praxe málo inovativní nebo její využití v ČR nepředstavuje inovaci? Není zřejmé,
zda si evaluátor uvědomil, že jde o projekty založené na přenosu inovací vytvořených jinde, pro něž
jsou důležité i další charakteristiky inovačních aktivit. Podobně není zřejmé, v čem je nízká přidaná
hodnota zahraniční spolupráce a zda není případně ovlivněna rozpočtovými pravidly, kdy se zahraniční
partneři mohou podílet na projektu pouze za úhradu cestovného.
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V dalších výzvách (51/15.10.2009, 77/8.6.2011) už se specifické kritérium inovativnosti neobjevuje.
Inovativnost už tedy není povinná pro všechny projekty, je pouze jednou z možných oblastí věcného
zaměření projektových činností. Podle vyjádření ve VZ by projekty, které si zvolí toto věcné zaměření,
měly být opravdu inovativní.
Výzva 51 uvádí jako jednu ze tří podporovaných oblastí společný vývoj nebo přenos inovací a jejich
zavedení v ČR. Inovace je rozlišena podle cíle jako změna/zavedení produktu, procesu nebo kontextu,
což ale představuje pojmové zmatení s definicí ukazatele projektového výstupu, který je uváděn jako
počet nových/inovovaných produktů. Vymezení je strohé jako v případě výzvy 12, doplněny jsou
pouze jednotlivé příklady (arbitrárně, bez vysvětlení). Cílem projektu musí být vytvoření inovace,
prokázání její funkčnosti a proveditelnosti, příprava jejího systémového zavedení do praxe a pak
samotné zavedení do praxe.
Inovativní aktivity konkrétně zahrnovaly:




v rámci mezinárodní spolupráce vývoj nebo přenos do ČR inovativních nástrojů k řešení problémů
cílových skupin OP LZZ na trhu práce, otestování těchto nástrojů, zhodnocení jejich uplatnitelnosti
v ČR a jejich zavedení do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou.

Podporované inovativní aktivity jsou oproti předchozí výzvě lépe a především náročněji specifikovány,
především je přínosem požadavek na uplatnitelnost (testování, vyhodnocení, realizace). Není zřejmé,
zda je požadován přímo vývoj inovace (cíl projektu) nebo je možný i pouhý přenos (inovativní
aktivity). Rozdíl je dosti významný vzhledem k minimální možné podpoře účasti zahraničního partnera
úhradou cestovného56. Dále není zřejmé, jak bude vyhodnocena vyvinutá inovace, k dispozici není
související metodika.

Podle účastníků fokusní skupiny je většina realizovaných projektů zaměřena na přenos zkušeností ze
zahraničí, jenž může pro český kontext představovat inovaci. Většinou se ale nejedná o samotný vývoj
inovací, i když v některých projektech je zde o to snaha (např. ve výzvě 51 se přibližně desetina
projektů zaměřuje na vývoj inovací, jejich hodnocení je ale v současné době předčasné, neboť
projekty jsou přibližně v polovině realizace). Vytvářené inovativní produkty mají většinou povahu
metodik, příp. kurzů (např. osnovy kurzů pro specifickou cílovou skupinu).
Namísto specifického kritéria inovativnosti je ve výzvě 51 požadována vstupní analýza (která je
specifickým kritériem vedle kvality a složení mezinárodního partnerství). Zmiňuje některé aspekty
významné pro posouzení inovativnosti projektu, i když není jasné, podle jakých kritérií jsou vybrány a
hodnoceny (metodika hodnocení není k dispozici). Vedle návrhu inovativních řešení v podmínkách
ČR musí projekt objasnit inovativnost zahraničního partnera, prokázat poptávku po příslušné inovaci
(opět ale není jasné, jakým způsobem) a popsat způsob šíření výstupů. Oproti textu výzvy se tedy v
analýze nevyžaduje objasnění uplatnitelnosti (test a realizace inovace).

Podle účastníků fokusní skupiny je kvalita vstupních analýz v předkládaných žádostech různá, jsou
velké rozdíly mezi jednotlivými žadateli. Z hlediska bodového hodnocení se ale nejedná o stěžejní
kritérium, které by rozhodovalo o přijetí projektu.
V souhrnu lze spíše sledovat pokles kvalitativní úrovně realizovaných projektů, a to zejména ve
znalostní kapacitě. Z popisů projektů není zřejmé, že realizátoři mají odpovídající odbornost a
praktické zkušenosti v předkládané problematice. Výstupy jsou vesměs předpokládány ve formě
metodik nebo výukových materiálů. Inovace jsou vesměs pouze přenášeny. Hledisko šíření inovace je
opět pasivní a standardní (spíše typu projektové publicity), představa o prosazení do praxe chybí (je
ovšem otázkou, nakolik bylo naplnění tohoto požadavku uskutečnitelné v odpovídající kvalitě).
56

Podle účastníků fokusní skupiny by v rámci dalšího období mělo být teoreticky možné hradit zahraničním
partnerům i některé další aktivity.
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Požadavek pilotu a realizace přejímané inovace je naplňován pouze uskutečněním vzdělávacích kurzů
(jejichž metodika byla převzata ze zahraničí), případně seminářů, workshopů, konferencí. Projekty
působí unifikovaným dojmem jakoby vytvářené přes šablonu. Oproti předchozí výzvě chybí diverzita,
originalita alespoň při vyhledávání zahraniční zkušenosti. Zatímco lze tedy zaznamenat zvýšení úrovně
textu výzvy, u kvality realizovaných projektů je tendence spíše opačná (přesnější hodnocení by
vyžadovalo seznámení s kompletní projektovou dokumentací).
Výzva 77 opakuje podporu společného vývoje nebo přenosu inovací a jejich zavedení v ČR. Inovace
je vymezena volněji oproti předchozím výzvám a moderněji (tím více se ale vzdalující definici
produktového indikátoru projektového výstupu a tím více vyžadující odpovídající metodickou
podporu): Inovace může představovat zcela nový přístup k řešené problematice, ale i využití určitých
nástrojů či postupů známých zatím pouze z jiné oblasti. Jde o dosud nepoužívaný, nový postup či
přístup, přidanou hodnotu k dosavadním produktům a službám na současném trhu. Inovace může být
dosaženo např. zaměřením aktivit projektu na vývoj nových pracovních metod, nástrojů a přístupů,
resp. aplikace existujících metod, nástrojů a přístupů v nové oblasti; zaměření projektu na prosazování
změn v zavedených systémech v oblasti trhu práce.
Cílem projektu je vytvoření inovace ve stejné formulaci jako ve výzvě 51 (i když podporované aktivity
zahrnují vedle vývoje i přenos inovací, rozpor mezi cílem a podporovanými aktivitami tedy přetrvává).
Změkčen je cíl zavedení inovace do praxe: Musí proběhnout alespoň formou pilotáže, tj. ověření
funkčnosti a vhodnosti inovace v malém měřítku. Pokud není možno zavést inovaci do praxe
v průběhu projektu, musí být uvedeny důvody ve vstupní analýze. Podporované inovativní aktivity
oproti předchozí výzvě zahrnují rozšíření získaného know-how a výstupů projektu mezi relevantní
klíčové aktéry v dané oblasti (tj. mezi subjekty, které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se
stejnou cílovou skupinou).
Specifické kritérium vstupní analýzy je již podrobněji strukturováno do tří částí – výchozí situace,
návrh řešení problému a zapojení klíčových aktérů. Nicméně vlastní inovativnost řešení v podmínkách
ČR je opět pouze jedním z hledisek. Vedle popisu problému je vyžadována zkušenost realizátorů
s prací se zvolenou cílovou skupinou (nikoli s řešeným problémem). Namísto podrobnější specifikace
požadované inovativnosti navrhovaného řešení v ČR žadatel ve vstupní analýze uvádí informace o
výběru a inovativnosti zahraničního partnera, i když k oblasti mezinárodní spolupráce je uvedeno
specifické kritérium (jeho definice je opět vágní, ale bodové hodnocení je již oproti předchozí výzvě
konkrétnější, byť obsahově zůstává nejasné). Namísto testování/pilotáže inovace žadatel opět uvádí
pouze popis šíření výstupů. Přidáno je třetí specifické kritérium rovných příležitostí z nejasných
důvodů.
Podle účastníků fokusní skupiny byla na straně ŘO ve výzvě 77 snaha o zlepšení šíření klíčové aktivity.
V rámci prvního kola výzvy 77 se totiž ukázalo, že žadatelé často zaměňují šíření inovací s publicitou.
Ve třetím kole byla proto výzva 77 aktualizována (byly zde vymezeny činnosti, které by neměly být
součástí klíčové aktivity).

Podle účastníků fokusní skupiny jsou u kritéria inovativnosti obecně mezi hodnotiteli významné rozdíly
v hodnocení. Ve výzvách 77 a 76 (oblast podpory 3.4) bylo realizováno hodnocení referenčního
projektu (hodnotitelé cvičně hodnotili jednu žádost). Výsledek byl uspokojivý, u jednotlivých
hodnotitelů bylo ve většině případů podobné hodnocení žádosti. Ovšem lze předpokládat, že úroveň
reálného hodnocení je horší (hodnotitelé mají omezené časové možnosti na hodnocení žádostí).
Výzva 81 zahrnuje individuální projekty, včetně společného vývoje nebo přenosu inovací a jejich
zavedení v ČR. Vymezení inovace a její cíle jsou stejné jako ve výzvách 51, resp. 71. Přehled projektů
zatím není uveden v databázi.
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4 Dílčí analýza č. 4: Přístupy zemí k inovacím v ESF
Poznámka: Tato dílčí analýza vychází z analýzy zahraniční praxe, souvisejících dokumentů (zdroje
uvedeny v příloze závěrečné zprávy) a ve spolupráci s experty, kteří se zapojili do zahraničního
expertního panelu (seznam kontaktů je uveden v neveřejné části technické zprávy příp. přímo v textu
zprávy). Analýza využita jako úvodní shrnutí situace v oblasti podpory sociálních inovací a jako základ
pro řešení evaluačního Úkolu č. 2 (zejména část vyhodnocení současného pojetí inovativnosti v ESF
v zahraničí). Výsledky této analýzy pak měly přímý vliv na výstupy Úkolu č. 7, tj. „Navrhněte systém
implementace inovativnosti v dalším programovacím období a zpracujte metodologii (příručku) pro
realizátory inovativních projektů“, kde jsou zahraniční přístupy zohledněny.

Následující přehled zahrnuje přístupy členských zemí EU k podpoře inovací v rámci operačních
programů ESF zasazené do kontextu národního přístupu k sociálním inovacím a jejich pojetí.
Tento vstup se jeví jako významný pro pochopení samotného přístupu k sociálním inovacím v ESF.
Problém představuje neusazenost samotných definicí, které jsou národně specifické. Dalším faktorem
je tradice sociálních inovací odrážející specifika souvisejících sociálních institucionálních uspořádáníV souhrnu ve většině sledovaných zemí se podpora sociálních inovací pouze velmi zvolna prosazuje do
politické agendy a jejich rozvoj závisí primárně na lokálních iniciativách. Marginalizace sociálních
inovací v politické agendě oslabuje využití potenciálně dostupné podpory, ale rovněž šíření a
mainstreaming výsledků.
Podpora inovací v ESF je v různé míře institucionalizována, resp. formalizována. Většina zemí nicméně
uvádí pouze velmi obecná a tedy i podobná inovační témata obvykle v rámci vybraných os. Pouze
výjimečně je pro inovační projekty určena specifická osa se samostatným rozpočtem a specifickým
implementačním uspořádáním. Inovační aspekty operačních programů v ESF nejsou zmiňovány ani
v přehledu jednotlivých prioritních os, resp. oblastí podpory napříč zeměmi EU (přehledy byly
publikovány v letech 2010-2011). K dispozici jsou obvykle pouze vybrané příklady inovačních projektů
v některých zemích. Znalosti o implementaci podpory inovací v EU jsou velmi sporé (např. ve srovnání
s implementací principu partnerství) a teprve nyní je připravována jejich přehledová studie. Pouze
obtížně si lze představit, jaké informace bude obsahovat.

4.1 PŘEHLED NÁRODNÍCH PŘÍSTUPŮ V EU-27
4.1.1

Rakousko

Pojetí sociálních inovací: Nejvýznamnějším znalostním pracovištěm v Rakousku je Centrum pro
sociální inovace, založené v roce 1990. Od roku 2005 soukromá nadace Unruhe Privatstiftung uděluje
Cenu sociální inovace, SozialMarie. Sociální inovace však zatím až donedávna nepronikla do národní
politické diskuse, i když do sociálního systému v Rakousku byla od 20. století zavedena řada zásadních
změn, především v rámci tzv. sociálního partnerství. Pozornost sociálním inovacím v poslední době
vyvolává především tlak, pod který se dostává stávající tradiční sociální systém. Koncept sociálních
inovací se však šíří do všech institucionálních sektorů. Využívána je definice vytvořená ZSI: sociální
inovace jsou nové přístupy a opatření k řešení společenských výzev, používané a přizpůsobené
zúčastněnými sociálními skupinami.
Průkopnickým příkladem integrace akademických a aplikačních aktivit je vytvoření Evropské školy
sociálních inovací na Dunajské univerzitě v Kremsu, která bude nabízet magisterský program v této
oblasti. V roce 2010 vznikla Platforma pro inovační management zahrnující velké firmy, výzkumná
pracoviště a agentury pro podporu výzkumu a inovací, kde se téma sociálních inovací stává jednou
z klíčových agend. Nejvýznamnější segment iniciace a realizace sociálních inovací představují občanské
organizace, neziskový či tzv. třetí sektor. Ve veřejné politice se teprve nedávno objevuje v rámci
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strategie federální vlády pro výzkum, technologie a inovace, publikované v roce 2011, rovněž zmínka
o významu širšího pojetí inovací, které zahrne občanské, sociální a ekonomické inovace.
Koncept sociálních inovací je v Rakousku v souhrnu již široce vnímán, odtud ale ještě vede dlouhá
cesta k jejich systematické podpoře a implementaci. Podnikový sektor se z větší části zajímá o sociální
inovace jako doplňkový faktor podpory konkurenceschopnosti, tedy spíše sekundárního významu.
Vládní sektor sice zdůrazňuje sociální inovace v inovační strategii, ale nástroje a programy jejich
podpory nejsou zatím viditelné, ani zavedené. Sociální aspekt stávajících programů výzkumu a inovací
představuje spíše vedlejší očekávání, že podpora technologií a hospodářského růstu současně přispěje
k sociálnímu rozvoji. Explicitní úsilí o specifickou motivaci rozvoje sociálních inovací není zatím patrné.
Expertní kontakt: Josef Hochgerner, hochgerner@zsi.at, Zentrum für Soziale Innovation, ZSI,
www.zsi.at.

Evropský sociální fond v Rakousku je prezentován jako proinovační, ale konkrétní výsledky jsou
spíše omezené. Přístup k podpoře inovací v rámci operačních programů je různorodý.
V národním programu Zaměstnanost Rakousko je jedna osa zcela cílena na inovační projekty.
V ostatních osách jsou s různou mírou specifikace uvedena vybraná témata akcentující inovační
aktivity s vyhrazením stanoveného podílu rozpočtu na jejich realizaci (2,5 %). Předpokládáno je
financování 5-10 inovačních projektů v těchto osách. Inovační projekty jsou předmětem specifické
evaluace.
Inovační osa: 3b - Integrace dlouhodobě nezaměstnaných, předpokládá 2-3 výzvy pro předkládání
projektů a realizaci 10-20 podpořených projektů. Inovační modelové projekty zahrnují dosud
neexistující opatření pro cílovou skupinu v regionu nebo další vývoj a přizpůsobení modelových
projektů (zejména vytvořených v rámci EQUALu). Implementační orgány zahrnují ministerstvo
hospodářství a práce, územní pakty zaměstnanosti nebo jejich členské organizace.
Inovační modelové projekty způsobilé pro podporu se zaměřují na následující aktivity/témata:
získávání a zlepšování kvalifikací a praktických zkušeností, poradenství a aktivní hledání práce,
kombinovaná opatření odborného vzdělávání a zaměstnanosti (zejména sociální podniky),
zaměstnanost ve firmách, neziskových organizacích a veřejných institucích, včetně kombinace
důchodu ze zaměstnání a sociálních dávek.
Inovační témata v dalších osách zahrnují následující aktivity:







Adaptabilita zaměstnanců a firem: vývoj, testování a průzkum nových aktivit v podnikově
orientované politice trhu práce a rovněž na pomezí ostatní témat souvisejících s oblastí
zaměstnanosti.
Boj s nezaměstnaností: vývoj nových nástrojů a metod v oblasti produktivního stárnutí s důrazem
na změnu kvalifikace v průběhu životního cyklu, včetně vývoje nových metod a inovačních
didaktických přístupů pro zvýšení kvalifikace osob vyššího věku.
Celoživotní vzdělávání: inovace v pedagogice a v organizaci života školy s cílem zavádět výstupy
výzkumů a analýz, propracovávat koncepce a rozvíjet inovace ve formách výuky a vzdělávání.
Územní pakty zaměstnanosti: důraz na synergie s dalšími programy financovanými z EU zejména
v inovačních opatřeních, předpokládána silná inovační výkonnost této struktury.

V regionálním programu Burgenland některé osy zahrnují inovační témata, přičemž v rámci cíle 5,
zvýšení příležitostí na trhu práce pro osoby sociálně znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané,
mohou být podporovány pouze inovační modelové projekty. Financováno má být 6, resp. 21
inovačních projektů v níže uvedených osách:


Integrace na trh práce a sociální inkluze: vývoj nových metod a inovačních didaktických přístupů
pro zvyšování kvalifikace osob vyššího věku.
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Podpůrné struktury, přístup ke znalostem a jejich přenos, partnerství na trhu práce: modely pro
identifikaci a uznávání kompetencí získaných v neformálním a informálním učení.

4.1.2

Belgie

Pojetí sociálních inovací: Belgie má dlouhou tradici sociálních hnutí, družstev, autonomních
sociálních organizací. Vlády nesnažily podpořit úlohu těchto iniciativ jako aktérů vytváření
zaměstnanosti, včetně jejich významné grantové podpory. Tento přístup je považován za /implicitní)
vládní podporu sociálních inovací, které se rozvíjely mimo ekonomickou sféru nebo trh. Výsledná
sociální ekonomika je stále rozdrobenější, kdy různé subjekty veřejného sektoru, napojené na různé
jazykové, politické, odborové a další zájmové skupiny, vytvářejí vlastní napojení na toky grantových
prostředků. Ekonomická krize a dlouhé zdržení při vytváření stabilní vlády představovaly pro
organizace sociální ekonomiky zásadní otřes z hlediska přísunu veřejných dotací či poptávky pro
produkci sociálních podniků. Ekonomická a politická krize podnítila potřebu sociální inovace pro
přizpůsobení novým podmínkám. Na straně tradičního podnikatelského sektoru krize zvýšila citlivost
vůči potřebám etického, společensky odpovědného spotřebitele, což dokumentuje např. úspěch
sociálně inovačních bank typu Triodos Bank. Rovněž sice malý ale rostoucí segment podniků využívá
příležitostí poptávky po sociálních službách, např. v oblasti péče o staré a nemocné, potřeb zelené či
inkluzivnější společnosti. Sociální inovace se v tomto pojetí vyvíjí v nezávislou aktivní ekonomickou
sílu.
V současné době probíhá živá diskuse mezi akademiky, praktiky a politiky o významu sociální
ekonomiky, podnikové odpovědnosti a sociálního podnikání. Hlavní překážku rozvoje a číření sociálních
inovací (podobně jako v ostatních evropských zemích) představuje nedostatek expertizy u organizací
podnikového a třetího sektoru o vzájemných specifikách. Expertní kontakt: Johan Moyersoen,
johan@i-propeller.com, i-propeller, Centrum excelence pro inovace sociálního podnikání, http://www.ipropeller.com.

Podpora ESF v Belgii je realizována prostřednictvím jednoho operačního programu na národní úrovni,
ostatní programy jsou regionální, resp. specifické podle jazykových oblastí.
V programu Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro Vlámsko je inovacím
věnována samostatná osa. Program připisuje inovacím velký význam a sociální inovace chápe jako
zásadní nástroj pro rozvoj regionální politiky trhu práce. S vlastním rozpočtem inovace horizontálně
pokrývají politiku a soustřeďují se na tematické oblasti programu. Tím se zabrání tříštění pozornosti a
zdrojů věnovaných inovacím, které se stanou ukazateli směřování strategických politických cílů.
Rozpočet představuje 4,85 % OP (47,4 mil. EUR). Ukazatele zahrnují (1) počet projektů, validované
produkty a zkušenosti, (2) počet (externě) validovaných produktů a zkušeností.
V programu regionu Brusel jsou inovační témata zmiňována ve dvou osách se spíše obecným
vymezením:




Podpora uchazečů o zaměstnání s cílem zvýšit jejich možnosti v přístupu na trh práce, zlepšení
pracovní integrace sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Cílené
inovační projekty mají podporovat inovačního ducha prostřednictvím definice a implementace
nové kultury rozmanitosti. Ukazatelem je počet akcí realizovaných podniky podle konkretizovaných
plánů rozmanitosti (100 do roku 2013).
Koordinace procesu partnerství a předvídání potřeb trhu práce s cílem zlepšení reakcí na tyto
potřeby, proces analýzy budoucích potřeb: cílem je zúčastněnost jednotlivých aktérů a tím
usnadnění vzniku inovace.

V programu pro německy mluvící komunitu se inovační aktivity objevují ve třech různorodých
osách:
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Posílení adaptability zaměstnanců a podniků: podpora zakládání podniků s cílem vytváření nových
pracovních míst a podpory inovací.
Podpora sociální integrace: inovační přístupy pro mladé lidi znevýhodněné při přechodu ze školy
na trh práce.
Strukturální opatření: reformy vzdělávání a systému dalšího vzdělávání.

V regionálním programu pro Valonsko se objevují následující inovační témata:



Vytváření podniků a pracovních míst: inovační projekty, které zavádějí změny v managementu a
organizaci práce, v pracovních podmínkách a kvalifikaci zaměstnanců.
Sociální začlenění: specifické a/nebo inovační způsoby sociálního začlenění ve fázi dalšího
vzdělávání (inovační projekty trvají maximálně dva roky, ukazatelem je počet zaměstnaných osob
po absolvování přípravy (vzdělávání)

Ve federálním programu je možno financovat experimenty a studie na podporu sociální a profesní
aktivizace a přípravy a dále návrh a implementaci inovačních a produktivnějších forem organizace
práce v rámci podpory profesního rozvoje a rozmanitosti a boje proti diskriminaci.

4.1.3

Bulharsko

V programu Administrativní kapacita je zahrnuta podpora kvality poskytovaných administrativních
služeb a rozvoj e-governance s inovačními aktivitami zlepšení služeb občanům a podnikovému sektoru,
včetně rozvoje e-governance, informačního standardu, komunikačního prostředí a interoperability.
Ukazatelem je počet subjektů s hodnocením vynikající v rámci systému one-stop-shop (cílová hodnota
15 % z celkové počtu subjektů poskytujících tyto služby).
V programu Rozvoj lidských zdrojů jsou inovační aktivity zmiňovány v několika osách a na jejich
podporu (vedle aplikací politik) je vyčleněno až 5 %. Monitorovací výbor OP pravidelně přijímá
rozhodnutí o prioritách témat, která budou vybrána pro řešení spojená s vývojem inovací a
mainstreamingem.







Podpora ekonomické aktivity a rozvoj inkluzivního trhu práce: podpora inovací, tvorba ě nových
modelů podnikání. Ukazatelem je počet osob zaměstnaných v podnicích založených do jednoho
roku po zakončení financování (30 tisíc do roku 2013).
Zvyšování produktivity a adaptability zaměstnaných osob: uplatnění moderních a inovačních
modelů organizace práce v podnicích. Ukazatelem je podíl osob využívajících flexibilní formy
zaměstnání po skončení podpůrných opatření (80 % do roku 2013).
Sociální začlenění a podpora sociální ekonomiky: inovační přístupy k e-inkluzi s ohledem na
sociální inkluzi osob z cílových skupin.
Nadnárodní a meziregionální spolupráce: výměna nápadů, znalostí, know-how a zaměstnanců,
společný vývoj, realizace a financování projektů s předpokládanou přidanou hodnotou.
Ukazatelem je počet nových postupů uvedeného typu (70 do roku 2013).

4.1.4

Kypr

V operačním programu Zaměstnanost, lidský kapitál a sociální koheze jsou na podporu inovací
zaměřena témata v ose Rozvoj lidských zdrojů a adaptabilita: modernizace systému učňovského
školství a zavádění osvědčených postupů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v podnicích.

4.1.5

Dánsko

Pojetí sociálních inovací: Sociální inovace nejsou v Dánsku specificky definovány, spíše je používán
široký koncept inovací (vše nové, co funguje), rovněž jako procesu (od definice problému k zavedení
nového produktu). Sociální inovace je v tomto pojetí chápána jako proces vývoje a zavedení nového
zákona, strategie, postupu, procedur, technologie nebo produktu. Tento proces uspokojuje sociální
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potřebu a vytváří pozitivní (a radikální) změnu ve společnosti. Sociální inovace je především vnímána
jako inovace v sociálním sektoru navazující na sociální invenci (např. ve formě designu, prototypu,
testování). Hlavní výzvy, kterým sociální inovace čelí, zahrnují začlenění, sebeurčení a empowerment
marginalizovaných skupin, stárnutí populace a péče a služby pro lidi s fyzickým nebo mentálním
postižením. Důraz na sociální inovace soustavně roste, zejména v kontextu ekonomické krize a
klesající nabídky pracovní síly v kombinaci s vysokými očekáváními ve vztahu ke státu blahobytu.
Veřejný sektor je silný, proto významně ovlivňuje také sociální inovačnost systému blahobytu. Jeho
změny jsou však pomalé z řady důvodů (komplexnost úkolů a odpovědnosti, averze vůči riziku,
finanční tlaky na úspory, velikost ztěžující sdílení znalostí ad.), což nepříznivě ovlivňuje sociální
inovace, které jsou ale nezbytné pro zvýšení jeho efektivnosti. Sociální inovace se také potýkají
s nedostatečnou podpůrnou infrastrukturou při slaďování nároků na potřebné kompetence a
kvalifikace či při nedostatečné tradici dokumentace, která ztěžuje šíření a mainstreaming inovací.
Rostoucí povědomí o významu sociálních inovací zvyšuje také zapojení různých sektorů a aktérů,
Soukromý a podnikový sektor se účastní rozvoje sociální ekonomiky a malých podniků v této oblasti.
Nové iniciativy podporují sociální podnikatele (např. Centrum pro sociální podnikání nebo Centrum pro
sociální ekonomiku). Tradice významného dobrovolnického sektoru při řešení sociálních problémů a
vytváření sociálních inovací doplňuje veřejný sektor zejména v práci s marginalizovanými skupinami.
Zároveň se zvyšuje zájem o nové způsoby aktivizace občanské společnosti v souvislosti se
systémovými problémy státu blahobytu. Do oblasti sociálních inovací pronikají rovněž netradiční aktéři
ze sféry technologického rozvoje, kteří propojují technická řešení sociálních problémů (např. při
podpoře nezávislosti zdravotně postižených osob). Expertní kontakt: Andreas Hjorth Frederiksen,
ahf@socialeopfindelser.dk, Social Development Center (SUS), www.sus.dk.
V rámci ESF operační program Více a lepších pracovních míst se zaměřuje především na zvýšení
inovační výkonnosti podnikového sektoru. V prioritní ose Více vysoce kvalifikované pracovní síly (lepší
pracovní místa) jsou podporovány inovace a zvyšování znalostní kapacity. Cílovým ukazatelem je
alespoň poloviční podíl dánských podniků hodnocených jako inovační v roce 2013 podle průměrného
využití ICT technologií (75 % v roce 2013). V ose Expanze pracovní síly (více pracovních míst) je
podporován vznik a rozvoj nových podniků a využívání nových technologií (do roku 2013 by měl počet
podnikatelů využívajících nové technologie vzrůst o 13 %).

4.1.6

Estonsko

Operační program Rozvoj lidských zdrojů identifikuje následující témata zaměřená na inovace:


Celoživotní vzdělávání: zlepšení přístupu ohrožených skupin k odbornému vzdělávání díky rozvoji a



podpoře inovačních vyučovacích metod a forem (např. e-odborná škola). Ukazatelem výsledku je
podíl rizikových skupin studentů, kteří nenavštěvují školu, ale studují na základě individuálního
vzdělávacího plánu (5 % do roku 2013).
Kvalitní a dlouhý pracovní život: pilotní inovační přístupy a opatření, šíření výsledků projektů a
jejich integrace do stávajících politik.
Znalosti a dovednosti pro inovační podnikání: zvýšení povědomí o podnikání a inovacích v různých
společenských skupinách.



4.1.7

Finsko

Pojetí sociálních inovací: Vymezení sociálních inovací ve Finsku je dosud v pohybu podobně jako
výzvy společenské změny. V tradičním pojetí jsou sociální definice definovány jako nové způsoby
dosahování specifických cílů, které zahrnují nové organizační formy, nové regulace, životní styly. Řeší
problémy lépe oproti stávajícím přístupům, je vhodné je napodobovat nebo institucionalizovat.
Inovace musí změnit směr sociálního rozvoje. Finská společnost považuje za své nejvýznamnější
výdobytky malé důchodové rozdíly, nízkou chudobu a širokou participaci žen v pracovním životě.
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Zatímco finský inovační systém v technické oblasti je považován za špičkový v řadě odvětví, v sociální
oblasti jsou zatím výsledky nezřetelné, i když existuje řada úspěšných příkladů sociálních inovací.
Finsko čelí do budoucna zásadním problémům nezaměstnanosti, zejména strukturální, resp. mladých
osob, stárnutí populace a nedostatečné nabídky práce. Další problémy představuje rostoucí zátěž
zdravotnického a pečovatelského sektoru, rozvojové perspektivy venkovských oblastí.
Tahounem výzkumu v oblasti sociálních inovací ve Finsku je Sitra, Finský inovační fond, jehož
odpovědnost za tuto agendu je nyní stanovena zákonem. Pozornost fondu se nyní zaměřuje na
municipální, energetické, krajinotvorné programy. Nová Aaltova univerzita (vzniklá v roce 2010
spojením několika vysokých škol) představuje inovační subjekt a centrum vzdělávání a školení pro
zaměstnance státní správy, sociální podnikatele a manažery neziskových organizací. Problémy
zavádění sociálních inovací jsou způsobeny zčásti legislativními deficity, ale rovněž silným důrazem
finské inovační politiky na oblast technologií při současně malé pozornosti věnované sociální oblasti.
Expertní kontakt: Timo Hämäläinen, Timo.Hamalainen@sitra.fi, SITRA, www.sitra.fi.

V rámci ESF operační program Åland zahrnuje podporu investic do inovačních podniků. Program
Kontinentální Finsko zahrnuje následující inovační témata, přičemž z celkového počtu projektů
podpořených ESF by 55 % mělo vést k inovaci (na jejich financování by mělo být přiděleno až 59 %
dostupných zdrojů).






Rozvoj organizace práce, zaměstnanců a podniků, podpora podnikání: zlepšení inovačních
kvalifikací a dovedností zaměstnanců a managementu.
Podpora přístupu k zaměstnání a trvalému začlenění na trh práce, prevence sociálního vyloučení:
vytváření sociálních inovací (např. sociálních podniků).
Rozvoj kompetencí, inovací a systému služeb, které podporují fungování trhu práce: rozvoj
inovačního prostředí a systémů, zejména se zaměřením na rozvoj systému identifikace a
hodnocení inovací a nových nápadů.
Nadnárodní a meziregionální aktivity: inovace a učící se prostředí, opatření ke zvýšení kvality a
atraktivity středního odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých, atd.): ve středním Finsku,
kromě projektů podporovaných z ESF je 237 projektů, přičemž u 55 % z nich (131 projektů) je
výsledkem nějaký typ inovace, projekty obdržely celkem 51 milionů Euro (59 % z dostupných
zdrojů)

4.1.8

Francie

Pojetí sociální inovací: Ve Francii je sektor sociálních inovací obvykle chápán jako tzv. sociální a
solidární ekonomika, která představuje desetinu národní zaměstnanosti, soustavně a krizi navzdory
roste. Inovační aktivity jsou realizovány např. v oblastech inovační spotřeby, distribuce jídel pro
sociálně vyloučené, místní produkce organických potravin, vzdělávání, sdílení zaměstnanosti (mezd),
družstev zaměstnanosti, lokálního rozvoje a sociálního začlenění, lokálního systému obchodování,
mezigenerační spolupráce, inkubátorů pro sociální inovace, iniciativ otevřeného přístupu k informacím.
Existuje řada národních agentur, fondů a bank zaměřených na sociální inovace a podnikání, příkladem
je AVISE pro sociální podniky, ANSA pro využívání sociálních inovací a experimentů při boji s chudou a
vyloučením. Partnerské struktury pro sociální inovace a sociální ekonomiku jsou vytvářeny na
regionální úrovni ze strany regionálních rad nebo v rámci regionálních poboček Komory pro sociální a
solidární ekonomiku. Problém představuje podfinancování sektoru a také jeho zažité omezené vnímání
se zaměřením na potírání chudoby. Expertní kontakt: Stefane Vincent, svincent@la27eregion.fr , La
27e Region, http://www.la27eregion.fr/.
V rámci ESF Národní operační program zahrnuje následující inovační témata:


Pomoc pracovníkům a podnikům při přizpůsobení ekonomickým změnám: inovační a preventivní
praktiky zaměřené na management rozvoje lidských zdrojů pro předvídání změn v malých a
středních podnicích.
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Zlepšení přístupu k zaměstnání pro uchazeče o práci:

modernizace národních služeb
zaměstnanosti se snahou zlepšit efektivitu a fungování pracovního trhu.
Zesílení sociální koheze, podpora sociální inkluze a boje s diskriminací: inovační a experimentální
projekty pro sociální začlenění.
Investice do lidského kapitálu, vytváření sítí, inovací a nadnárodních aktivit: partnerství pro
inovace

4.1.9

Německo

Pojetí sociálních inovací: Silně zakořeněné pojetí sociálně tržní ekonomiky v Německu výrazně
ovlivňuje prostředí pro sociální inovace. Jejich definice se dosud vyvíjí, k dispozici je řada verzí:
sociální inovace je systémové řešení sociálního problému, jehož faktorem úspěchu je sociální změna,
finanční udržitelnost je žádoucí, ale zisk není hlavním cílem. Historicky se sociální inovace v Německu
vztahuje k systému tripartitních vztahů, který se z pozitivního symbolu sociálního partnerství stává
brzdou rozvoje v důsledku nízké flexibility. Tradiční pojetí sociálních inovací z hlediska tvůrců politik
vychází z technické perspektivy inovačního a výzkumného systému nikoli ze svébytného sociálního
inovačního konceptu. Zatímco v politické oblasti koncept sociálních inovací chybí, prosazuje se do
výzkumné agendy a praxe. Příkladem je Centrum pro sociální investice založené v roce 2006 na
Heidelberské univerzitě. Centrum sociálního výzkumu v Dortmundu. Pokrok využití konceptu sociálních
inovací lze sledovat v agendě veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky, včetně zahrnutí všech
zúčastněných aktérů do její tvorby a realizace. Německo má silnou tradici ve financování infrastruktury
sociálních inovací prostřednictvím velkých nadací podniků a bank. Prioritní témata zahrnují výzvy
vytvářené demografickou změnou a integrací přistěhovalců, rozvoj mezikulturního dialogu, budoucnost
občanské společnosti a ochrany životního prostředí. Expertní kontakt: Jurgen Howaldt, howaldt@sfsdortmund.de, Sozialforschung-sstelle TU Dortmund, www.sfs-dortmund.de.
V rámci ESF je v Německu realizováno 18 operačních programů. Příkladem je regionální program pro
Hamburk, který zahrnuje následující inovační témata.





Zlepšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců a podniků: školení zaměstnanců jako
podpora procesů a produktů inovací v malých a středních podnicích. Ukazatelem je počet malých a
středních podniků s ohledem na jejich velikost, které zavedly inovace.
Posílení lidského kapitálu: rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací. Ukazatelem je
podíl podniků s aktivitami v oblasti inovací a výzkumu a vývoje (s cílem 50 %, resp. 10 %).
Mezinárodní opatření: zvýšení inovační schopnosti organizací, interkulturní kompetence a mobility
uchazečů o zaměstnání, stážistů a zaměstnanců.

4.1.10 Řecko
V OP Administrativní kapacita jsou inovace zmiňovány pouze v omezeném rozsahu v ose Posílení
politiky rovnosti mužů a žen ve všech veřejných aktivitách: posílení pozice žen, získávání informací a
senzibilizace, podpora inovačních plánů pro síťování vybraných žen pro podporu výměny zkušeností
(ukazatelem je růst podílu vyšších pracovních pozic obsazených ženami s cílem zvýšení o 10 % do
roku 2013). V OP Školství a celoživotní vzdělávání inovační témata zahrnují:





Zlepšení kvality vzdělávání a podpora sociální integrace: usnadnění horizontální a vertikální
mobility žáků a studentů a hodnocení pokroku ve vzdělávání.
Zlepšení systému počátečního odborného vzdělávání a přípravy a vytváření vazeb mezi
vzděláváním a trhem práce: moderní metody vzdělávání, vedení osobních složek jednotlivých
studentů a podpora individuálního poradenství.
Posílení celoživotního vzdělávání: návrh a realizace programů distančního vzdělávání, rozvoj
otevřeného systému k ověření kreditů a jednotek výuky, procedury uznávání předchozí praxe a
znalostí.
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V OP Rozvoj lidských zdrojů jsou zahrnuta následující inovační témata:




Systémové intervence a usnadnění přístupu k zaměstnání: začlenění dimenze inovací do všech
úrovní kvalitativního zlepšení aktivní politiky zaměstnanosti.
Konsolidace reforem v sektoru duševního zdraví: rozvoj primární zdravotní péče a ochrany
veřejného zdraví obyvatelstva.
Zvýšení adaptability lidských zdrojů a podniků: začlenění nových a inovačních metod a způsobů
práce a výroby.

4.1.11 Maďarsko
Operační program Sociální obnova zmiňuje inovační témata pouze velmi obecně jako podporu
sociální ekonomiky, inovační a lokální iniciativy a pakty. Podobně obecně jsou zmiňovány inovační
přístupy v OP Státní reforma, které zahrnují zvýšení inovační kapacity organizace, nová technická a
organizační řešení nebo nové přístupy.

4.1.12 Irsko
Inovační témata v operačním programu Investice do lidského kapitálu zahrnují v ose Zvyšování
kvalifikace pracovní síly podporu vzdělávání zaměstnanců, včetně vývoje nebo šíření inovačních
vzdělávacích modelů. Osa Aktivizace a participace skupin vyloučených z trhu práce obsahuje podporu
inovačních pilotních intervencí a přístupů zaměřených na aktivizaci a zapojení skupin vyloučených
z trhu práce.

4.1.13 Itálie
Pojetí sociálních inovací: Itálie je zemí s dlouhou tradicí státu blahobytu se silnou rolí katolické
církve a levicových hnutí při řešení společenských problémů. Itálie vykazuje vysoké počty tzv.
sociálních družstev v globálním srovnání (ve stávající právní úpravě začala vznikat před dvaceti lety).
Itálie se také vyznačuje komplexní legislativou v sociálním sektoru, na jejímž základě vznikly různé
typy sociálních aktérů, zejména dobrovolnických organizací, nadací (především v bankovnictví),
asociací sociální podpory a sociálních podniků. Navzdory dlouhé tradici sociálního sektoru není koncept
sociálních inovací ve společnosti zakotven a není ani k dispozici jeho obecně přijímaná definice. Téma
je však rostoucí měrou diskutováno zejména v reflexi krize veřejné podpory sociálního sektoru.
Absence soukromých investorů vyvolává řadu problémů se zajištěním služeb sektoru na lokální úrovni,
včetně zániku velkého počtu sociálních družstev, a sociální podniky a zčásti také sociální inovace jsou
vnímány jako možné řešení. V akademických diskuzích je téma sociálních inovací soudobě rozvíjeno.
Z hlediska podnikového sektoru jsou styčné body spatřovány s konceptem podnikové sociální
odpovědnosti, který se v Itálii šíří zejména díky vlivu nadnárodních firem. V praxi je nicméně pojem
sociální odpovědnosti spíše vnímán jako jeden z nových nástrojů komunikace, prezentace, zviditelnění
či využití nových technologií pro tuto komunikaci. Omezené a marginalizované je dosud také pojetí
sociálních inovací v politické diskuzi. Problém výše zmíněných subjektů sociální ekonomiky představuje
jejich dlouhá tradice, která brání inovačním přístupům, stejně jako jejich omezené či chybějící
mezinárodní vazby. Za klíčové výzvy pro sociální inovace je považována reforma neefektivního
zdravotního systému, řešení ekologických problémů, stárnutí populace. Expertní kontakt: Marco
Traversi, traversi@pja2001.eu, I-SIN (Síť pro sociální inovace v Itálii).
V rámci ESF operační programy v Itálii zahrnují 21 regionálních a dva národní programy s velmi
podobným obsahem. Příklady prioritních os s inovačními tématy jsou následující:


Adaptabilita: zlepšení kapacity podniků (zejména malých a středních) pro přizpůsobování změnám,



inovační schopnost a konkurenceschopnost. Ukazatel představuje podíl podniků využívajících
intervence na podporu inovací (cíl 3 %).
Zaměstnatelnost: zvláštní důraz na metropolitní oblasti s vyšší inovační kapacitou.
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Lidský kapitál: podpora partnerství a lokálních vzdělávacích dohod zaměřených na realizaci
inovačních iniciativ a posílení sítí na podporu a přenos inovací a výzkumu. Ukazatel představuje
podíl systémových opatření zacílených na rozšíření výzkumných aktivit a přenos inovací mezi
podniky, univerzitami a výzkumnými centry z celkového počtu systémových opatření (cíl 2 %).
Mezinárodní a meziregionální spolupráce: podpora projektů a aktivit, které se ukázaly
v předchozím programovacím období jako hodnotné a kvalitní, např. transfer dobré praxe a
pozitivních zkušeností mezi různými regionálními kontexty s cílem šířit formy organizace práce,
které jsou inovační a produktivnější. Ukazatel zahrnuje počet mezinárodních projektů zaměřených
na realizaci sítí pro přenos dobré praxe. Institucionální podpora: konsolidace více aktérů a
víceúrovňového modelu řízení, založeného na spolupráci mezi institucemi.

4.1.14 Lotyšsko
V OP Lidské zdroje a zaměstnanost inovační témata zahrnují:






Vzdělávání a dovednosti: podpora kvality, dostupnosti a přitažlivosti odborného i všeobecného
vzdělávání, zlepšení národního systému kvalifikací a zkvalitnění obsahu vzdělávání, zvýšení
kompetencí učitelů a posílení kapacity a spolupráce zainteresovaných subjektů v odborném
vzdělávání (zejména modernizace obsahu vzdělávání, inovací a rozvoje znalostní společnosti).
Podpora zaměstnanosti a ochrany zdraví při práci: zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel
v ekonomicky aktivním věku na trhu práce podporou samostatné výdělečné činnosti a začínajících
podniků, posílením rovných příležitostí žen a mužů, dále dodržování bezpečnosti práce, zvýšení
kapacit institucí trhu práce a podpora zavádění inovačních řešení na trhu práce. Ukazatelem je
podíl podpořených osob, které začnou realizovat samostatnou výdělečnou činnost nebo založí
vlastní firmu do šesti měsíců po konzultacích a školení (cíl 25 %).
Administrativní kapacity: zlepšení právní regulace politiky ve vysokoškolském vzdělávání a
inovacích.

4.1.15 Litva
V OP Rozvoj lidských zdrojů jsou jako horizontální principy využívány partnerství, mezinárodní
spolupráce a inovace při provádění všech činností všech prioritních os (kvalita zaměstnanosti a sociální
inkluze, celoživotní vzdělávání, posílení schopností výzkumných pracovníků, podpora administrativních
kompetencí a zefektivnění veřejné správy).

4.1.16 Lucembursko
Národní OP ve všech třech osách (tj. zlepšení přístupu k práci a trvalé začlenění na trh práce, zvýšení
adaptability pracovníků a podniků a zlepšení lidského kapitálu) zahrnuje jako horizontální priority
následující témata: inovace, kvalita správy a partnerství, rovnost mezi muži a ženami, rovné
příležitosti, ochrana životního prostředí a místního rozvoje.

4.1.17 Malta
Operační program Lidé za více pracovních míst a lepší kvalitu života zahrnuje následující
inovační témata:




Zlepšení vzdělávání a kvalifikace: investice do vzdělávacího systému, které řeší kvalifikační
nerovnováhy, výzkum a inovace, informační a komunikační technologie, inovační aktivity na
podporu realizace reforem školství.
Investice do zaměstnatelnosti a adaptability pracovní síly: podpora soukromého sektoru a
inovačních aktivit pro celoživotní vzdělávání s cílem zvýšení adaptability firem a zaměstnanců.
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Podpora rovného a inklusivního pracovního trhu: návrh inovačních a produktivnějších forem
organizace práce a inovační způsoby investování do lidského kapitálu pro účast skupin se ztíženým
přístupem na trh práce ke vzdělávání, odborné přípravě a uplatnění na trhu práce.

4.1.18 Nizozemsko
Pojetí sociálních inovací: Sociální inovace jsou v Nizozemsku poměrně nový koncept, jehož vzestup
se datuje od počátku nového tisíciletí. Aktuálním tématem se stává v roce 2006, kdy jej Sociální a
ekonomická rada zařadila do své agendy. V Nizozemsku je koncept sociálních inovací omezen na
inovace pracoviště a produktivity práce. Často je vnímán jako metodologický přístup managementu
lidských zdrojů. Pojem sociální odkazuje na důraz kladený na lidský kapitál namísto technologií.
Klíčovým aktérem rozvoje touho konceptu sociální inovací je Centrum pro sociální inovace
v Nizozemsku. Inovace sociální agendy je však stěží explicitně organizovaným hnutím nebo agendou.
Sociální cíle (za hranicí organizačního kontextu) nehrají v národní inovační agendě významnou roli.
Nicméně v sociální oblasti se angažuje velké množství iniciativ, organizací a sociálních podniků. Ve
vládním sektoru lze sledovat jednak iniciativy k inovacím role a způsobu práce vládních orgánů, jednak
aktivní občanská hnutí zabývající se dostupnými informacemi. Další příklad občanské angažovanosti
představuje tzv. občanská žurnalistiky. Další významná témata zahrnují oblast zdravotnictví,
udržitelného rozvoje, vzdělávání a tzv. budoucích výzev. Expertní kontakt: Chris Sigaloff, cs@kl.nl,
Kennisland (Knowledgeland), www.kenisland.nl
V rámci ESF: Národní operační program zahrnuje v ose Zvýšení adaptability a investic do lidského
kapitálu: následující inovační témata: sociální inovace (inovace v organizaci práce ke zvýšení
podnikatelské výkonnosti) pro supervizory a zaměstnance odborových organizací, vytváření a testování
realizačních plánů pro sociální inovace v organizacích. Rozpočet podpory představuje 10 % prioritní
osy (41,5 mil. EUR). Požadována je tvorba konkrétních produktů, které jsou aplikovatelné ve
specifickém sektoru a umožní tak rostoucí produktivitu práce. Produkty musí být distribuovány jako
dobrá praxe mezi ostatní organizace uvnitř nebo vně daného sektoru. Řídící orgán vybírá témata
inovací pro financování. Ukazatelem je počet projektů, které vytvoří sociální inovaci (předpokládáno je
cca 40 projektů ročně). Inovační projekty vyžadují specifickou evaluaci.

4.1.19 Polsko
Operační programy pro ESF stanovují inovační témata ve vybraných osách pouze velmi všeobecně:
podpora podnikání a inovativnosti podniků, podpora inovačních opatření při hledání nových metod
forem a metod prevence sociálního vyloučení, vytváření partnerství pro podporu inovací v regionu,
podpora realizace inovačních forem celoživotního vzdělávání, podpora šíření informací, rozvoj a
zlepšení kvality vzdělávání v oblasti informací a poradenství, zavádění inovačních metod výuky a
výukových materiálů, podpora inovačních opatření při hledání nových metod forem a metod prevence
sociálního vyloučení.

4.1.20 Portugalsko
Operační programy (dva regionální a jeden národní) stanovují inovační témata pouze všeobecně:
podpora a šíření podnikatelského ducha, podpora modernizace služeb veřejné správy, podpora
kvalifikací pro modernizaci organizací ve třetím sektoru, vzdělávání v oblasti inovací a managementu
v podnicích a veřejné správě, zefektivnění inovačních strategií a posílení konkurenceschopnosti
podniků prostřednictvím podpory zaměstnávání kvalifikovaných mladých lidí

4.1.21 Rumunsko
Operační program Administrativní kapacita zahrnuje odstranění nadměrné administrativní zátěže
pro podniky, která snižuje jejich motivaci k inovacím. Operační program Lidské zdroje zmiňuje pouze
obecná témata podpory inovačních aktivit: přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě,
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střednímu a vysokoškolskému vzdělávání, zlepšení přechodu ze školy do pracovního života, inovační
formy organizace práce a inovační služby pro podporu podnikání a rozvoj podnikatelské kultury,
podpora zaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných, sociální ekonomika a zvýraznění
její role v poskytování inovačních a vysoce kvalitních služeb.

4.1.22 Slovensko
Operační programy Vzdělávání a Zaměstnanost a sociální začlenění zmiňují pouze obecná témata
podpory inovačních aktivit: inovačních formy a metody vzdělávání a výuky, inovace v dalším
vzdělávání a zvyšování kvality systému celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, inovační formy
vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků, podpora inovačních sítí.

4.1.23 Slovinsko
Operační program Lidské zdroje zmiňuje obecně inovační témata: přizpůsobování studijních
programů s ohledem na potřeby ekonomiky, inovační a produktivnější formy organizace práce a
podpora podnikání, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a mezinárodních projektů, zlepšení
dostupnosti ICT a digitálního obsahu, spolupráce aktérů na lokální, regionální, národní a mezinárodní
úrovni s cílem e posílení sociální inkluze a boje proti diskriminaci na trhu práce.

4.1.24 Španělsko
Pojetí sociálních inovací: Ze Státní inovační strategie (E21) je zřejmé, že pojetí inovací ve
španělské vládní politice zatím zdůrazňuje tradiční technologický přístup, podnikové financování
inovací a internacionalizaci inovací. Omezená přítomnost sociálních inovací v politické agendě však
neznamená jakékoli omezení iniciativ občanské společnosti zdola. Tyto iniciativy reagují na rozsáhlé
spektrum společenských výzev typu vysoké nezaměstnanosti, neúspěchu ve vzdělávání, celoživotního
učení, ekonomické, sociální a kulturní integrace přistěhovalců. Cíleny jsou rovněž výzvy očekávající
společnost ve střednědobém období jako je stárnoucí populace a dopad na zdravotnictví, bydlení či
volný čas, doprava ve velkých městech, přístup k energetickým zdrojům. Rovnováhu aktivit posunuly
problémy zabezpečení státu blahobytu se širokým pokrytím na straně jedné a rostoucí poptávka
občanské společnosti po participace a spolutvorbě společných řešení. Tento posun zvyšuje povědomí
firem, podniků, akademické sféry a lokálních a regionálních samospráv o nezbytnosti řešení problémů
inovačními přístupy.
Na regionální úrovni je průkopníkem použití konceptu sociálních inovací Baskicko, které ho
zapracovalo do strategického plánu aktivity regionální vlády. Nejvýznamnější aktivity zahrnují
Innobasque, Centrum pro sociální inovace EUTOKIA v Bilbau a ambiciózní Park sociálních inovací
DENOKINN v Bilbau (tzv. Silicon Valley pro sociální inovace). V Katalánsku se pozornost regionálních
programů zaměřuje na podporu sociálních podniků. Další příklady zahrnují iniciativy veřejného a
soukromého sektoru pro empowerpement občanské společnosti s využitím nových technologií (Citilab
Cornella, MediaLab Prado). V podnikovém sektoru se objevují příklady velkých korporací, které
financují podporu sociálních inovací. V akademické sféře se tématu sociálních inovací věnuje Institut
pro sociální inovace ESADE a pracoviště řady dalších univerzit.
Nejživější projekty dynamických a různorodých projektů sociálních inovací se nicméně rodí v občanské
společnosti – komunita inovátorů a společenských podnikatelů v Barceloně, Madridský HUB, zvyšující
se počet blogů na téma sociálních inovací. Dalším trendem je práce sociálních podnikatelů napříč
sektory se zvláštním důrazem na integraci skupin se specifickými potřebami, zlepšení a ochrany
životního prostředí, obnovitelné energie, přístup k financování prostřednictvím P2P struktur. Všechny
tyto projekty se rozvíjejí bez veřejné iniciativy a představují součást hnutí nových občanských přístupů
ke sdílené odpovědnosti a řešení sociálních problémů. Příležitost spočívá v uvědomění se těchto změn,
empowermentu dotčených skupin a osob, jejich propojení a vytváření příznivého prostředí pro rozvoj a
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vytváření živoucí komunity sociální inovace. Expertní kontakt: Josep Miró, SIS – Ekosystém sociálních
inovací, www.sisbcn.org.
V rámci ESF Operační programy (19 regionálních a 2 národní) zahrnují následující inovační témata:







Podpora podnikání a adaptability zaměstnanců, podniků a podnikatelů: v ytváření stabilní
zaměstnanosti, důraz na pracovní místa spojená s rozvojem nových technologií a oblastí výzkumu
a vývoje a inovací.
Podpora zaměstnatelnosti, sociální inkluze a rovných příležitostí: vzdělávání, experimentální a
inovační opatření v oblasti odborného vzdělávání pro zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných
osob.
Zlepšení lidského kapitálu: rozvoj výzkumu, vývoje a inovací ve vzdělávání pro zvýšení investic do
lidského kapitálu, zlepšení kvalifikace v oblasti technologií.
Mezinárodní a meziregionální spolupráce: výměna zkušeností, výsledků a dobré praxe; výměna
pracovníků mezi projekty a institucemi.

4.1.25 Švédsko
Operační program Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost zmiňuje v ose Zvýšení
nabídky práce podporu inovačních projektů, které usnadní návrat lidí, kteří jsou nebo byli
v dlouhodobé pracovní neschopnosti, do pracovního života.

4.1.26 Velká Británie
Pojetí sociálních inovací: Ve Velké Británii není k dispozici jednotná definice sociálních inovací.
Otevřená kniha sociálních inovací je charakterizuje jako nové ideje (produkty, služby a modely), které
současně naplňují sociální potřeby a vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce. Tento přístup
zdůrazňuje inovace, které vedou k silnější kapacitě společnosti k akci. Historie Velké Británie
představuje velké množství příkladů jednotlivců a organizací, průkopníků při řešení sociálních potřeb,
např. všeobecné vzdělávání, sociální bydlení, práva spotřebitelů, etické podnikání. Sektor sociálních
podniků je v Británii velmi významný a představuje globálního lídra. Pro financování sociálního
podnikání jsou používány veřejné zdroje, stejně jako pro budování charitativních kapacit a sociálních
podniků. Veřejné zdroje doprovázejí rovněž významné dárcovské a soukromé prostředky stimulované
zavedením daňových pobídek a právních reforem. Dárcovské nadace často odkazují na inovace a jsou
schopny využívat svoje zdroje efektivněji k dosažení sociálního dopadu.
Sociální podniky a aktivity podporuje rostoucí množství zprostředkujících subjektů – sociálních
investičních fondů, inkubátorů, projekce služeb, agentur monitoringu dopadů, náborové kanceláře pro
specialisty, poskytovatelé sítí. Aktivnější zájem o sociální inovaci projevují akademické instituce, včetně
univerzit Oxfordu, Glasgowa, Northumbrie. Think tanky pomáhají překonávat vzdálenost mezi
výzkumnou komunitou a tvůrci politik. Další typy hráčů zahrnují nezávislé organizace vzniklé
s veřejnou podporou (NESTA, Inovační jednotka). Budoucí výzvy zahrnují snižování podpůrných
veřejných zdrojů, místo nichž mají významnou roli hrát sociální podniky a charity. Další problém
představuje přetvoření podpůrné infrastruktury k její větší otevřenosti pro finanční a sociální podporu.
Nezbytným předpokladem rozvoje sociálních inovací jsou odpovídající kvalifikace a kapacity pro
tvorbu, růst a expanzi sociálních inovací. Expertní kontakt: Robert Patrick, robert.patrick@
youngfoundation.org, Young Foundation, www.youngfoundation.org.
V rámci ESF operační programy pro jednotlivé regiony v různé intenzitě zmiňují inovační témata a
způsob jejich podpory.

East Wales: inovační způsoby zapojení a integrace nejvíce znevýhodněných skupin do stabilního
zaměstnání, inovační přístupy k učení a metody pro identifikaci kvalifikačních potřeb.
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England and Gibraltar: zlepšení pracovních příležitostí prostřednictvím školení v nových dovednostech,
pomoc při ucházení se o zaměstnání a jeho získávání, podpora v počátečních fázích zapojení do
pracovního života a podpora při udržení zaměstnání, rozvoj lidských zdrojů (jejich kvalifikace a
adaptability), odstraňování překážek na pracovním trhu u znevýhodněných skupin, usnadnění přístupu
k vysokoškolskému vzdělání (např. pracujícím na částečný úvazek, starším lidem, imigrantům)
prostřednictvím inovačních způsobů (modulární kurzy a individuálně přizpůsobené kurzy, e-learning
atd.).
Řídící orgán je zodpovědný za výběr témat inovačních aktivit, který probíhá ve spolupráci se sekcí
Monitorovacího výboru pro oblast inovací a mainstreamingu. Při výběru témat ŘO zohledňuje i témata
v rámci regionálních ESF. Inovační témata představují seznam, ze kterého si mohou jednotlivé regiony
vybírat dle svých preferencí a specifik.

Highlands + Islands of Scotland: inovační přístupy ke zprostředkovávání práce a ucházení se o práci,
inovační přístup nebo rozpracování/rozšiřování již testovaného pilotu, rozvoj inovačních přístupů
k učení a investice do celoživotního vzdělávání.

Lowlands + Uplands of Scotland: inovační přístupy ke zprostředkovávání práce a ucházení se o práci,
sociální podnikání, propojení vzdělávání a školení pro skupiny z podniků nebo zaměstnanců, kteří by
se jinak školících aktivit neúčastnili.

Northern Ireland: rozvoj dovedností a vzdělávacích programů, podpora většího propojení mezi
průmyslem a výzkumnou základnou.

West Wales and the Valleys: pilotní inovační přístupy zaměřené na mladé lidi ze specifických skupin,
rozvoj inovačních přístupů pro překonávání překážek v dopravě, např. podpora práce z domova,
inovační podpůrné balíčky pro využívání nových technologií (nové styly učení a výukové postupy),
identifikace inovačních přístupů a jejich úspěšné vedení a řízení pro budování kapacity sektorů
veřejných služeb a jejich kvalitnějšího poskytování.

4.2 PODPORA INOVACÍ V ESF VE VYBRANÝCH ZEMÍCH
Následující přehled zahrnuje bližší informace o implementaci podpory inovačních aktivit v rámci ESF ve
vybraných zemích EU, případně ve vazbě na podporu mezinárodní spolupráce a mainstreamingu,
pokud je taková vazba explicitně zahrnuta. Vybrány jsou země, které v rámci ESF pracují s konceptem
sociálních inovací, resp. inovačních aktivit v agendě ESF v sociální oblasti a oblasti trhu práce, vytvářejí
pro ně specifické podpůrné přístupy a tyto praktiky konzistentně prezentují. Vzorek národních přístupů
zároveň zahrnuje různá pojetí sociálních inovací a implementace jejich podpory.

4.2.1

Anglie a Gibraltar

SWOT analýza identifikovala dvě vzájemně provázané slabiny anglického trhu práce: přetrvávající
vysokou úroveň nezaměstnanosti jako hlavní příčinu chudoby a nedostatečné kvalifikace pracovní síly,
které přispívají k mezeře produktivity. Navazující priority podpory se proto zaměřují na rozšíření
příležitostí zaměstnanosti a rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly.
Strategie pro inovační, mezinárodní a meziregionální aktivity vychází z předpokladu inovací jako
charakteristiky všech projektů. Inovační aktivity jsou ale podporovány rovněž specificky. Podle
předchozích zkušeností je vyžadováno přesné zacílení inovací a jejich tažení poptávkou. Témata
specifických inovačních aktivit jsou zvolena na základě konzultace seniorních tvůrců politik (pro
zaměstnanost a kvalifikace), kteří reflektují názory širších partnerství. Upřednostněny jsou inovační
aktivity v kontextu realizace politiky spíše než jejího vývoje. Účast tvůrců politik při výběru témat
inovačních aktivit a následná zpětná vazba jejich výsledků vytváří podmínky pro mainstreaming
fungujících a nákladově efektivních nových postupů. Všechny specificky inovační projekty by měly být
realizovány na mezinárodní nebo meziregionální úrovni (na základě vazeb s členskými zeměmi) a tím
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podpořit učení a výměnu nápadů. Inovační a mezinárodní/meziregionální aktivity je možno podpořit ve
všech osách mimo technické pomoci. Pro tyto aktivity není stanoven samostatný program nebo
prioritní osa s výjimkou programu ITM (Innovation, Transnationality, Mainstreaming; viz níže).
Na malý počet vybraných specifických inovačních aktivit a mezinárodních/meziregionálních aktivit je
vyčleněna omezená část finančních zdrojů v každé ose. Programový monitorovací výbor dohlíží na
implementaci programu a zahrnuje jako jeden z podvýborů oblast inovací a mainstreamingu, o jejichž
pokroku podává pravidelné zprávy. Seznam témat inovačních aktivit vytváří řídící orgán. Z něho si
vybírají svoje témata regiony. Realizace inovačních aktivit probíhá podle specifik výběrového řízení
s důrazem na výsledky, jichž má být dosaženo, spíše než na způsoby tohoto dosažení. Inovační
aktivity, pokud je to vhodné, by měly rozvíjet nejlepší praxe a nápady z EQUALu. Všechny inovační
projekty musí mít vlastní evaluační strategii, která umožňuje nezávislé hodnocení postupů a výsledků
projektu. Inovační projekty také musí umožnit šíření a mainstreaming svých výsledků. Zveřejnit je
nutno také výsledky neúspěšných inovačních projektů.
Mezinárodní spolupráce jako součást všech inovačních projektů umožní výzkum, analýzu a případné
testování zahraničních zkušeností (obvykle je na ni určeno 5-15 % celkových nákladů projektu a
zahrnují rovněž náklady partnerských zahraničních subjektů). Upřednostňováno je rozvíjení již
existujících mezinárodních sítí spíše než vytváření nových. Projekty ve stejných tématech budou sdílet
vzájemné zkušenosti a rovněž zkušenosti s členy politické skupiny, která inovační téma vybrala (v
odkazu na zkušenosti tematických sítí EQUALu). Síťování umožní identifikaci fungujících a efektivních
nových postupů při naplnění politických cílů.
Mezinárodní aktivity je v omezené míře možno podporovat i mimo rámec specifických inovačních
projektů. Podpora však není poskytována na aktivity, které usilují pouze o vytvoření nebo rozvoj
partnerství s ostatními členskými zeměmi.
Výzva pro podávání inovačních a mezinárodních projektů byla vyhlášena v říjnu 2008 a uzavřena
v lednu 2009. Výzva zahrnovala šest inovačních témat (viz dále). Financováno je 32 strategických
regionálních projektů57, v současné době je připravována jejich evaluace. Implementaci tzv. ITM
strand (Innovation, Transnationality, Mainstreaming) provádí zprostředkující subjekt, speciální ITM
jednotka v zastoupení řídícího orgánu. Implementace zahrnuje specifickou metodickou podporu ve
všech fázích. Implementaci inovačních projektů podporují tematické sítě pro inovace, mezinárodní
spolupráci a mainstreaming, které se scházejí od roku 2009 a o jejich aktivitách jsou zveřejňovány
podrobné zprávy. Inovační témata (tj. inovační poptávka) zahrnovala následující oblasti:
(1) Aktivní začlenění: inkluzivní intervence na trhu práce, propojení intervencí na trhu práce
s ostatními službami pro snižování překážek prakoní aktivity, přidání hodnoty strategii rozvoje města a
fondu pracovního sousedství, nezaměstnanost a zdraví.
(2) Zapojení zaměstnavatelů: práce se zaměstnavateli ke zlepšení zaměstnatelnosti a kvalifikací
cílových skupin a řešení kvalifikačních potřeb pracovní síly.
(3) ICT a digitální rozdělení: zlepšení přístupu k ICT kvalifikacím, rozšíření přístupu ke zvýšení
participace na trhu práce, podpora rozvoje ICT kvalifikací, poznání potřeb zaměstnavatelů a zvýšení
kvalifikace pracovní síly v malých a středních podnicích.
(4) Řešení nových problémů – demografická změna (starší pracovníci a přistěhovalci): age
management a starší pracovníci, zlepšení přístupu k péči pro seniory závislé na starších pracovnících,
migrace a integrace, pomoc přistěhovalcům a zaměstnavatelům při přizpůsobení trhu práce.
(5) Řešení nových problémů – kvalifikace pro klimatickou změnu a udržitelný rozvoj: klimatická změna
udržitelný rozvoj, vzdělávání v environmentálních a ekologicky šetrných technologiích, reflexe
kvalifikačních potřeb nových procesů v obnovitelných energiích, rozvoj iniciativ k řešení klimatické
změny a environmentální agendy, rozvoj kvalifikací pro udržitelné dodavatelské řetězce a zakázky.
57

Více informací na: http://www.esf-works.com/esf/innovation-transnationality-and-mainstreaming/overview
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(6) Sociální podniky: zvyšování příležitostí zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny, rozvoj
manažerských a řídích kvalifikací, vzdělávání v nových přístupech k podnikovému růstu, např. sociální
franchising, podpora kariér v sociálním podnikání.

4.2.2

Nizozemsko

SWOT analýza trhu práce ukazuje na oblasti vyžadující vládní intervenci. Slabiny zahrnují především
nízké využití pracovní síly, nízká vzdělanostní úroveň osob mladších 22 let, resp. etnických menšin a
jejich vysoká nezaměstnanost, nízká účast znevýhodněných skupin v celoživotním vzdělávání, nízký
růst produktivity práce, vysoký podíl příjemců invalidních důchodů, nízký počet nových podniků, nízká
participace starších osob a žen. Zamření prioritních os odráží uvedené slabé stránky: zvýšení nabídky
práce, podpora začlenění znevýhodněných skupin na trhu práce, zvyšování adaptability a investic do
lidského kapitálu.
Sociální inovace je v Nizozemsku chápána jako významný potenciální zdroj růstu produktivity práce.
Její pojetí je tedy poměrně úzké a zahrnuje inovace v organizaci práce a maximální využití kvalifikací a
dovedností s cílem zlepšení ekonomické výkonnosti a rozvoje talentu. Specifikace podpory sociální
inovace je založena na doporučení Sociální a ekonomické rady pro účast sociálních partnerů. Podpora
je založena na zprávě vládní expertní skupiny pro sociální inovace, doporučeních SER a NSRR.
Inovační projekty jsou zaměřeny na zlepšení pracovního procesu, pracovních podmínek a výuku
podnikání. Další hledisko zahrnuje pojetí sociálních inovací jako komplementu k technickým inovacím.
Mezinárodní projekty nejsou realizovány v samostatné ose, nicméně mezinárodní spolupráce je
podporována aktivitami řídícího orgánu ve dvou formách. Probíhá výměna zkušeností na úrovni
implementační agentury (SZW) a politicky založená spolupráce ve specifických tématech, např.
inovační výkonnost podniků, vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. V oblasti sociálních inovací
jsou realizovány výměny zkušeností s vhodnými praxemi na úrovni expertů, sociálních partnerů a
tvůrců politik.
Na podporu sociálních inovací v rámci osy Adaptabilita a investice do lidského kapitálu je alokováno 5
% celkového financování operačního programu (41,5 mil. EUR). Důvodem tohoto omezeného rozpočtu
je nejistota absorpční kapacity a implementačních postupů. Podpora ESF směřuje na vytváření a
testování implementačních plánů pro sociální inovace. Volba témat a aktivit vychází ze výše zmíněných
strategických dokumentů. Vládní expertní skupina představuje příklady možných iniciativ, které jsou
strukturovány do tří oblastí (blíže rozpracovaných v programu podpory): chytřejší práce –
promyšlenější organizace pracovních procesů a podmínek k dosažení lepších výsledků se stávajícími
vstupy, vytváření pružnější a lepší organizace práce, nové vztahy v organizacích práce – optimální
využití talentu, rotace pracovních zdrojů, nové formy poradenství. Pravidla podpory výslovně stanovují
aktivity, které nejsou uznatelné při cílení sociálních inovací, aby nedocházelo k překrývání s
další podporou ESF.
Podporu mohou získat pouze projekty, které budou skutečně realizovány v podnicích a dalších
organizacích (např. sektorových sdruženích). Projekty zahrnují testovací fázi implementačních plánů
v konkrétní organizaci. Řídícím orgánem je Agentura SZW, která při evaluaci projektových žádostí
využívá externí expertní podpory. Požadavky na výstupy zahrnují jejich aplikovatelnost ve specifických
odvětvích, příspěvek ke zvýšení produktivity práce, možnost šíření dobré praxe mezi podniky v rámci
sektoru či mimo něj.
Specifika projektů podpory sociální inovace, která je odlišují od ostatních opatření, vyžadují rovněž
specifické postupy monitoringu a evaluace na projektové úrovni. Pro podporu sociálních inovací není
stanoveno žádné cílové pokrytí, protože novost konceptu ztěžuje predikci efektů. Bude nicméně
proveden kvalitativní výzkum v oblasti sociálních inovací. Předpokládáno je zahájení cca 40 projektů
ročně, přičemž 90 % z nich vytvoří jeden nebo více implementačních plánů.
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4.2.3

Švédsko

SWOT analýza ukazuje především na problémy rostoucích rozdílů míry zaměstnanosti mezi muži a
ženami, rostoucí podíl mladých a starších osob v pracovní síle a tedy i nutnost odpovídajících
příležitostí pro jejich pracovní uplatnění. Investice jsou tedy nutné do zaměstnaných i
nezaměstnaných. Prioritní osy zahrnují zvyšování nabídky kvalifikovaných pracovníků a zvýšení
nabídky práce.
Inovace a spolupráce představují kritéria implementace operačního programu a regionálních ESF
plánů, další dvě kritéria zahrnují učící prostředí a strategický přístup k ovlivňování. Kritéria mají zajistit
dosažení přidané hodnoty, přičemž všechny projekty musí splňovat alespoň jedno ze čtyř kritérií.
Inovace sama o sobě není cílem ale nástrojem pro dosažení lepší kvality a vyšší produktivity. Pojetí
inovací je kontextově specifické a ve švédském programu vychází zčásti z definice EQUALu, tj. inovace
přispívá k řešení specifického problému diskriminace. Aktivita je inovační, pokud odpovídá skutečným
potřebám, výsledky ukazují jasné zlepšení ve srovnání se stávajícími postupy/řešeními a potenciální
uživatelé jsou připraveni, aktivování a schopni přenášet dobrá řešení na politickou úroveň a do
systémů, kde je politika uplatňována. Inovační přístupy jsou tedy nákladově efektivní a udržitelné
prostředky iniciace změny. Zdůrazněn je rozdíl mezi sociální a technickou inovací a zároveň jejich
podobnosti. Sociální inovace je pojímána široce, což se odráží v rozsahu uznatelných nákladů od
procesu identifikace a evaluace potřeb různých iniciativ pro nabídku kvalifikací a zvýšenou nabídku
práce, přes implementaci, vedení a vzdělávání cílových skupin, k aktivitám přispívajícím k rozvoji
navazujících aktivit a jejich evaluaci.
Mezinárodní spolupráce je využívána jako nástroj pro inovace, tj. získávání a šíření nových podnětů, a
jako nástroj pro dosažení strategického dopadu. Mezinárodní aktivity se mohou odehrávat
v projektech rozvíjených na lokální, regionální nebo národní úrovni a pokračovat ve spolupráci
s projekty v dalších členských zemích (tento typ mezinárodní aktivity by neměl přesáhnout 20 %
rozpočtu projektu). Mezinárodní aktivity se také mohou realizovat ve spolupráci mezi národními sítěmi
ve specifické oblasti, v takovém případě je na ně věnován celý projektový rozpočet.
Rozvoj a implementace programů vyžaduje účast řady aktérů nebo zájmových skupin. Tato účast
nevede pouze ke specifickým výsledkům, výstupům nebo dopadů. Mění znalosti, pracovní postupy,
sociální kompetence samotných aktérů. Především v souvislosti s formulací ukazatelů pro inovace a
spolupráci je vhodné věnovat zvláštní pozornost těmto projektovým aspektům a využít je při realizaci
a evaluaci programu.

4.2.4

Vlámsko

SWOT analýza identifikuje jako hlavní priority vlámské ekonomiky a trhu práce udržitelnou
zaměstnanost a podporu podnikatelského prostředí. Tyto priority se objevují rovněž v plánu
zaměstnanosti a investic z prosince roku 2009 (vytvořeného vládou a sociálními partnery). Plán usiluje
o snížení nepříznivých dopadů ekonomické krize na trh práce a definuje nezbytné transformační
změny v těchto oblastech.
Prioritní osy zahrnují aktivaci talentu a dlouhodobou integraci na trhu práce, podporu sociálního
začlenění znevýhodněných skupin prostřednictvím na míru přizpůsobené pomoci, zaměření podnikové
a organizační struktury na lidské zdroje a společnost, inovace, mezinárodní a meziregionální
spolupráce.
Význam inovací odpovídá Vlámskému reformnímu programu pro udržitelný růst a tvorbu pracovních
míst. Inovace patří mezi programové cíle a představují důležitou páku pro realizaci politik. Vlámský
program staví na sociálních inovacích při využití rozvoje trhu práce. Inovace se specifickým rozpočtem
procházejí horizontálně napříč politikou, soustřeďují se na věcná témata programu. Tento přístup
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brání rozdrobenosti inovačního záběru a souvisejících zdrojů. Uvedený přístup nicméně vyžaduje
specifikou pozornost při vytváření a implementaci inovační podpory.
Politika participace zahrnuje cílenou inovaci nebo inovaci soustředěnou na dynamiku politiky při
významu systematického úsilí o zlepšování trhu práce. Zaměření na uživatele představuje relevanci
inovace pro konečné uživatele a empowerment cílových skupin v procesu vývoje inovace. Inovace
vyžaduje podnikatelskou kreativitu, tedy schopnost odlišného myšlení a hledání nových příležitostí
v reakci na příležitosti a vývoje měnícího se prostředí trhu práce. Odlišné perspektivy relevantních
aktérů v partnerství poskytují synergii při tvorbě řešení, která přesahuje hranice vlastní organizace a
samotného regionu. Růst a inovace vyžadují změnu se zaměřením na zlepšení. Řetěz inovačních aktivit
zahrnuje operace, služby a produkty, které vytvářejí prostředí připravené pro nové nápady. Validace
výsledků vyžaduje jejich vyhodnocení z hlediska proveditelnosti, kontextové přizpůsobivosti,
přijatelnosti a rizikovosti přenosu. Vývoj inovací dopadá na implementaci politik (mechanismy
mainstreamingu) po zodpovědném vyhodnocení nákladů a dostupnosti.
Vlámský program ESF představuje prostředí pro inovace, které umožňuje a podporuje růst a obnovu.
Důraz na inovace, s využitím zkušeností z předchozích období, je podpořen řadou opatření. Vyčleněné
rozpočtové prostředky zajišťují soustavné úsilí věnované výzkumu a inovacím, včetně jejich
mezinárodní dimenze. Tyto prostředky jsou zároveň propojeny s tematickými oblastmi programu.
Pracovní skupina pro inovace a mezinárodní spolupráci v rámci Komise pro horizontální operace
zahrnuje různorodé politické aktéry, formuluje roční tematické zaměření rozvoje inovačních aktivit a
monitoruje výsledky. Pro inovační projekty platí systém otevřenosti výzev s fixně stanovenými
obdobími pro vyhodnocení žádostí v každém roce. Všichni relevantní aktéři ESF programu procházejí
školením a dostávají příležitost k odbornému rozvoji pro vyhodnocení inovací a kvality ve formě
managementu projektového cyklu, nástrojů sebe-hodnocení a vzdělávacích kapacit. Aktivity každého
inovačního projektu jsou sledovány a reflektovány v sítích učení, inovačních platformách, expertních
hodnoceních. Výsledky každého inovačního projektu jsou sledovány z hlediska jejich hodnoty.
Validační proces monitoruje samotný vývoj a jeho účinnost. Vlámská Agentura ESF soustřeďuje
veškeré relevantní znalosti a iniciuje jejich sdílení v širokém spektru médií. Největší výzvu představuje
přenositelnost a mainstreaming inovačních aktivit a jejich využití ve stávajících politikách.
Mezinárodní spolupráce sehrává ve vlámském programu ústřední roli jako horizontální priorita ve
všech třech tematických oblastech se zaručeným rozpočtem na programové úrovni. Mezinárodní
spolupráce podporuje inovace prostřednictvím formální a neformální výměny poznatků, technických a
praktických zkušeností a nápadů. Spolupráce rovněž rozšíří realizační prostor a zlepší informovanost o
alternativních a podobných aktivitách a tím omezí duplicitu a neefektivní vynakládání zdrojů.
Spolupráce rovněž přispívá je zvýšení kapacity zúčastněných administrátorů a organizací, což snižuje
rizika spojená s inovacemi politiky.

4.2.5

Polsko

SWOT analýza identifikuje klíčové strukturální problémy trhu práce, a to především nízkou
ekonomickou aktivitu starších osob související s vysokou dostupností alternativních zdrojů důchodu
(především prostřednictvím předčasného odchodu do starobního důchodu), významný podíl
dlouhodobě nezaměstnaných, nízká vzdělanostní úroveň většiny nezaměstnaných nebo neadekvátnost
jejich kvalifikací požadavkům trhu práce, významné rozdíly regionálních trhů práce při současně velmi
nízké prostorové mobilitě především nezaměstnaných osob.
Pracovní skupina pro horizontální záležitosti operačního programu navrhuje obecná pravidla výběru
inovačních projektů, která schvaluje Monitorovací výbor, a rovněž formuluje některá podrobná kritéria
výběru pro inovační projekty. Tato kritéria, podobně jako v případě projektů mezinárodní spolupráce,
mohou využít zprostředkující subjekty při formulaci akčních plánů. V souhrnu jsou nicméně
uplatňována pravidla výběru platná pro všechny projektové žádosti, včetně inovačních projektů a

81

Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ – Navreme Boheme, s.r.o.

projektů mezinárodní spolupráce. Kromě nich je pozornost věnována i některým aspektům specifickým
pro tyto projekty.
Inovační projekt s cílem vývoje, šíření a mainstreamingu nových řešení (tzv. inovační testovací
projekt) je realizován ve dvou fázích, které zahrnují přípravu a implementaci. Projekty podstupují dvě
dodatečné evaluační procedury, a to evaluaci implementační strategie a validaci vyvinutých produktů
(pojatých jako model nebo nástroj), které odpovídají skutečným potřebám cílové skupiny v souladu
s názory různých zainteresovaných expertů a prostředí v relevantní oblasti.
Implementační strategie inovačního testovacího projektu je evaluována tematickou sítí na základě
podkladů realizátora doručených do osmi měsíců od zahájení řešení. Cílem evaluace je získání
stanoviska expertů, praktiků a dalších zúčastněných subjektů na postupy inovačního projektu.
Evaluace umožňuje ověření postupů z hlediska užitečnosti vyvinutých výstupů pro politické potřeby.
Tematická síť doporučuje s odpovídajícím zdůvodněním přijetí, podmíněné přijetí nebo odmítnutí dané
strategie. Toto doporučení může být přijato nebo odmítnuto řídícím orgánem. Podmíněné přijetí
vyžaduje doplnění požadovaných dokumentů ze strany realizátora projektu.
Validace produktů inovačního testovacího projektu navazuje na fázi testů produktu a analýzy jejich
výsledků se zohledněním externí evaluace. Po fázi testů následuje vývoj finální verze produktu, jejíž
popis je předložen tematické síti pro validaci. Předložení produktu pro validaci musí proběhnout do
dvou měsíců před zahájením konečné implementační fáze projektu, která zahrnuje šíření výsledků a
jejich mainstreaming do politiky. Pokud realizátor nepředloží produkt k validaci nebo tematická síť
produkt nevaliduje, podpora je ukončena či snížena.

4.2.6

Francie

SWOT analýza poukazuje především na důsledky změn výrazného poklesu růstu pracovní síly, který
v krátkém období příznivě ovlivní nezaměstnanost, ale nezvrátí kvantitativní a kvalitativní nesoulad
mezi nabídkou a poptávkou práce. Může také zhoršit problémy náboru pracovníků, které odrážejí
praktiky výběru, charakter technologické změny a konkurenceschopnosti (s upřednostněním
agenturního zaměstnávání pracovníků). Pozornost je proto zaměřena na úlohu politiky při kariérním
rozvoji v různých životních fázích. Nová pravidla přizpůsobení trhu práce jsou rovněž ovlivněna
bezprostředním okolím firmy, na které působí zprostředkující aktéři. Podpora může pomoci
přizpůsobení podniků a skupin s různou úrovní mobility předpokládaným změnám.
Prioritní osy zahrnují pomoc pracovníkům a podnikům při přizpůsobení ekonomické změně, zlepšení
přístupu k zaměstnanosti uchazečům o práci, posílení sociální koheze, podporu sociálního začlenění,
boj proti diskriminaci, investice do lidského kapitálu a síťování, inovace a nadnárodní aktivity. Prioritní
oblasti pro inovační aktivity zahrnují např. celoživotní přístup ke vzdělávání, specificky pro
znevýhodněné osoby, podporu diverzity a mobility různých cílových skupin.
Významným aspektem inovačních projektů je partnerství a spolupráce na meziregionální nebo
mezinárodní úrovni. Přínos mezinárodní spolupráce představuje především zavádění řešení dosud
nedostupných na národní úrovni, specificky podporu přenositelnosti a uznávání kvalifikací v Evropě
jako formy validace odbornosti, která usnadní mobilitu pracovní síly. Inovační aktivity jsou provázeny
sdílením informací, využitím a šířením výsledků inovačních experimentů, nejlepší praxe, ale také
zkušeností s překonáváním problémů. Odpovídající nastavení priorit podpory inovací, partnerství a
meziregionální/mezinárodní spolupráce, jejich kombinace a postupy jejich implementace konkretizují
řídící orgány.
Inovační/experimentální aktivity v kombinaci s partnerstvím přidávají hodnotu systémům
zaměstnanosti a sociálního začlenění a podporují nové metody a prakticky přístupy při uplatnění
stávajících nástrojů a rozvoji postupů nových. Inovační aktivity mohou zahrnovat mezinárodní nebo
meziregionální spolupráci. Podpora inovačních projektů a experimentů zahrnuje výměnu nejlepší
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praxe, zkušeností a nástrojů pro boj se všemi formami diskriminace v přístupu k pracovním místům a
jejich udržení, řešení územně specifických problémů zaměstnanosti (mobility, venkovských oblastí),
rozvoj vzdělávání v průběhu života s využitím individualizovaných forem výuky a její organizace
zohledňující praktická omezení přístupu ke vzdělávání, zlepšení koordinace sociálního času s ohledem
na specifika území nebo skupin (např. starších osob, mužů a žen v izolovaných oblastech), inovační a
experimentální rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání ve specifických kontextech a situacích.
Partnerství je vnímáno jako významný faktor inovačních aktivit (tzv. partnerství pro inovace) při řešení
komplexních problémů zaměstnanosti a tvorby kvalifikací. Partnerství umožňuje synergii aktérů a
propojení jejich dovedností, expertizy a dostupných prostředků. Partnerství je zásadním zdroje inovací
a umožňuje tvůrcům politik a národním stakeholderům a regionálním sítím dosažení úspor z rozsahu a
využití výhod vzájemného učení. Prioritní témata inovačních partnerství zahrnují rozvoj podnikání
mladých lidí sbližováním škol a firem, nové projekty mezi podnikovým a vzdělávacím sektorem a
subjekty zodpovědnými za podporu dlouhodobě nezaměstnaných, realizaci experimentů pro slaďování
nabídky a poptávky práce.

5 Dílčí analýza č. 5a: Zahraniční expertní panel
Poznámka: Zahraniční expertní panel (a na něj navazující dílčí analýza jeho výsledků) byl proveden
v rámci plnění evaluačního Úkolu č. 2 „Vyhodnoťte současné pojetí inovativnosti v OP LZZ a v ESF v
zahraničí a navrhněte vhodné vymezení inovativnosti v kontextu aktuálního stavu implementace OP
LZZ“. Cílem bylo zejména identifikovat témata vhodná pro podporu sociálních inovací. Výsledky této
analýzy pak měly přímý vliv na výstupy Úkolu č. 7, tj. „Navrhněte systém implementace inovativnosti v
dalším programovacím období a zpracujte metodologii (příručku) pro realizátory inovativních
projektů“, kde jsou zahraniční přístupy zohledněny. Dále byly výsledky zohledněny při sestavování
Sborníku případových studií.

Mezinárodní expertní panel zahrnoval účastníky z evropských i mimoevropských zemí58, kteří označili
své preference a případně komentovali seznam témat pro ESF ve Společném strategickém rámci
(Common Strategic Framework). Jeho verze ze 14. 3. 2012, část II 59 obsahuje 4 tematické cíle, pro

každý z nich klíčové aktivity a v jejich rámci témata.
Příspěvky členů expertního panelu byly poskytnuty ve formě odpovědi na elektronický dotazník,
přičemž touto formou bylo poskytnuto celkem 68 reakcí. Dalších 57 reakcí bylo poskytnuto
prostřednictvím emailové komunikace a zahrnovalo doplňující komentáře, odkazy a další informace
nad rámec dotazníku. Na výsledky navázal expertní panel v ČR, kterému byly předloženy k posouzení
obdobné tématické cíle, klíčové aktivity a témata, navíc doplněná o takto identifikované inovativní
oblasti.
Panel jako celek zahrnoval více než 230 expertů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s tématem
sociálních inovací. Jejich expertiza a aktivita v této oblasti je nicméně různorodá. Podle typu odezvy na
průzkum lze vyhodnotit, že část panelu je v oblasti sociálních inovací spíše příjemcem informací
(pozorovatelem) a zabývá se hraničními tématy (projevila však zájem o výsledky průzkumu a
navazující informace). Další část panelu se pohybuje v oblasti sociálních inovací, ale v jiných tématech
oproti těm obsaženým v průzkumu (komunikace s těmito experty probíhala individuálně na základě
jejich podnětů nad rámec dotazníku). Třetí část panelu se účastnila průzkumu ve formě dotazníku a
případně doplnila další náměty individuálně. Z celkového počtu oslovených expertů pouze dvě osoby
výslovně odmítly relevanci sledované problematiky ve svých aktivitách a odkázaly na jiné vhodné
58
59

Seznam účastníků je uveden v neveřejné části této zprávy.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.pdf
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adresáty. V průběhu průzkumu byly také získávány další kontakty, o které byl panel rozšiřován. Co
nejširší záběr panelu je považován za významný proto, že téma sociálních inovací vzhledem
k různorodosti vymezení a také novosti nezahrnuje dosud stabilizovanou a oborově specifickou
expertní bází.
Struktura panelu byla rovněž institucionálně různorodá a zahrnovala ziskové a neziskové organizace,
zprostředkující subjekty, vládní organizace, akademická pracoviště, think tanky. Je nutno upozornit na
významnou a rostoucí roli firemního sektoru, který uvažuje sociální aspekty svých podnikatelských a
investičních aktivit. Geografický záběr průzkumu byl globální a vedle Evropy jsme zahrnuli zástupce
všech kontinentů, celkem z 52 zemí.
Z průzkumu v souhrnu vyplynulo, že téma sociálních inovací, resp. inovačnosti v sociální oblasti je sice
velmi živé, ale zároveň neusazené, tj. přístupy a pojetí jsou různorodé mezi organizacemi i zeměmi,
dokonce i v rámci organizací. V souhrnu je možno konstatovat, že témata pro ESF jsou považována za
tradiční, což samozřejmě nevylučuje jejich inovační uchopení. Nicméně příklady přístupů, které experti
považují za inovační, nejsou zatím v rámci ESF časté (alespoň ve sledovaných 4 tematických cílech).
Jako inovační jsou spíše vnímána jiná témata, zejména na pomezí či v propojení různých oborů (na
což odkazují i náměty výše uvedené Vídeňské deklarace).
Výsledky průzkumu
Výsledky průzkumu vztažené přímo k dotazníku ukazují na relevanci klíčových aktivit ESF pro
inovace (řazených sestupně) podle 4 tematických cílů ve Společném strategickém rámci: 60
Tabulka 6: Výsledky pro Tematický cíl 1 - Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly

1. PROMOTING EMPLOYMENT AND SUPPORTING LABOUR MOBILITY
Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change
Self-employment, entrepreneurship and business creation
Active and healthy ageing
Sustainable integration of young people not in employment, education or training
(NEET) into the labour market
Modernisation and strengthening of labour market institutions, including actions to
enhance transnational labour mobility
Equality between men and women and reconciliation between work and private life
Access to employment for job-seekers and inactive people, including local
employment initiatives and support for labour mobility

17
16
15

25.00%
23.53%
22.06%

11

16.18%

11
10

16.18%
14.71%

8

11.76%

Tabulka 7: Výsledky pro Tematický cíl 2 - Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby

2. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Promoting the social economy and social enterprises
Community-led local development strategies
Active inclusion
Enhancing access to affordable, sustainable and high-quality services, including
health care and social services of general interest
Combating discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief,
disability, age or sexual orientation
Integration of marginalised communities such as the Roma

24
22
14

35.29%
32.35%
20.59%

14

20.59%

10
8

14.71%
11.76%

Tabulka 8: Výsledky pro Tematický cíl 3 - Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a
celoživotního učení

3. INVESTING IN EDUCATION, SKILLS AND LIFELONG LEARNING
Enhancing access to lifelong learning, upgrading the skills and competences of the
workforce and increasing the labour market relevance of education and training
60

22

V rámci této dílčí analýzy prováděné v anglickém jazyce byly i zde ponecháno originální znění textů.
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systems
Reducing early school-leaving and promoting equal access to good-quality earlychildhood, primary and secondary education
Improving the quality, efficiency and openness of tertiary and equivalent education
with a view to increasing participation and attainment levels

15

22.06%

9

13.24%

Tabulka 9: Výsledky pro Tematický cíl 4 - Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní
veřejné správy

4. ENHANCING INSTITUTIONAL CAPACITY AND ENSURING AN EFFICIENT PUBLIC
ADMINISTRATION
Capacity-building for stakeholders delivering employment, education, health and
social policies, and sectoral and territorial pacts to mobilise for reform at national,
regional and local level
22 32.35%
Investment in institutional capacity and in the efficiency of public administrations
and public services with a view to reforms, better regulation and good governance
14 20.59%
Pro jednotlivá témata jsme rozlišili období jejich významu (stávající, tj. 2007-2013, a
předpokládané 2014+, počty odpovědí v prvním, resp. druhém sloupci).
Tabulka 10: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 1 - Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly

1. PROMOTING EMPLOYMENT AND SUPPORTING LABOUR MOBILITY
1-1-1-active and preventive labour market measures at an early stage and open to all,
including for the identification of individual needs, personalised services and guidance,
targeted and tailored training, validation of acquired competences and skills, and
outplacement
1-1-2-anticipation and counselling on long-term employment opportunities created by
structural shifts in the labour market, such as the shift to a low-carbon and resourceefficient economy and the care and health sectors
1-1-3-providing information on job opportunities on the European labour markets and on
living and working conditions
1-2-1-introduction of a ‘youth guarantee’ by establishing schemes to offer further
education, (re)training or activation measures to every young person not in employment
or in education or training , within 4 months of leaving school. There should be a
particular focus on apprenticeship-type vocational training and internships for graduates
to acquire first work experience
1-2-2-self-employment and entrepreneurship for young people in all sectors, with
particular emphasis on emerging sectors in a low-carbon economy and the care and
health sectors
1-3-1-support in particular for unemployed, disadvantaged and inactive people, to start
and develop businesses in all sectors, including care and health, work integration, green
jobs and community development. Such support comprises skills development, including
ICT, entrepreneurial and management skills, mentoring and coaching and the provision
of inclusive business development and financial services for business starters
1-4-1-tackling gender stereotypes in education and training systems
1-4-2-awareness raising and mobilisation of economic and social partners to address
gender segregation in the labour market and the gender pensions and pay gap
1-4-3-developing work-life balance policies, including through support for reintegration
into the labour market of persons who have not been working due to caring duties
1-4-4-innovative ways of work organisation, including teleworking and flexible working
arrangements allowing people to combine informal care duties with work
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1

3

1

3

2

3

2

3

3

3

6
4

8
6

3

5

3

5

5

5
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1-4-5-access to affordable care services, such as child care, out of school care or care for
dependent persons, including the elderly, through investment in sustainable care services
1-5-1-developing specific employment, training and support services, including coaching
and outplacement, in the context of company and sector restructuring
1-5-2-designing and implementing innovative, more productive and greener ways of
work organisation, including health and safety at work
1-6-1-innovative and elderly-friendly forms of work organisation, including accessible
working environments and flexible measures
1-6-2-prolonging healthier working lives through the development and implementation of
measures to promote healthy lifestyles and tackle health risk factors such as physical
inactivity, smoking, harmful patterns of alcohol consumption
1-6-3-promoting employability and the participation of older workers in lifelong learning
schemes to facilitate active ageing
1-7-1-improving activation and matching labour market demand and supply offered by
public employment services, by providing integrated support tailored to the needs of
jobseekers while extending service provision to job changers and supporting the inactive
back to work
1-7-2-collaborating in offering services to employers and establishing partnerships with
education institutes and other employment services to organise flexible, preventive and
efficient service delivery
1-7-3-anticipating long-term employment opportunities created by structural shifts in the
labour market and developing services in the fields of lifelong guidance and lifelong
learning to foster career transitions
1-7-4-targeted investment in the skills and capacity of staff
1-7-5-activities by European Employment Services (EURES) in the areas of recruitment,
matching and placement, together with the related information, advice and guidance
services at national and cross-border level
Souhrn

5

6

2

5

5

4

2

5

2

3

2

5

0

0

1

3

2
0

4
2

1
52

3
84

Tabulka 11: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 2 - Podpora sociálního začleňování a snižování
chudoby

2. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
2-1-1-integrated pathways combining various forms of employability measures such as
individualised support, counselling, guidance, access to general and vocational education
and training, as well as access to services, notably health and social services, child care,
and internet services
2-1-2-modernisation of social protection systems, including the design and
implementation of reforms to improve the cost-effectiveness and adequacy of social and
unemployment benefits, minimum income schemes and pensions, healthcare and social
services, whilst minimizing disincentives to work and traps effects
2-2-1-integrated pathways to the labour market, including individualised support,
counselling, guidance and access to general and vocational education and training
2-2-2-access to services, in particular social care, social assistance services and
healthcare (including preventive healthcare, health education and patient safety)
2-2-3-elimination of segregation in education, promoting early-childhood education,
fighting early school-leaving and ensuring successful transitions from school to
employment
2-2-4-measures to overcome prejudices and discrimination against Roma
2-3-1-awareness-raising and engagement with local communities and enterprises to fight
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discrimination and promote intercultural activities
2-3-2-specific actions targeting people at risk of discrimination and people with
disabilities and chronic disease with a view to increasing their labour market
participation, enhancing their social inclusion, and reducing inequalities in terms of
educational attainment and health status
2-4-1-enhanced access to affordable, sustainable and high-quality healthcare with a view
to reducing health inequalities, supporting health prevention and promoting e-health,
including through targeted actions focused on particularly vulnerable groups
2-4-2-enhanced access to affordable, sustainable and high-quality social services such as
employment and training services, services for the homeless, out of school care,
childcare and long-term care services
2-4-3-targeted early-childhood education and care services, including integrated
approaches combining childcare, education, health and parental support, with a
particular focus on the prevention of children's placement in institutional care
2-4-4-access to e-services to promote e-inclusion
2-4-5-support for the transition from institutional care to community-based care services
for children without parental care, people with disabilities, the elderly, and people with
mental disorders, with a focus on integration between health and social services
2-5-1-capacity-building and support structures for the promotion of social enterprises, in
particular through social entrepreneurship education and training, networking, the
development of national or regional strategies in partnership with key stakeholders, and
the provision of business development services and easier access to finance
2-5-2-mobilisation of funds to support initiatives in the social economy and social
entrepreneurship
2-6-1-support the preparation, the running and the animation of local strategies
2-6-2-support the activities designed and implemented under the local strategy in areas
falling within the scope of ESF in the fields of employment, education, social inclusion
and institutional capacity building
Souhrn

4

4

4

3

1

2

3
1

4
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3

4

4

8

4
3

9
7

2
43

4
68

Tabulka 12: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 3 - Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a
celoživotního učení

3. INVESTING IN EDUCATION, SKILLS AND LIFELONG LEARNING
3-1-1-targeted support for implementing evidence-based, comprehensive and consistent
policies to reduce early school leaving encompassing prevention, early intervention and
compensation such as second-chance schools, and fostering participation in nonsegregated public education facilities
3-1-2-capacity building of teachers, trainers, school leaders and staff, introduction of
quality assurance and monitoring systems, development of educational content, including
the use of ICT, the development of creative skills and combating gender stereotypes in
education and training
3-1-3-addressing obstacles in access faced by children from disadvantaged families, in
particular during the very first years of early-childhood (0-3)
3-1-4-support learning schemes which aim to assist children and young people with
learning disabilities in order to allow their integration in the mainstream educational
systém
3-1-5-support the transition from specialised schools for disabled persons to mainstream
schools
3-2-1-targeted support for individual students, especially from under-represented and
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vulnerable groups to participate in tertiary education and opening up higher education to
non-traditional learners, and support for adult learners
3-2-2-investment in the development of new teaching methods and the development and
deployment of innovative technologies, including open educational resources, for
delivering high-quality educational content, including training and capacity-building for
teachers and researchers
3-2-3-support for enhancing the relevance of higher education programmes to labour
market needs, including through fostering problem-solving, creativity and the
development of entrepreneurial skills
3-2-4-developing and reinforcing partnerships between higher education, business and
research sector
3-3-1-implementing life-long learning strategies for the workforce, in cooperation with
the social partners, including training and skills development and upgrading the
transversal competences of the workforce, such as languages, digital competence and
entrepreneurship
3-3-2-adapting vocational education and training (VET) systems to labour market
demands, by developing work-based learning in VET, including apprenticeship schemes,
and encouraging companies to take on more trainees
3-3-3-promoting quality assurance systems in vocational education and training in line
with the recommendation on European Quality Assurance Reference Framework
3-3-4-flexible pathways between sectors of education and training and between
education and work, in particular through learning and career guidance, traineeship
schemes, systems for the validation and recognition of acquired competences, national
qualification frameworks and related credit systems such as the European Credit system
for Vocational Education and Training (ECVET) and the European Credit Transfer System
(ECTS)
3-3-5-support for a mobility period abroad for graduates and people on the labour
market, including those from disadvantaged groups to acquire new skills and
competences
3-3-6-improving initial and continuing training for teaching and other staff involved in
education and training services
3-3-7-promoting the attractiveness and excellence of vocational education and training,
including campaigns and skills competitions, and supporting young people in compulsory
education to get acquainted with vocational trades and career possibilities
3-3-8-promoting partnerships/networks between social partners, enterprises, education
and training institutions/providers in order to improve the transfer of information on
labour market needs, introduce experience-based learning methods, encourage
experimentation and adapt curricula
3-3-9-support for upgrading the basic skills and key competences of the adult population,
including migrants, and creating new opportunities to capitalise on the knowledge and
skills of older adults
3-3-10-support the development of adult learning systems responding to high quality
standards
Souhrn
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Tabulka 13: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 4 - Zlepšení institucionální kapacity a zajištění
efektivní veřejné správy

4. ENHANCING INSTITUTIONAL CAPACITY AND ENSURING AN EFFICIENT PUBLIC
ADMINISTRATION
4-1-1-reforms to ensure better legislation, synergies between policies and effective
management of public policies, and transparency, integrity and accountability in public
administration and spending of public funds
4
4
4-1-2-development and implementation of human resources strategies and policies
3
4
4-2-1-enhancing the capacity of stakeholders, such as social partners and nongovernmental organisations, to help them delivering more effectively their contribution in
employment, education and social policies
5
10
4-2-2-the development of sectoral and territorial pacts in the employment, social
inclusion, health and education domains at all territorial levels
5
9
Souhrn
17
27
Souhrnné vyjádření ukazuje, že aktivity relevantní pro inovace jsou oproti stávajícímu
období uvažovány do budoucna častěji (268 preferencí oproti 166, tj. nárůst o 61 %). Zvýšení
relevance lze sledovat průřezově u všech tematických cílů (mezi 58 % a 64 %), což naznačuje rostoucí
pozornost, kterou sociální inovace přitahují.
Z průzkumu lze identifikovat klíčové aktivity a v jejich rámci témata, která získala nejvíce preferencí
expertního panelu (opět je rozlišeno stávající a budoucí období v prvním, resp. druhém sloupci).
Tabulka 14: Nejvíce preferencí dle témat pro Tematický cíl 1 - Podpora zaměstnanosti a mobility
pracovní síly

1. PROMOTING EMPLOYMENT AND SUPPORTING LABOUR MOBILITY
1-3 self-employment, entrepreneurship and business creation
1-3-1-support in particular for unemployed, disadvantaged and inactive people, to start
and develop businesses in all sectors, including care and health, work integration, green
jobs and community development. Such support comprises skills development, including
ICT, entrepreneurial and management skills, mentoring and coaching and the provision
of inclusive business development and financial services for business starters
1-4 equality between men and women and reconciliation between work and private life
1-4-5-access to affordable care services, such as child care, out of school care or care for
dependent persons, including the elderly, through investment in sustainable care services

6

8

5

6

Tabulka 15: Nejvíce preferencí dle témat pro Tematický cíl 2 - Podpora sociálního začleňování a
snižování chudoby

2. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
2-5 promoting the social economy and social enterprises
2-5-1-capacity-building and support structures for the promotion of social enterprises, in
particular through social entrepreneurship education and training, networking, the
development of national or regional strategies in partnership with key stakeholders, and
the provision of business development services and easier access to finance
2-5-2-mobilisation of funds to support initiatives in the social economy and social
entrepreneurship
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Tabulka 16: Nejvíce preferencí dle témat pro Tematický cíl 3 - Investice do vzdělávání, rozvoje
dovedností a celoživotního učení

3. INVESTING IN EDUCATION, SKILLS AND LIFELONG LEARNING
3-3 enhancing access to lifelong learning, upgrading the skills and competences of the
workforce and increasing the labour market relevance of education and training systems
3-3-1-implementing life-long learning strategies for the workforce, in cooperation with
the social partners, including training and skills development and upgrading the
transversal competences of the workforce, such as languages, digital competence and
entrepreneurship
6
7
Tabulka 17: Nejvíce preferencí dle témat pro Tematický cíl 4 - Zlepšení institucionální kapacity a
zajištění efektivní veřejné správy

4. ENHANCING INSTITUTIONAL CAPACITY AND ENSURING AN EFFICIENT PUBLIC
ADMINISTRATION
4-2 capacity-building for stakeholders delivering employment, education, health and
social policies, and sectoral and territorial pacts to mobilise for reform at national,
regional and local level
4-2-1-enhancing the capacity of stakeholders, such as social partners and nongovernmental organisations, to help them delivering more effectively their contribution in
employment, education and social policies
5
10
4-2-2-the development of sectoral and territorial pacts in the employment, social
inclusion, health and education domains at all territorial levels
5
9

6 Dílčí analýza č. 5b: Expertní panel v ČR
Poznámka: Expertní panel v ČR (a na něj navazující dílčí analýza jeho výsledků) byl obdobně jako
zahraniční panel proveden v rámci plnění evaluačního Úkolu č. 2 „Vyhodnoťte současné pojetí
inovativnosti v OP LZZ a v ESF v zahraničí a navrhněte vhodné vymezení inovativnosti v kontextu
aktuálního stavu implementace OP LZZ“. Cílem bylo zejména identifikovat témata vhodná pro
podporu sociálních inovací v kontextu ČR. Výsledky této analýzy pak měly přímý vliv na výstupy Úkolu
č. 7, tj. „Navrhněte systém implementace inovativnosti v dalším programovacím období a zpracujte
metodologii (příručku) pro realizátory inovativních projektů“, kde jsou zahraniční přístupy zohledněny.
Dále byly výsledky zohledněny při sestavování Sborníku případových studií.
V rámci expertního panelu byli osloveni tři hlavní skupiny respondentů:
1) Příjemci podpory OP LZZ (databáze MONIT)
2) Hodnotitelé projektů v OP LZZ (databáze hodnotitelů)
3) Experti v dané problematice (získáno na základě doporučení)61
Respondenti byli osloveni v rámci dotazníkového šetření dne 18. 6. 2012, dne 26. 6. 2012 byli ti, kteří
na dotazník neodpověděli, znovu upozorněni na možnost vyplnění. Dotazníkové šetření bylo ukončeno
dne 3. 7. 2012.
Tabulka 18: Základní přehled

Osloveno respondentů
Celkem odpovědí
Dokončené odpovědi
Nedokončené odpovědi
Z průzkumu se aktivně odhlásilo respondentů
61

7 262
899
510
389
583

Seznam respondentů, kteří odpověděli, je uveden v neveřejné části této zprávy.
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Návratnost v první vlně panelu byla celkem 12 %, resp. 7 %, pokud bereme v potaz pouze ty
respondenty, kteří dotazník dokončili.
Výstupy
Expertní doména účastníků panelu
Respondenti v první fázi měli zvolit svou expertní doménu/y. Nejvíce respondentů si jako svou
expertní doménu zvolilo oblast „Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení“
(celkem 347 respondentů). Pomyslné druhé místo zaujímala oblast „Podpora zaměstnanosti a mobility
pracovní síly“, kterou si vybralo celkem 319 respondentů. Oblast „Podpora sociálního začleňování a
snižování chudoby“ byla zastoupena 264 respondenty. Poslední oblastí, ke které se přihlásilo 109
respondentů, byla doména „Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné správy“ .
Tabulka 19: Expertní doména

Expertní doména
1. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly
2. Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby
3. Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení
4. Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné správy

Absolutní
četnosti
319
264
347
109

Procenta
63 %
52 %
68 %
21 %

Doména 1: Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly
V rámci domény 1 (Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly) získala největší podporu oblast 1.1
Dostupnost zaměstnání pro nezaměstnané a neaktivní osoby, podpora místních služeb zaměstnanosti
a pracovní mobility, kterou zvolilo jako prioritní celkem 200 respondentů. Druhou nejčastěji zvolenou
oblastí v rámci domény 1 byla oblast 1.4 Rovnost žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého
života, kterou vybralo jako prioritní celkem 146 respondentů. Třetí nejčastěji vybranou oblastí byla
oblast 1.2 Udržitelná pracovní integrace mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se studiem
soustavně nepřipravují na zaměstnání, kterou vybralo 138 respondentů.
Tabulka 20: Výsledky pro doménu 1 - Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly

1. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly
1.1 Dostupnost zaměstnání pro nezaměstnané a neaktivní osoby, podpora místních
služeb zaměstnanosti a pracovní mobility
1.2 Udržitelná pracovní integrace mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se
studiem soustavně nepřipravují na zaměstnání (tzv. NEET)
1.3 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání podniků
1.4 Rovnost žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života
1.5 Přizpůsobení zaměstnanců, podniků a podnikatelů
1.6 Aktivní a zdravé stárnutí
1.7 Modernizace a posilování institucí trhu práce, včetně podpory mezinárodní
mobility pracovních sil

Absolutní
četnosti

Procenta

200

39 %

138
117
146
116
96

27 %
23 %
29 %
23 %
19 %

72

14 %

Doména 2: Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby
V rámci domény měly největší podporu oblasti 2.1 Aktivní začleňování (148 respondentů), 2.4 Zlepšení
přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním službám, včetně zdravotní péče a sociálních služeb
obecného zájmu (142 respondentů) a 2.5 Podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání (139
respondentů).
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Tabulka 21: Výsledky pro doménu 2 - Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby

2. Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby
2.1 Aktivní začleňování
2.2 Integrace marginalizovaných skupin, jako jsou např. Romové
2.3 Boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu,
náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace
2.4 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním službám, včetně
zdravotní péče a sociálních služeb obecného zájmu
2.5 Podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání
2.6 Lokální strategie rozvoje

Absolutní
četnosti
148
113

Procenta
29 %
22 %

89

17 %

142
139
72

28 %
27 %
14 %

Doména 3: Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení
V rámci domény 3 měla absolutně nejvýraznější podporu oblast 3.3 Zlepšení přístupu k celoživotnímu
vzdělávání, zvyšování kvalifikace a kompetencí zaměstnanců a zvýšení relevance trhu práce ve
vzdělávání a odborné přípravě, kterou zvolilo celkem 306 respondentů. 106 respondentů vybralo
oblast 3.2 Zlepšení kvality, efektivity a otevřenosti terciálního vzdělávání s ohledem na zvýšení účasti
ve vzdělávání a úrovně dosaženého stupně vzdělání. Nejméně respondentů (celkem 73) zvolilo oblast
3.1 snížení předčasného odchodu ze školy a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu a
základnímu vzdělávání.
Tabulka 22: Výsledky pro doménu 3 - Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního
učení

3. Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního
učení
3.1 Snížení předčasného odchodu ze školy a podpora rovného přístupu ke
kvalitnímu předškolnímu a základnímu vzdělávání
3.2 Zlepšení kvality, efektivity a otevřenosti terciárního vzdělávání s ohledem na
zvýšení účasti ve vzdělávání a úrovně dosaženého stupně vzdělání
3.3 Zlepšení přístupu k celoživotnímu vzdělávání, zvyšování kvalifikace a kompetencí
zaměstnanců a zvýšení relevance trhu práce ve vzdělávání a odborné přípravě

Absolutní
četnosti

Procenta

73

14 %

106

21 %

306

60 %

Doména 4: Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné správy
Doména 4 zahrnovala pouze dvě oblasti, přičemž silnější podporu měla oblast 4.1 Investice do
budování institucionálních kapacit a investice do zvýšení efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb
s ohledem na reformy, zlepšení a právní úpravy a dobrého vládnutí, kterou zvolilo 91 respondentů.
Oblast 4.2 Budování kapacit pro aktéry poskytující zaměstnání, vzdělávání, zdravotní a sociální politiku
a odvětvové a územní pakty ke stimulaci reforem na národní, regionální a místní úrovni vybralo 39
respondentů.
Tabulka 23: Výsledky pro Tematický cíl 4 - Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní
veřejné správy

4. Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné
správy
4.1 Investice do budování institucionálních kapacit a investice do zvýšení
efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na reformy, zlepšení
právní úpravy a dobrého vládnutí
4.2 Budování kapacit pro aktéry poskytující zaměstnání, vzdělání, zdravotní a
sociální politiku a odvětvové a územní pakty ke stimulaci reforem na národní,
regionální a místní úrovni

Absolutní
četnosti

Procenta

91

18 %

39

8%

Výsledky dle témat podle domén
V jednotlivých oblastech se respondenti vyjadřovali ke konkrétním tématům. V následujících tabulkách
jsou uvedeny výsledky dle témat v jednotlivých doménách. Červeně jsou označena vždy tři témata,
která získala v dané doméně největší podporu.
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Tabulka 24: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 1 - Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly

1. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly
1.1.1. Aktivní a preventivní opatření na trhu práce, zejména identifikace individuálních potřeb,
individualizace služeb a poradenství, cílená a individualizovaná odborná příprava, ověřování
nabytých kvalifikací a dovedností, outplacement (podpora nového pracovního uplatnění)
1.1.2. Předvídání a poradenství ke vzniku dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku
strukturálních změn na trhu práce, např. při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice a efektivnímu
využití zdrojů, rozvoji sektoru sociální péče a zdravotnictví
1.1.3. Informování o pracovních příležitostech, životních a pracovních podmínkách v EU
1.2.1. záruka pro mladé, tj. možnost dalšího vzdělávání, rekvalifikace nebo aktivace poskytovaná
do 4 měsíců od ukončení školy mladému člověku ve skupině NEET, s důrazem na odborné
vzdělávání učňovského typu a stáže pro absolventy
1.2.2. samostatná výdělečná činnost a podnikání pro mladé lidi, s důrazem na nová odvětví v
nízkouhlíkové ekonomice a na oblast sociální péče a zdravotnictví
1.3.1. Podpora pro nezaměstnané, znevýhodněné a neaktivní osoby při zakládání a rozvoji
podniků, včetně sociální péče a zdravotnictví, pracovní integrace, zelených pracovních míst a
rozvoje občanské společnosti. Podpora zahrnuje rozvoj dovedností ICT, podnikatelských a řídících
schopností, mentoringu a koučování, poradenství k rozvoji inkluzivního podnikání a finančním
službám pro začínající podnikatele.)
1.4.1. Odstraňování genderových stereotypů ve vzdělávacích systémech
1.4.2. Informovanost hospodářských a sociálních partnerů a jejich aktivizace při řešení nerovnosti
žen a mužů na trhu práce a jejich důchodových a mzdových rozdílů
1.4.3. Politiky slaďování pracovního a rodinného života, včetně podpory opětovného začleňování
pro osoby vyloučené z trhu práce z důvodu péče o osobu blízkou
1.4.4. Inovační způsoby organizace práce, včetně teleworkingu a pružné pracovní doby, které
umožňují kombinovat práci a péči o osobu blízkou
1.4.5. Přístup k cenově dostupným pečovatelským službám prostřednictvím investic do
udržitelných sociálních služeb jako jsou služby péče o děti, služby mimoškolní péče nebo služby
péče o závislé osoby, včetně starších osob
1.5.1. Specifické služby zaměstnanosti, vzdělávání a podpůrné služby, včetně koučování a
podpory nového zaměstnání v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví
1.5.2. Inovační, produktivnější a ekologičtější způsoby organizace práce, včetně bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
1.6.1. Inovační a seniorsky vstřícné formy organizace práce, včetně přístupných pracovních
prostředí a flexibilních opatření
1.6.2. Prodloužení zdravého pracovního života prostřednictvím podpory zdravého životního stylu
a řešení zdravotních rizik, jako je nedostatek fyzické aktivity, kouření, vysoká spotřeba alkoholu
1.6.3. Podpora zaměstnatelnosti a účasti starších pracovníků v programech celoživotního učení
pro usnadnění aktivního stárnutí
1.7.1. Zlepšení aktivizace a slaďování pracovní poptávky a nabídky ze strany veřejných služeb
zaměstnanosti, a to integrací podpory přizpůsobené potřebám uchazečů o zaměstnání,
rozšířením služeb osobám, které mění zaměstnání, a podporou neaktivních osob pro návrat na
trh práce
1.7.2. Poskytování flexibilních, preventivních a efektivních služeb cestou spolupráce se
zaměstnavateli a navazování partnerství se vzdělávacími institucemi a dalšími službami
zaměstnanosti
1.7.3. Předvídání dlouhodobých pracovních příležitostí vytvořených strukturálními změnami na
trhu práce a rozvoj služeb celoživotního poradenství a vzdělávání pro usnadnění přechodů v
pracovním životě
1.7.4. Cílené investice do dovedností a schopností zaměstnanců
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Tabulka 25: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 2 - Podpora sociálního začleňování a snižování
chudoby

2. Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby
2.1.1. Integrované postupy různých forem opatření na zvýšení zaměstnatelnosti, jako je
individuální podpora, konzultace, poradenství, přístup ke všeobecnému a odbornému vzdělávání
a odborné přípravě, přístup ke zdravotním a sociálním službám, službám péče o dítě, přístup k ICT
a internetu
2.1.2. Modernizace systémů sociální ochrany, včetně reforem pro zlepšení nákladové efektivity a
adekvátnosti sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti, minimálních mezd a důchodů, výdajů
na zdravotnictví a sociální služby, cílem je rovněž minimalizace překážek pro vstup na trh práce a
minimalizace závislosti na sociálních dávkách a ohrožení chudobou
2.2.1. Integrované postupy začleňování na trh práce, včetně individuální podpory, poradenství a
přístupu ke všeobecnému i odbornému vzdělávání a odborné přípravě
2.2.2. Přístup ke službám, zejména ke službám sociální péče, sociální pomoci a zdravotní péči
(včetně preventivní zdravotní péče, zdravotní výchovy a bezpečnosti pacienta)
2.2.3. Odstranění segregace ve vzdělávání, podpora předškolního vzdělávání, snižování
předčasných odchodů ze školy a zajištění přechodu ze školy do zaměstnání
2.2.4. Opatření k překonání předsudků a diskriminace vůči Romům
2.3.1. Zvyšování informovanosti místních komunit a podniků a jejich zapojování do aktivit proti
diskriminaci a pro rozvoj mezikulturních aktivit
2.3.2. Opatření pro osoby ohrožené diskriminací a osoby se zdravotním postižením a chronickým
onemocněním s cílem zvýšit jejich účast na trhu práce a jejich sociální začlenění, snížit nerovnosti
ve vzdělávání a zdravotní péči
2.4.1. Přístup k cenově dostupné, udržitelné a kvalitní zdravotní péči s cílem snížit nerovnosti v
oblasti zdraví, podpořit prevenci a e-zdraví, včetně specifických opatření pro obzvláště zranitelné
skupiny
2.4.2. Přístup k cenově dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, jako jsou služby
aktivní politiky zaměstnanosti a vzdělávání, služby zaměřené na osoby bez přístřeší, péči o děti a
dlouhodobé služby sociální péče
2.4.3. Cílené předškolní vzdělávání a pečovatelské služby, včetně integrovaného přístupu
kombinujícího péči o děti, vzdělání, zdraví a rodičovskou podporu, s důrazem na prevenci
umisťování dětí do ústavní péče
2.4.4. Přístup k elektronickým službám pro podporu e-inkluze
2.4.5. Přechod z ústavní péče do komunitních služeb péče pro děti bez rodičovské péče, pro osoby
se zdravotním postižením, seniory a duševně nemocné, s důrazem na integraci zdravotních a
sociálních služeb
2.5.1. Budování kapacit a infrastruktury pro rozvoj sociálních podniků, zejména prostřednictvím
vzdělávání o sociálním podnikání, vytváření sítí, vývoj národních nebo regionálních strategií ve
spolupráci s klíčovými stakeholdery, poskytování služeb pro rozvoj podnikání a snadnější přístup
k financování
2.5.2. Mobilizace finančních prostředků na podporu iniciativ sociální ekonomiky a sociálního
podnikání
2.6.1. Podpora přípravy a realizace místních rozvojových strategií
2.6.2. Podpora aktivit v rámci lokálních strategií v působnosti ESF, tj. zaměstnanosti, vzdělávání,
sociálního začleňování a budování institucionálních kapacit
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Tabulka 26: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 3 - Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a
celoživotního učení

3. Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení
3.1.1. Cílená podpora komplexních, konzistentních a podložených politik snížení předčasného
odchodu ze školy formou prevence, včasnou intervencí a kompenzací, např. školy druhé šance a
podpora účasti v nesegregovaných veřejných vzdělávacích zařízeních
3.1.2. Rozvoj kapacit učitelů, trenérů, vedoucích pracovníků škol a zaměstnanců, zavedení
systémů hodnocení kvality a monitoringu, rozvoj obsahu vzdělávání, včetně využívání ICT, rozvoj
tvůrčích dovedností a snižování genderových stereotypů ve vzdělávání a odborné přípravě
3.1.3. Odstranění překážek v přístupu ke vzdělání pro děti ze znevýhodněných rodin, zejména v
raném dětství (do tří let)
3.1.4 Podpora programů pro integraci dětí a mladých lidí s mentálním postižením do běžného
vzdělávacího systému
3.1.5. Podpora přechodu osob se zdravotním postižením ze speciálních do běžných škol
3.2.1. Cílená podpora pro jednotlivé studenty, zejména studenty z nedostatečně zastoupených a
ohrožených skupin, k účasti v terciárním vzdělávání, otevření vysokoškolského vzdělávání pro
netradiční studenty a podpora vzdělávání dospělých
3.2.2. Investice do rozvoje nových výukových metod a vývoj a zavádění inovačních technologií,
včetně otevřených vzdělávacích zdrojů pro poskytování vysoce kvalitního vzdělávacího obsahu,
vzdělávání a budování kapacit pro učitele a výzkumné pracovníky
3.2.3. Podpora zvýšení relevance vysokoškolských programů pro potřeby trhu práce, podpora
řešení problémů, tvořivost a rozvoj podnikatelských dovedností
3.2.4. Rozvoj a posilování partnerství mezi vysokoškolským vzděláváním, firmami a výzkumným
sektorem
3.3.1. Realizace strategií celoživotního učení pro pracovníky ve spolupráci se sociálními partnery,
např. školení, rozvoj dovedností a rozšiřování průřezových kompetencí pracovní síly (cizí jazyky,
digitální kompetence, podnikání)
3.3.2. Přizpůsobení systémů odborného vzdělávání a přípravy (VET) požadavkům trhu práce,
rozvoj odborného vzdělávání podle požadavků trhu práce, včetně učňovského vzdělávání,
motivování firem k přijímání stážistů
3.3.3. Podpora systémů zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v souladu s
doporučeními European Quality Assurance Reference Framework
3.3.4. Pružná propojení mezi sektory vzdělávání, odborné přípravy a práce, a to zejména
prostřednictvím vzdělávání, profesního poradenství, odborných stáží, systémů pro ověřování a
uznávání nabytých kvalifikací, národních rámců kvalifikací a souvisejících kreditních systémů, jako
je Evropský kreditní systém pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a Evropský kreditní systém
(ECTS)
3.3.5. Podpora zahraniční mobility pro absolventy a osoby na trhu práce, včetně znevýhodněných
skupin, s cílem získání nových dovedností a schopností
3.3.6. Zlepšení přístupu k celoživotnímu vzdělávání, zvyšování kvalifikace a kompetencí
zaměstnanců a zvýšení relevance trhu práce ve vzdělávání a odborné přípravě
3.3.7. Podpora atraktivnosti a výjimečnosti odborného vzdělávání a přípravy, včetně kampaní a
soutěží dovedností, podpora mladých lidí při seznamování s řemeslnými živnostmi a profesními
možnostmi v rámci povinné školní docházky
3.3.8. Podpora partnerství/sítí mezi sociálními partnery, podniky, institucemi poskytujícími
vzdělávání či odbornou přípravu s cílem zlepšit předávání informací o potřebách trhu práce,
zavedení metod založených na učení, podpora experimentování a přizpůsobení učebních kurikul
3.3.9. Podpora zlepšování základních dovedností a klíčových kompetencí v dospělé populaci,
včetně migrantů, vytváření nových příležitostí využívání znalostí a dovedností osob ve vyšším věku
3.3.10. Podpora systémů rozvoje vzdělávání dospělých reagujících na vysoké kvalitativní nároky
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Tabulka 27: Výsledky dle témat pro Tematický cíl 4 - Zlepšení institucionální kapacity a zajištění
efektivní veřejné správy

4. Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejní správy
4.1.1. Reformy k zajištění lepší legislativy, synergie mezi politikami, efektivního řízení veřejných
politik a transparentnosti, integrity a odpovědnosti ve veřejné správě a výdajů z veřejných
prostředků
4.1.2. Vývoj a implementace strategií rozvoje lidských zdrojů a politik
4.2.1. Zvýšení kapacit aktérů, jako jsou například sociální partneři a nevládní organizace, s cílem
pomoci při efektivnějším poskytování příspěvků v zaměstnání, vzdělávání a sociální politiky
4.2.2. Rozvoj odvětvových a územních paktů zaměřených na zaměstnanost, sociální začleňování,
zdraví a vzdělávání na všech územních úrovních
Souhrn
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Další oblasti
Všichni respondenti se dále měli možnost v rámci dotazníkového šetření vyjádřit i k dalším oblastem.
V následující tabulce jsou uvedeny počty respondentů, podle kterých je dané téma vhodné pro
podporu. V každé oblasti jsou červeně označena témata, která získala nejvyšší počet bodů.
Tabulka 28: Další oblasti a témata pro sociální inovace

Financování sociálních inovací
mobilizace soukromého kapitálu pro veřejné dobro (trh sociálních investic/sociálního
financování)
dluhopisy sociálního dopadu (social impact bond)
podporované spoření pro znevýhodněné skupiny (např. hendikepované)
komunitní podpora (neziskových) start-upů (kombinace nástroje financování a vzniku
podpůrné komunity)
mikrokredity a mikrofinancování
Inkubace sociálních inovací (launchpad)
podpora nových podnikatelských projektů se sociálním dopadem (financování, sociální
kapitál, podnikatelská expertiza)
soutěž nápadů na řešení sociálních problémů o finanční a mentorskou podporu a jejich
testování
podpora vývoje od nápadu k sociální inovaci (nemusí zahrnovat podporu finanční)
Zvýšení podnikavosti
Zvýšení podnikavosti v neziskovém sektoru
zvýšení inovačnosti na sociálních trzích/v sociálních organizacích (inovace ve vzdělávání,
zdravotnictví, vládních organizacích ad.)
udržitelné a konkurenceschopné podnikání pro sociální podniky
sociální odpovědnost firem
Sdílení dobré praxe/capacity building
databáze problémů a jejich (inovačních) řešení
komplexní znalostní báze soustředěné (nebo rozdělené) např. podle cílových skupin
(vzdělávání, síťování, znalostní produkty, rešerše časopisů, expertní panely)
Propagace a sdílení znalostí
průřezové propojování stakeholderů na (mezi)národní úrovni
fóra sociálních inovací
Festivaly
eventy (tábory sociálních inovací)
kolaborativní průzkumy (blue sky)
soutěže pro sociální inovace a inovátory (jednotlivce a organizace)
tvůrci změny
poznávací cesty
Podpora terénních pracovníků
rozdělená podle cílových skupin
podpora terénní inovačnosti a její sdílení
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203
251
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200
295
316
283
307
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Lokální angažovanost a inovace (silnější komunity)
podpora zapojení lokálních komunit do řešení problémů
přetváření životního prostoru
co-design (komplexní přístup k sociálním problémům)
Síťování a koordinace
Síťování a koordinace (propojování (potenciálně) zúčastněných subjektů na územním
nebo předmětném základě pro inovační řešení, včetně sociálních dárců)
Vzdělávání/osvěta
vysokoškolské programy sociálních inovací
integrace sociálních inovací do stávajících programů
vzdělávání/zvyšování kapacity podpůrných organizací (třetího sektoru)
osvěta podnikatelských a vládních subjektů
zvýhodněný přístup neziskových organizací k novému softwaru
vzdělávací programy pro lokální komunity (workshopy, neformální setkání)
Inovace pracoviště
rozvoj lidských zdrojů ve firmách
sociální inovace v malých podnicích
sociální a technické inovace
inovace v sociálním dialogu
Kreativní ekonomika
propojení kreativních odvětví s ekonomickými a sociálním aktivitami
jejich využití v sociálních inovacích
aktivizace pro rozvoj lokální komunity
propojení sociální práce a designu
Výzkum a politické poradenství
rozvoj výzkumné báze (výzkumného centra) pro sociální inovace od základního výzkumu
po aplikace nových metod (včetně vazby na vzdělávání)
politická doporučení v sociální a přesahující oblasti (v širokém pojetí)
vytváření interdisciplinárních propojení
zprostředkující/ brokerské/mentorské struktury mezi externími a vládními/politickými
subjekty

369
127
266
380

150
256
240
265
205
321
359
196
193
172
344
159
250
110
207
163
269
146

V rámci druhého kola62 expertního panelu měli respondenti možnost vyjádřit se k výsledkům kola
předchozího (vyjádření souhlasu či nesouhlasu, nebo volný komentář). Konkrétní reakce respondentů
jsou zveřejněny online (jako vituální diskuze nad výstupy panelu) a byla anonymní. Z počtu komentářů
lze odhadovat, že se druhého kola (diskuze o výsledcích) zúčastnilo minimálně 55 respondentů (tolik
se jich vyjádřilo k první otázce).

7 Dílčí analýza č. 6: Dotazníkové šetření mezi hodnotiteli – výstupy
Poznámka: Dotazníkové šetření mezi hodnotiteli OP LZZ (a analýza jeho výsledků) bylo provedeno
v souvislosti s plněním evaluačního Úkolu č. 2, zejména pak vyhodnocením současného pojetí
inovativnosti v OP LZZ a návrhem vhodného vymezení inovativnosti v kontextu aktuálního stavu
implementace OP LZZ. Výsledky byly využity také při plnění evaluačního Úkolu č. 3 „Identifikujte
inovativní projekty a jejich produkty, rozdělte je do tematických oblastí a vyhodnoťte míru uplatňování
inovativnosti v oblastech podpory OP LZZ“ a měly přímý vliv také na doporučení a na výstupy Úkolu č.
7, tj. „Navrhněte systém implementace inovativnosti v dalším programovacím období a zpracujte
metodologii (příručku) pro realizátory inovativních projektů“.
V rámci online dotazníkového šetření byli osloveni všichni aktivní hodnotitelé, kteří za sebou měli
nějakou zkušenost s hodnocením v OP LZZ (tzn. celkem šlo o 161 oslovených hodnotitelů, kteří
odevzdali alespoň jedno hodnocení a jsou v databázi hodnotitelů uvedeni jako „aktivní“). Návratnost
62

Viz http://navreme.cz/expertni-panel-cr-inovace/expertni-domena-ucastniku-panelu
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v dotazníkovém šetření63 byla velmi vysoká, na dotazník odpovědělo 86 % oslovených respondentů
(odpovědělo 138 hodnotitelů).
Téměř všechny hodnotitele lze považovat za velmi zkušené v otázce hodnocení projektů z OP LZZ,
většina z nich odpověděla, že hodnotila již několik desítek projektů. Podrobné počty hodnotitelů podle
počtu hodnocených žádostí uvádí následující graf.
Graf 4: Počet hodnocených žádostí

Zkušenost hodnotitelů dokazuje i skutečnost, že téměř všichni (120 respondentů) jsou hodnotiteli
v OP LZZ již déle než dva roky. Následující graf znázorňuje rozložení hodnotitelů podle délky jejich
zkušenosti s hodnocením žádostí v OP LZZ.
Graf 5: Délka zkušenosti hodnotitele

63

Dotazník je uveden v kapitole „Detailní popis metodologie, průběh evaluace“ (Technická příloha).
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Většina hodnotitelů považuje inovativnost projektu za významné hledisko při hodnocení (celkem 78
respondentů). Velká část hodnotitelů ale inovativnost projektu chápe pouze jako doplňkové hledisko
(celkem 49 respondentů). Pouze výjimečně hodnotitelé označovali inovativnost jako naprosto klíčové
hledisko (6 respondentů), nebo naopak jako hledisko zanedbatelné (4 respondenti).
Graf 6: Významnost inovativnosti při hodnocení projektu

Hodnotitelé hodnotí úroveň inovativnosti posuzovaných projektů v průměru známkou 3
(66 respondentů) nebo 4 (46 respondentů) při použití škály od 1 do 5 „jako ve škole“. Jiná hodnocení
byla naprosto výjimečná (dva respondenti hodnotili úroveň inovativnosti projektů známkou 2, jeden
respondent známkou 5). Známku 1, tedy úroveň inovativnosti posuzovaných projektů jako výbornou,
neuvedl žádný z dotázaných hodnotitelů. Celkem 14 hodnotitelů odpovědělo, že nedokáže danou
úroveň posoudit.
Odpovědi na otevřenou otázku, aby respondenti uvedli příklad inovativního projektu a krátce vysvětlili,
proč ho považují za inovativní, byla zpracovávána odděleně.
Graf 7: Průměrné hodnocení inovativnosti projektů
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Většina hodnotitelů (celkem 61 respondentů) se shodla, že tato úroveň inovativnosti posuzovaných
projektů se příliš nemění v čase a je dlouhodobě stabilní. Přibližně necelá třetina hodnotitelů je
přesvědčena, že se úroveň v čase snižuje (celkem 35 respondentů). Opačný názor, tj. že se úroveň
inovativnosti posuzovaných projektů v čase zlepšuje, zastává celkem 19 respondentů. 6 respondentů
uvedlo, že danou otázku nemohou posoudit, neboť projekty hodnotí příliš krátkou dobu.
Graf 8: Vývoj úrovně v čase

Respondenti byli dále dotázáni, aby posoudili, jak často se stává, že žadatel projektu označuje jako
inovativní běžná a známá řešení. Naprostá většina hodnotitelů (celkem 102 dotázaných) uvedla, že se
tak stává často. Podle 32 respondentů k tomu dochází někdy, pouze podle dvou dotázaných se tak
děje málokdy. Nikdo z respondentů neuvedl, že by se tak nedělo nikdy.
Graf 9: Jak často žadatelé označují za inovativní běžná, známá řešení
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Naopak na otázku, jak často dochází k tomu, že žadatel navrhuje inovativní řešení, ale neoznačí ho
tak, většina hodnotitelů odpověděla, že málokdy (celkem 72 respondentů). Poměrně velká část
hodnotitelů (celkem 42 respondentů) si ale myslí, že k tomu někdy dochází. Naopak podle 16
hodnotitelů k tomu nikdy nedochází. Pouze 4 respondenti jsou přesvědčeni, že k tomu dochází často.
Graf 10: Jak často žadatelé navrhují inovativní řešení, ale neoznačí je tak

Naopak ale naprostá většina hodnotitelů (celkem 100 dotázaných respondentů) potvrzuje, že žadatelé
v žádostech operují se samotným pojmem inovativnost. Podle 30 dotázaných hodnotitelů se tak děje
v některých případech a podle pouze 3 hodnotitelů se tak děje málokdy. 2 respondenti uvedli, že
nedokážou danou skutečnost posoudit. Žádný z respondentů neuvedl, že by se tak nedělo nikdy.
Graf 11: Jak často žadatelé používají v žádostech pojem inovativnost
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Hodnotitelé byli dále dotázáni, ve kterých skupinách kritérií v rámci hodnocení zohledňují míru
inovativnosti projektu (respondenti měli možnost vybrat více odpovědí). Největší shoda panovala ve
skupině kritérií A – Smysl a cíle projektu (124 hodnotitelů), což je logické, neboť v kritériu A1 je
posuzována inovativnost a komplexnost projektu. Dále hodnotitelé nejčastěji uváděli následující
skupiny kritérií: H – Závěrečné zhodnocení (75 respondentů), F – Výsledky a výstupy (70
respondentů), D - Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu (51 respondentů), CH –
Specifická kritéria (41 respondentů) a B – Cílová skupina (39 respondentů). Konkrétní rozložení
odpovědí respondentů znázorňuje následující graf.
Graf 12: Skupiny kritérií, kde je zohledňována inovativnost

Většina hodnotitelů na otázku, zda hodnotí inovativnost projektu v komentáři, odpověděla, že spíše
ano (celkem 47 respondentů). 40 respondentů tvrdí, že tak dělá ve většině případů, 27 respondentů
říká, že tak činí vždy. Menší část respondentů komentář k hodnocení inovativnosti projektu buď spíše
nevyužívá (14 respondentů) nebo zřídka (8 respondentů). Nikdo z dotázaných neuvedl, že by tak
nedělal nikdy.
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Graf 13: Hodnocení inovativnosti projektu v komentáři

Ti respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli, že komentář k hodnocení nevyužívají nikdy,
využívají ho zřídka či ho spíše nevyužívají, byli dotázáni, na všechny možné důvody, proč to nedělají.
Většina z nich se shodla, že důvodem je fakt, že většina projektů není inovativních (celkem 13
respondentů). Podle 6 respondentů je důvodem nejasnost pojmu inovativnost a 2 dotázaní to
nepovažují za důležité. Jeden respondent uvedl, že nedokáže inovativnost kvalifikovaně posoudit.
Podle čtyř respondentů jsou podstatné jiné důvody.
Graf 14: Důvody nepoužívání komentáře při hodnocení inovativnosti

Hodnotitelé byli dotázáni, které všechny zdroje informací využívají při hodnocení inovativnosti
konkrétního projektu (respondenti měli možnost vybrat více odpovědí). Téměř všichni dotázaní
hodnotitelé uvedli, že při hodnocení inovativnosti konkrétního projektu využívají informace uvedené
v žádosti (131 respondentů). Valná většina rovněž uvedla jako zdroj informací i vlastní odborné
znalosti a zkušenosti z dané oblasti (celkem 123 respondentů). Hodnotitelé dále často využívají
Příručku pro hodnotitele a další materiály OP LZZ (celkem 46 respondentů) a webové stránky žadatele
(40 respondentů). Pouze 12 hodnotitelů označilo jako zdroj informací dodatečné konzultace s kolegy.
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13 respondentů uvedlo, že využívá ještě další zdroje, všechny tyto odpovědi označovaly jako další jiný
zdroj internet či materiály, které zde naleznou.
Graf 15: Zdroje informací při hodnocení inovativnosti projektu

Respondenti se dělí na dvě hlavní skupiny v odpovědích na otázku, zda byl v rámci školení pro
hodnocení výzvy věnován tématu inovativnosti dostatečný prostor. 65 respondentů je přesvědčeno, že
inovativnosti nebyl věnován dostatečný prostor, a 61 respondentů si myslí, že jí byl věnován
dostatečný prostor. 9 respondentů uvedlo, že na školení nebyla inovativnost zmíněná vůbec. Nikdo
z dotázaných se neztotožňoval s odpovědí, že na školení pro hodnocení výzvy byl věnován tématu
inovativnosti příliš velký prostor.
Graf 16: Prostor věnovaný inovativnosti v rámci školení
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7.1 Dotazník pro hodnotitele projektů OP LZZ
(bez uvedení úvodního a závěrečného textu)

1) Jak dlouho jste již hodnotitelkou/hodnotitelem žádostí v OP LZZ? Prosím zvolte pouze jednu
z následujících možností:
 méně než půl roku
 půl roku až 1 rok
 1 až 2 roky
 déle než 2 roky
Vyberte prosím jednu odpověď.

2) Kolik žádostí jste v rámci OP LZZ hodnotil/a? Prosím napište svou odpověď zde:
Pokud si nejste jisti přesným číslem, odhadněte. Vyplňte prosím celé číslo.

3) Jak významná je podle Vás při hodnocení žádosti inovativnost projektu? Prosím zvolte pouze
jednu z následujících možností:
 hlavní/klíčové hledisko
 významné hledisko
 doplňkové hledisko
 zanedbatelné hledisko
Vyberte prosím jednu odpověď.

4) Uveďte příklad inovativního projektu a krátce vysvětlete, proč ho považujete za inovativní.
Prosím napište svou odpověď zde:

5) Jak v průměru hodnotíte úroveň inovativnosti posuzovaných projektů? Prosím zvolte pouze
jednu z následujících možností:
 1
 2
 3
 4
 5
 nedokáži posoudit
Hodnoťte prosím známkou jako ve škole.

6)






Vyvíjí se tato úroveň v čase? Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
úroveň je stabilní
úroveň se snižuje
úroveň se zvyšuje
nemohu posoudit, hodnotím krátce
nemohu posoudit, pojmu inovativnost přesně nerozumím

Vyberte prosím jednu odpověď.
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7) Vyznačte prosím, jak často se při hodnocení žádostí setkáváte s níže uvedenými skutečnostmi:
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:
často

někdy

málokdy

nikdy

nedovedu
posoudit

žadatel označuje za inovativní běžná,
známá řešení
žadatel navrhuje inovativní řešení, ale
neoznačí ho tak
žadatel
používá
inovativnost

v

žádosti

pojem

8) Ve kterých skupinách kritérií v rámci hodnocení zohledňujete míru inovativnosti projektu?
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
 A - Smysl a cíle projektu
 B - Cílová skupina
 C – Žadatel
 D - Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu
 E - Rozpočet projektu
 F - Výsledky a výstupy
 G - Rozpor s horizontálními tématy
 H - Závěrečné zhodnocení
 CH - Specifická kritéria
 Inovativnost projektu specificky nezohledňuji

Vyberte prosím všechny platné odpovědi.

9) Hodnotíte inovativnost projektu v komentáři? Prosím zvolte pouze jednu z následujících
možností:
 vždy
 většinou
 spíše ano
 spíše ne
 zřídka
 nikdy
Vyberte prosím jednu odpověď.

10)






Proč komentář k hodnocení inovativnosti nepoužíváte? Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Nepovažuji za důležité
Pojem inovativnost je nejasný
Většina projektů není inovativních
Nedokáži inovativnost kvalifikovaně posoudit
Jiné důvody. Uveďte prosím jaké::
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Vyberte prosím všechny platné odpovědi.

11) Které zdroje informací využíváte při hodnocení inovativnosti konkrétního projektu? Prosím
zvolte vše, co je relevantní:
 informace uvedené v žádosti
 vlastní odborné znalosti a zkušenosti z dané oblasti
 dodatečné konzultace s kolegy
 webové stránky žadatele
 příručku pro hodnotitele ad. materiály OP LZZ
 Jiné. Uveďte prosím jaké:

12) Vyberte prosím všechny platné odpovědi. Byl v rámci školení pro hodnocení výzvy věnován
tématu inovativnost dostatečný prostor? Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
 Inovativnost nebyla na školení zmíněna vůbec
 Inovativnosti nebyl věnován dostatečný prostor
 Inovativnosti byl věnován dostatečný prostor
 Inovativnosti bylo věnováno příliš prostoru
Zde uveďte komentář k Vaší volbě:

Vyberte prosím jednu odpověď.
Pozn.: Pokud jste se účastnili více školení, zohledněte prosím všechna společně a případně
okomentujte rozdílné zkušenosti v rámci prostoru pro komentář níže.

8 Dílčí analýza č. 7: Identifikované inovativní projekty OP LZZ a
EQUAL
Poznámka: Níže uvedená analýza přímo navazuje na plnění evaluačního Úkolu č. 3 „Identifikujte
inovativní projekty a jejich produkty, rozdělte je do tematických oblastí a vyhodnoťte míru uplatňování
inovativnosti v oblastech podpory OP LZZ“. Popisuje zejména metodiku, způsob hodnocení, velikost a
strukturu vzorku pro indetifikaci inovativních projektů.

8.1 Metodika hodnocení inovativnosti
Shrnutí
V rámci šetření byla zvolena metodika, která odkazuje na tzv. charakteristiky inovativních projektů
tak, jak byly pojmenovány již v rámci 1. Průběžné zprávy. Pro účely šetření byl vytvořen vzorek
projektů, který bral v úvahu typ programu (CIP EQUAL, OP LZZ), prioritní osy a oblasti podpory, typ
projektu (grantový, individuální), výsledky věcného hodnocení, stavy projektů (zejména přijat-nepřijat)
a v neposlední řadě též fázi realizace, a to s ohledem na návaznost na případové studie (viz evaluační
úkol 4). Celkem bylo analyzováno 562 projektů. K projektům následně expertním tým nastudoval
všechny dostupné podklady a údaje a každému z projektů přiřadil číselné hodnoty, konkrétně bylo
možné přiřadit 0-2 body inovativnosti celkem ve 12ti sledovaných charakteristikách: Potřebnost,
Komplexnost, Novost, Zlepšení, Proces, Cílové skupiny, Partnerství, Praxe, Šíření, Udržitelnost,
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Iniciace, Evaluace. Pokud hodnotil projekty v rámci 1 oblasti podpory více než 1 expert, byl brán v
úvahu i celkový průměr jeho hodnocení. Šlo tedy o kvantifikované subjektivní expertní ohodnocení na
základě předem dané škály a sledovaných charakteristik. Base-line a váhy charakteristik (nastavené na
stejnou hladinu významnosti) byly stanoveny předem expertně na úrovni týmu s tím, že byly brány
v úvahu předpokládané vlastnosti konkrétního vzorku v kontextu výzvy a prioritní osy (oblasti
podpory).
Metodika tvořící návrh implementace tedy byla v tomto případě nasazena „zpětně“, když v souladu se
zadáním bylo cílem identifikovat inovativní projekty. Metodika tak byla využita pro hodnocení sociální
inovativnosti u projektů, které tento rys cíleně nesledovaly (a při svém vzniku neuvažovaly). To je
zároveň limitem tohoto šetření, protože není možné zpětně rekonstruovat base-line (lze ji pouze
hypoteticky uvažovat) a není možné v průběhu projektu aktivně pracovat s výsledky hodnocení (jsme
odkázáni na skutečnost, že jde o „standardni“ projekt bez námi navrhovaného flexibilního a
customizovaného sebe-evaluačního mechanismu). Tyto skutečnosti měly - v kombinaci s různou fází,
ve které se projekty nacházely – vliv i na hodnocení dopadů intervencí. V rámci hloubkového šetření
bylo možné pouze expertně (a na základě získaných dokumentů) usuzovat, jaké dopady projekt
přinese či přinesl. Nebylo tedy možné (a ani by nebylo vhodné) nasadit hodnotící postupy podle
návodu uvedeného v návrhu implementace.
Terminologie
V rámci šetření byly používány následující termíny:
„Screening“ – proces hodnocení jednotlivých projektů podle specifických charakteristik (hodnotících
kritérií; viz níže) shodných pro všechny hodnocené projekty. Screening byl prováděn na vzorku
projektů, přičemž v některých případech mohlo jít o všechny projekty splňující parametry výběru (tj. jít
o všechny projekty vzorku). Výsledkem screeningu je pro každý projekt skóre tzv. bodů inovativnosti.
„Parametry výběru“ – filtrační kritéria, která omezují množinu všech projektů na jejich dílčí část
(vzorek); příkladem může být příslušnost k programu, prioritní ose, výzvě, stavu projektu apod.
„Všechny projekty“ – množina všech projektů OP LZZ (resp. všech projektů v sestavě, ve které byly
zachyceny získané body věcného hodnocení od jednotlivých hodnotitelů; dodáno zadavatelem) a
všech projektů CIP EQUAL získaných z databáze realizovaných projektů CIP EQUAL na
http://www.equalcr.cz (a jejich vlastností).
Postup
V rámci šetření byla v první fázi analyzována dostupná data o všech projektech a žádostech a jejich
dostupnost. Následně byly navrženy a společně se zadavatelem odsouhlaseny parametry výběru, tj.
byly stanoveny vzorky, na kterých bude probíhat screening, hodnocení inovativnosti (viz níže). Dále
byl proveden screening samotný, kdy expertní tým provedl přiřazení hodnot dle charakteristik
konkrétním projektů (a žádostem), a výsledky zhodnoceny. Důvodem tohoto „mezi hodnocení“ byla
snaha minimalizovat riziko, že byl vzorek nevhodně vybrán, resp. že nebyly vzaty v úvahu některé
aspekty a vlastnosti projektů, a snaha inovativní řešení zachytit, tzn. vyvarovat se nulového počtu
projektů s malým počtem bodů inovativnosti (pokud to bylo možné). Na základě těchto zjištění
proběhla redefinice vzorku, jeho doplnění a provedení screeningu i u těchto projektů. Výrazně lépe
hodnocené projekty v daném vzorku (tj. projekty vyčnívající svým počtem bodů inovativnosti výrazně
nad průmer) byly vyhodnoceny vzhledem k vhodnosti projektu k provedení šetření pro případové
studie. Graficky je postup znázorněn níže.
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Obrázek 4: Postup při analýze projektů

redefinice vzorku a
dodatečný screening
v případě, např.
nezachycení dostatečného
počtu inovativních řešení

Screening s ohledem na upravený „V“ model (vč. grafického znázornění vzorků)
Pro screening byly vybrány všechny realizované projekty CIP EQUAL. U projektů OP LZZ jsme vyšli
ze sestavy dodané zadavatelem, která obsahovala detailní informace o všech složkách věcného
hodnocení hodnotiteli, přičemž co do vzorku šlo ve výsledku o:
1) o všechny individuální projekty, které nemají mainstreamový charakter 64, byly přijaty a spadají do
prioritní osy jiné než 4; s ohledem na velký počet těchto projektů byl vzorem dále rozšířen i podle
výzev a vzorek tak rozšířen;
2) o všechny grantové projekty, které vyhověly ve věcném hodnocení65 a spadají do výzvy 30 (v
oblasti podpory 3.1); bylo zjištěno, že velká množina projektů se opakuje, tj. byl podán téměř

64

Jako mainstreamové byly označeny:
A) některé individuální projekty krajů v oblasti podpory 3.1 (výzva č. 5) a
B) Národní IP v OP 2.1 typu Veřejně prospěšné práce/Společensky účelná pracovní místa.
65
Stav vyhověl/nevyhověl vychází z věcného hodnocení hodnotitelů. Tyto projekty ale nemusely být komisí
vybrány k realizaci, tj. mohou se ve výsledku nacházet ve stavu Nepodpořený (stav N2 a další). Projekty
nepřijaté (nerealizované) a projekty, které jsou v rané fázi realizace, pak není možné vybrat pro hloubkové
rozhovory.
109

Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ – Navreme Boheme, s.r.o.

identický nebo přepracovaný projekt několikrát po sobě, v těchto případech byl hodnocen jen projekt
podaný jako poslední;
3) vzorek projektů, které nevyhověly ve věcném hodnocení, ale spadají do výzvy 30 (celkem 20 podle
pravidla „10-10“); zároveň bylo zjištěno, že některé projekty opakovaně neuspěly, tyto případy byly do
vzorku prioritně doplněny mezi neúspěšné;
4) všechny projekty ve výzvě 2 (prioritní osa 1.1) a
5) vzorek projektů z ostatních výzev oblasti podpory 3.1 (tj. mimo výzvy 2 a 30) a z ostatních oblastí
podpory (tj. mimo výzvu 3.1), a to vždy 15 projektů (podle pravidla „15-10-5“).
Všechny projekty
Realizova-né
projekty
EQUAL

Všechny projekty OP LZZ (s dodaným věcným hodnocením)
IP
Ostatní P.O.

P.O. 4
Nepřijaté
projekty
(vyřazen
y)

Přijaté projekty
Mainstreamo
vé

100%

Výběr

Ostatní
projekty

(vyřazeny)
(vyřazen
y)

GP
O.P. 3.1

O.P. 4.1

Výzvy 02 a 30

(vyřaze
ny)

100%

Vyhov
ěly

Nevyhověly

100
%

10

Ostatní
výzvy

Ostatní
O.P.

15-10-5

zohlednění stavu žádosti
Výběr

Výběr

Pravidlo „15-10-5“ je zjednodušený zápis vytvoření vzorku pro screening složeného ze tří dílčích
vzorků za použití řazení podle průměrného počtu bodů věcného hodnocení (v rámci konkrétní oblasti
podpory jako celku):
1. 15 projektů nejlépe hodnocených, („TOP“)
2. 10 projektů těsně nad hranicí nepřijetí, („MID“)
3. 5 nejhůře hodnocených projektů („DOWN“)
U grantových projektů prioritní osy 1.2 je vzorek vzhledem k celkovému počtu projektů (27) totožný
s množinou všech projektů. V rámci výzvy 30 (oblast podpory 3.1) proběhne screening odlišným
způsobem vzhledem k inovativní povaze výzvy, tj. zmíněné pravidlo „10“ zahrnuje pouze dílčí vzorky
výše uvedeného typu 3 (DOWN).
V případě screeningu provedeného pro účely této zprávy byla struktura projektů následující:
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Typ

Počet pro screening

CIP EQUAL
IP (vybrané projekty, viz výše)
GP, oblast podpory 1.2
Typ

74
112
27
Počet pro screening
vyh.
„10“

Vzorek
celkem
74
112
27
Vzorek
celkem

90
10
Počet pro screening
„15“
„10“
„5“

100
Vzorek
celkem

%

100
Počet celkem

100%
2%
9%
1%
2%
6%
2%

14
514
57
1731
247
136
261

GP, oblast podpory 3.1
= výzva 30 (včetně duplicit)
Typ

GP, oblast podpory 1.1
= výzva 02
14
= výzva 23
5
= výzva 33
5
= výzva 35
14
= výzva 39
5
= výzva 52
5
= výzva 60
5
GP, oblast podpory 2.1
= výzva 44
2
= výzva 63
5
= výzva 74
8
GP, oblast podpory 3.1
= výzva 21
9
= výzva 22
4
= výzva 43
2
= výzva 45
0
= výzva 65
0
= výzva 66
0
= výzva 67
0
= výzva 78
0
GP, oblast podpory 3.2
= výzva 19
15
GP, oblast podpory 3.3
= výzva 31
1
= výzva 56
6
= výzva 68
2
= výzva 75
6
GP, oblast podpory 3.4
= výzva 26
0
= výzva 54
7
= výzva 76
8
GP, oblast podpory 5.1
= výzva 12
4
= výzva 51
6
= výzva 77
5
VZOREK CELKEM (všechny analyzované projekty)

%

Počet celkem

100%
100%
100%

74
112
27
Počet celkem

5
0
0
1
3
1

1
0
4
0
0
0

14
11
5
18
6
8
6

6
2
2

1
2
3

9
9
13

5%
4%
5%

171
232
288

4
2
1
1
0
2
0
0

3
1
0
1
0
0
0
0

16
7
3
2
0
2
0
0

9%
3%
4%
1%
0%
1%
0%
0%

175
246
78
201
40
173
82
50

10

5

30

11%

277

5
0
0
5

3
0
0
2

9
6
2
13

3%
3%
1%<
5%

310
180
233
273

8
1
1

5
0
0

13
8
9

3%
3%
3%

505
266
316

10
0
0

2
1
2

16
7
7
562

14%
8%
6%

111
87
123
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Případové studie
Ne všechny projekty s vysokým počtem bodů inovativnosti se podařilo zahrnout do případových studií.
Pro případové studie muselo jít o projekt v realizaci, v dostatečně pokročilé fázi realizace, realizátor
(organizace) musel být schválen zadavatelem, organizace musela poskytnout součinnost a zároveň
muselo jít o případ vhodný pro případovou studii (např. s ohledem na snahu uvést pouze jeden
projekt daného zaměření). Ve výsledku tvoří Sborník – samostatnou přílohu závěrečné zprávy – 16
projektů s následujícím zastoupením co do oblastí podpory 66:
Příjemce
KAZUIST, spol. s r.o.
IQ Roma Servis, o. s.

Prioritní
Název projektu
Program osa
Beskydy pro všechny
EQUAL
2
IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů
EQUAL
3
na trhu práce
Komunitní centrum Českého Švýcarska
EQUAL
1

Město Krásná Lípa
Konzorcium
nevládních
organizací
Proč mají zůstat stranou? …
pracujících s migranty, o.s.
Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o.
Rehabilitace - aktivace - práce
[výzva 30] Alternativní jídelna v centru Chrudimi Ing. Dana Šťastná
Kruh zdraví
Možnosti tu jsou o.p.s.

[výzva 30] Second hand SECOND HELP

[výzva 30] Sociální podnik na Odersku - stavební
činnost STAVZEM
Liga vozíčkářů
Agentura A-P-Z
ExVA s.r.o.
Centrum pracovních příležitostí
Cristal - rovné příležitosti a work-life balance v
Grafia, s.r.o.
praxi
Inkubace a akcelerace aktivit v oblasti sociální
Innovation Tank, o.s.
ekonomiky
Tripitaka, o.s. ve spolupráci s Centrem První úspěch - program pracovní integrace pro
experimentálního divadla Brno
mladé lidi vyrůstající bez rodin
SILNÁ DVOJKA - poradenství a spolupráce dvou
Institut pro ženy, o. s.
skupin žen…
o.s. Mosty - sociálně psychologické Sociálně preventivní program pro rizikovou
centrum
mládež v Ústeckém kraji (SPAM)
Limex ČR, s.r.o.
Vzdělávání pracovníků společnosti Limex
STAVZEM s.r.o.

Oblast
podpory
2.3
3.1
1.1

EQUAL

5

5.1

EQUAL

1

OPLZZ

3

OPLZZ

3

OPLZZ

3

OPLZZ
OPLZZ

2
2

1.1
3.1
(výzva 30)
3.1
(výzva 30)
3.1
(výzva 30)
2.1
2.1

OPLZZ

3

3.4

OPLZZ

5

5.1

OPLZZ

3

3.3

OPLZZ

3

3.3

OPLZZ

3

3.1

OPLZZ

1

1.1

Charakteristiky
V rámci screeningu byly používány charakteristicky níže. Škála hodnocení u jednotlivých otázek byla
následující:
- 0 bodů (charakteristika není v projektu přítomna vůbec)
- 1 bod (dílčí přítomnost)
- 2 body (charakteristika je přítomna v maximální míře)
Charakteristika
Potřebnost
Komplexnost
Novost
Zlepšení

Popis, rozvedení (míry) charakteristiky
v čem je problém/příležitost a jeho/její stávající nedostatečné
řešení/využití, proč je inovace potřebná/přínosná
zasazení problému a jeho inovativního řešení do kontextu dalších
řešení, politik, strategií (holistický přístup)
podstata novosti (oproti starému) a její rádius (územní, oborový),
tj. vytvoření nebo přenos/přizpůsobení nového
v čem je nové řešení lepší a jak to prokážu

66

Ve Sborníku jsou uvedeny v podobě tabulky ještě další charakteristiky projektů, konkrétně Tematická oblast
(cíl), Fáze sociální inovace a Typ intervence.
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Charakteristika
Proces
Cílové skupiny
Partnerství
Praxe
Šíření
Udržitelnost
Iniciace
Evaluace
Dodatečné informace
Efektivnost

Popis, rozvedení (míry) charakteristiky
průběh a efekty realizace inovativního řešení (projektu)
- sociální učení, otevřenost, kreativita, angažovanost
jak budou cílové skupiny zapojeny (pasivně, interaktivně;
ve které fázi – půjde o příjemce nebo součást řešení)
zapojení stakeholderů, širší komunity (vertikální, horizontální),
forma a intenzita interakce
v jaké podobě bude výstup realizován v praxi (test, pilot, plně)
typ/forma přenositelného výstupu a způsob jeho šíření
– pasivní, inter/aktivní
za jakých podmínek/v jaké podobě by projektová aktivita mohla
pokračovat po skončení poskytované podpory
jaké další aktivity může projekt vyvolat/inspirovat/iniciovat
jak budu prokazovat úspěšnost řešení projektu (průběžně)
a zohledňovat zpětnou vazbu
Popis

předvyplněno jako poměr celkových nákladů vs. hodnoty indikátoru
počet podpořených osob celkem (pro interní použití)

Rizika

[text] Uvědomují se realizátoři projektu rizika? (pro interní použití)

Zmínky o inovativnosti,
typ inovativního produktu
Slovní komentář

[text] Zmínky o inovativnosti projektů v žádosti a hodnocení,
dále uvést typ tzv. inovativního produktu pro interní použití
[text] Poznámka k projektu/žádosti pro interní použití

8.2 Hodnocení projektů
Dílčí hodnocení projektů a tabulky s detaily projektů jsou součástí samostatné přílohy ve formátu
MS Excel.

9 Dílčí analýza č. 8: Mediální analýza
Poznámka: Tato dílčí analýza byla provedena s cílem získat informace o existujících zmínkách a
odkazech na Databázi produktů ESF v různých online dostupných médiích. Mediální analýza poskytla
cenné informace pro zodpovězení evaluačních otázek Úkolu č. 5 „Vyhodnoťte Databázi produktů ESF
jako nástroje pro šíření a prosazení inovativních produktů a na základě hodnocení navrhněte její
úpravy (obsahové i funkční)“.

Webové portály ESF

Databáze produktů ESF [online]. Webové stránky Evropského sociálního fondu. [cit. 23. 5. 2012].
Dostupné z: http://www.esfcr.cz/databaze-produktu-esf

e - Databáze produktů ESF má pomoci čerpat prostředky EU i podpořit zaměstnanost [online].
Webové stránky Evropského sociálního fondu. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/edatabaze-produktu-esf-ma-pomoci-cerpat-prostredky-eu-i

E-Databáze produktů Evropského sociálního fondu má pomoci čerpat prostředky EU i podpořit
zaměstnanost [online]. Fondy Evropské unie. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
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fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-azamestnanost/Novinky_article/E-Databaze-produktu-Evropskeho-socialniho-fondu-ma

Databáze produktů ESF [online]. Iniciativa Společenství EQUAL. Poslední aktualizace: 9. 12. 2009. [cit.
23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1465
Webové stránky státních a veřejných institucí

e - Databáze produktů Evropského sociálního fondu má pomoci čerpat prostředky EU i podpořit
zaměstnanost. Tisková zpráva MPSV ze dne 1. 12. 2009. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7957/01122009.pdf

Využijte přínosnou databázi Evropského sociálního fondu! [online]. MPSV. Poslední aktualizace: 27. 1.
2010. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/8170

Zajímavé odkazy na webové stránky zabývající se sociální problematikou [online]. Oficiální
internetový portál Zlínského kraje. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.krzlinsky.cz/en/zajimave-odkazy-na-webove-stranky-zabyvajici-se-socialni-problematikou-cl-223.html
Webové stránky organizací, informační portály
Databáze

produktů

ESF

[online].

Pečuj doma.cz. [cit. 23. 5. 2012].
http://www.pecujdoma.cz/zpravy/ceska-republika/databaze-produktu-esf.html

Dostupné

z:

Školské produkty evropského programu EQUAL nyní volně stažitelné v on-line databázi produktů ESF
[online].Portál vzdělání.cz, jehož provozovatelem je společnost A-WebSys, spol. s r.o. [cit. 23. 5.
2012]. Dostupné z: http://clanky.vzdelani.cz/?clanek=4285

Využijte přínosnou databázi Evropského sociálního fondu! [online]. Poslední aktualizace: 28. 1. 2010.
[cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.seniorum.cz/produkty-a-sluzby/1865-vyuzijte-prinosnoudatabazi-evropskeho-socialniho-fondu-21
Smolková, L. Pomoc při čerpání prostředků EU [online]. Aspekty náhradní výchovy. Poslední
aktualizace: 3. 12. 2009. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.anv.cz/legislativa/175-pomoc-pricerpani-prostredku-eu
Informační blok pro seniory [online]. Portál organizace Anděl pro seniora. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné
z: http://rozkvet.cz/andel/andelproseniora.htm
Odkazy [online]. Portál organizace Anděl pro seniora. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z:
http://rozkvet.cz/odkazy/odkazy.htm
Seznam databází [online]. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z:
http://www.kamnasklo.info/job/careereducation/databze/
e - Databáze produktů ESF má pomoci čerpat prostředky EU i podpořit zaměstnanost [online].
BusinessInfo.cz. Poslední aktualizace: 1. 12. 2009. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z:
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/registry-databaze-zakazky-dotace/mpsv-e-databaze-produktuesf-ma-pomoci/1001855/55468/
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Bulletiny organizací
e-Informační bulletin SKOK pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti. VIII. ročník,
za prosinec 2009. občanské sdružení ZAHRADA, člen o. s. SKOK, redakce e-IB SKOK: Hana Vlčková.
[cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://restrikce.cz/dwnl/e-IBSKOK-12-prosinec2009.pdf
Kočová, M. 48. týden očima účetní (27. 11. – 3. 12. 2009). Wolters Kluwer ČR, a. s. [cit. 23. 5. 2012].
Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/stahnout-soubor/name-1259842829-tyden-ocima-ucetni48-2009/
Média
Školte lidi právě proto, že je krize. Jde to i levně [online]. HN.IHNED.CZ. Poslední aktualizace: 4. 1.
2010. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-39701300-skolte-lidi-prave-proto-ze-jekrize-jde-to-i-levne
Webové portály škol
Odkazy [online]. Knihovna JABOK. Poslední aktualizace: 4. 4. 2012
[cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z: http://knihovna.jabok.cz/odkazy_h.php
JAK ŽIVOT ŠEL A PROJEKT BĚŽEL ANEB CO VŠE JSME SPÁCHALI… [online]. Projekt Společná řeč
mladých Evropanů. Střední zemědělská škola v Lanškrouně. [cit. 23. 5. 2012]. Dostupné z:
http://www.comenius-jugendsprache.eu/plan.htm

10 Dílčí analýza č. 9: Informační audit
Poznámka: Obdobně jako u mediální analýzy výše, i tato dílčí analýza byla provedena ve vazbě na
evaluačních otázky Úkolu č. 5 „Vyhodnoťte Databázi produktů ESF jako nástroje pro šíření a prosazení
inovativních produktů a na základě hodnocení navrhněte její úpravy (obsahové i funkční)“. Informační
audit podává ucelenou informaci o uživatelském rozhranní i obsahové analýze ESF DB.

10.1 Uživatelská analýza
První dojem a přehlednost
Webové stránky esfdb.esfcr.cz jsou na první pohled poměrně přehledné a z hlediska barev i layoutu
působí jednotným dojmem. Určité otázky vzbuzuje pouze série čtyř fotografií nad úvodním textem.
Uživatele totiž mohou svádět ke "kliknutí", které by vedlo třeba do fotogalerie (nebo k detailu
nějakého projektu), ale jednotlivé obrázky jsou ve skutečnosti pouze ilustrační.
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Obrázek 5: Stránky ESFDB jsou na první pohled přehledné, ilustrační fotografie ale mohou uživatele
zmást

Hned na první pohled ale zaujme také v podstatě zbytečná sekce "Nejpoužívanější tagy", kde jsou
zatím pouze dvě klíčová slova: dvd a kurz. Tato sekce by tedy měla být buď průběžně aktualizována
přidělením tagů ke všem záznamům, nebo rovnou zrušena. V sekci "Poslední příspěvky" by také
neškodilo zobrazit i téma diskuse (název produktu), ke kterému se daný komentář vždy váže.
Ne zcela vhodná je také informace o copyrightu umístěná v patičce webu. Objevuje se tam totiž rok
2008, což na uživatele působí, jako by stránky nebyly už několik let aktualizované. Zastaralost dále
umocňují také "Poslední příspěvky", kterých je nemnoho a pochází z let 2010 a 2011.
Layout & grafika
Z hlediska grafiky jsou stránky databáze produktů Evropského sociálního fondu příjemné, a barevná
kombinace modré, žluté a oranžové vytváří fungující barevný soulad. Bez větších problémů (vyjma
své šířky) je také základní layout stránek, který se drží zcela klasického rozložení včetně přehledného
navigačního menu v horní části.
Současně je ale třeba upozornit, že grafická stránka není zcela moderní a působí mírně zastarale. Ať
už se jedná o tlumené barvy či celkovou "hranatost" webu, z uživatelského hlediska je zřejmé, že
vizuální stránka nebyla už několik let aktualizována.
Obrázek 6: K zastaralosti stránek přispívá také již zmiňovaná patička s copyrightem z roku 2008
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Ostatně využití jakýchkoliv grafických prvků je napříč webovými stránkami poměrně dost nejednotné.
Zatímco kupříkladu úvodní stránka obsahuje alespoň některé vizuální elementy (ilustrační fotografie
či barevné piktogramy u produktů, tagů a příspěvků), na dalších podstránkách už většina takových
prvků chybí. Některé podstránky obsahují pouze čistý text bez jakéhokoliv rozdělení, zvýraznění či
zpestření, a kupříkladu fotografie se kromě úvodní čtveřice už v celé databázi vůbec nevyskytují.
Jak už bylo naznačeno v úvodu, asi nejzávažnějším problémem layoutu je jeho šířka. Zejména dnes, v
době vysoké penetrace monitorů s vysokým rozlišením, je obsahová část webu až příliš úzká a svým
návštěvníkům tak nabízí relativně málo informací. Většina plochy obrazovky je nevyužitá a uživatelé
jsou tak nuceni často scrollovat myší.
Obrázek 7: Celkový pohled na esfdb.esfcr.cz na FullHD monitoru. Obsah zabírá méně než polovinu
obrazovky

Obsahová část je široká přibližně 800 pixelů (resp. ještě méně vzhledem k odsazení textu a mezerám
mezi sloupci), což skutečně není mnoho. Kupříkladu u FullHD rozlišení (1920x1080 px.) to znamená,
že obsah zabírá pouze cca 40% obrazovky, a připomíná tak úzký a dlouhý novinový sloupek.
Oba uvedené nedostatky se výrazně projevují také v kartách s podrobnostmi o jednotlivých
produktech. Minimální grafické zvýraznění a relativně malý prostor na obsah (navíc rozdělený na dva
sloupce) způsobuje, že ačkoliv není podrobností mnoho, přesto jsou jednotlivé profily neúměrně
"dlouhé" a současně i poměrně nepřehledné.
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Obrázek 8: Ukázka špatného a velmi nepřehledného formátování v detailu produktu. Sloupec s
obsahem by měl být širší, anglický název by měl mít své obsahové pole (a menší font), tagy by měly
být doplněné, atd.
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Navigace & vyhledávání
Také v oblasti navigace a vyhledávání se objevují některé nedostatky. Relativně obvyklým navigačním
prvkem většiny webových stránek je logo (resp. celé záhlaví), které by mělo fungovat jako odkaz na
domovskou stránku (tj. esfdb.esfcr.cz). Pro uživatele to je mnohem rychlejší a příjemnější, než
nutnost kliknout na tlačítko "Home". Zde však jako "odkaz" nefunguje celé záhlaví, ale paradoxně
pouze horní proužek s logy evropských projektů, u kterých by to člověk naopak nečekal.
Obrázek 9: Odkaz na homepage by měl být umístěný primárně na ploše hlavičky (obdélník s
postavami). V horním proužku by uživatel po kliknutí očekával spíše odkazy na jednotlivé projekty a
iniciativy

Z hlediska uživatelského rozhraní bych také doporučil přesunout a přeformulovat sekci "Registrace".
U většiny webových stránek má přihlášení či registrace místo v pravé horní části webu a umístění
uprostřed navigačního menu je nezvyklé a matoucí. Také název této položky by měl reflektovat obě
možné aktivity, tj. "přihlášení" i "registraci".
Obrázek 10: Odkaz označený jako "Registrace" vede paradoxně primárně k "Přihlášení"

Ještě před samotnou registrací by se uživatel měl také dozvědět, proč je registrace vyžadována a jaké
přináší výhody. Tyto informace by měly být přítomné hned na této podstránce a nikoliv až po kliknutí
na následný odkaz "Zaregistrujte se".
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Otázky také vzbuzuje "sekundární navigace", která se občas objevuje při kliknutí na některou z
položek menu. Ve většině podstránek (konkrétně "O databázi", "Programy", "Projekty" a "Produkty")
se na druhém řádku objevuje odkaz "Vysvětlení pojmů", který vede k informačnímu přehledu
základních pojmů (např. program, projekt, partneři, realizátor, validace atd.). Vzhledem k tomu, že se
jedná o podstatné informace (a odkaz k nim směřuje ze čtyř různých míst), bylo by vhodnější věnovat
této části samostatnou položku v menu.
Obrázek 11: "Vysvětlení pojmů" se objevuje v podstatě v celém menu kromě domovské stránky a
registrace

V sekci "O databázi" se také vyskytuje sekundární odkaz "Stručný help", který obsahuje v podstatě jen
krátké vysvětlení dvou pojmů (aktivní a pasivní využití). Tyto informace bych tedy doporučoval
připojit k sekci "Vysvětlení pojmů", protože šest řádků textu vlastní sekci nepotřebuje.
Obrázek 12: Nápověda vysvětlující rozdíl mezi aktivním a pasivním využitím je stručná a měla by
být sloučena s obsahově rozsáhlejší částí "Vysvětlení pojmů". Výsledná sekce pak může mít obvyklý
název "Nápověda"

S navigací souvisí ještě jedna věc: v některých podstránkách (např. "O databázi") se ve spodní části
objevuje rychlý odkaz "Nahoru". Tento odkaz se objevuje v podstatě nezávisle na množství obsahu
(ať už je textu hodně, jako v sekci "O databázi", nebo málo, jako v sekci "Stručný help"), a v některých
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částech webu (např. na domovské stránce nebo v detailech projektů) se tento odkaz neobjevuje
vůbec. Výskyt této navigační zkratky by měl být proto sjednocen a implementován všude.
Potenciální problémy se objevují také v rámci vyhledávání. Mezi výsledky se kupříkladu občas
zobrazuje blíže nespecifikované upozornění "K zadanému výrazu se nepodařilo nalézt odpovídající
článek". Z této chybové hlášky bohužel není patrné, k čemu se vlastně vztahuje, nebo co ji způsobuje;
text se totiž objevuje zcela nahodile i uprostřed výpisu výsledků.
Obrázek 13: Chybová hláška "nepodařilo se nalézt odpovídající článek" se objevuje nesouvisle mezi
výsledky

U navigačních tlačítek "Předchozí" a "Další" (kterými můžeme listovat ve výsledcích) se bohužel
neobjevuje informace o počtu výsledků (tj. kolik je zobrazeno, kolik jich zbývá a kolik to dělá stran).
Některé informace se vyskytují nahoře (ve stylu "zobrazeno 21 – 40" výsledků), ale nahoře pro změnu
chybí tlačítka pro pohyb vpřed a vzad a opět chybí celkový počet výsledků. Citelně též chybí možnost
přesunu na konkrétní stranu s výsledky, což se hodí zejména v delších seznamech.
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Obrázek 14: Uživatel se bohužel nikde nedozví, kolik výsledků bylo celkem nalezeno nebo kolik
stran zbývá. Chybí také rychlý přechod na konkrétní stránku s výsledky, což bývá u delších seznamů
standardní funkcí

V rámci rozšířeného vyhledávání produktů by bylo také vhodné sjednotit umístění volby "zaškrtnout
vše", která by měla být v obou sekcích na stejném místě a případně být i mírně zvýrazněna.
Obrázek 15: Možnost zaškrtnutí všech voleb je jednou v levé a jednou v pravé části

Na stránce s výsledky vyhledávání by také bylo velmi vhodné zobrazovat i "výstřižek" z obsahu, ve
kterém bude zvýrazněné hledané slovo nebo fráze – podobně, jak to lze vidět třeba na Googlu.
Uživatelé jsou na tento způsob prezentace výsledků zvyklí, protože pouhý seznam odkazů a názvů
článků nedává žádnou zpětnou vazbu o kontextu hledaného výrazu.
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Obrázek 16: Ukázka výsledků na Google.cz, který nabízí náhledy obsahu se zvýrazněním hledaného
slova

Chyby & prevence chyb
Jak už bylo ve stručnosti naznačeno v předchozí části, hlavní chybou a hlavním problémem z hlediska
návštěvníka a uživatele je kromě nedostatečné šířky i nejednotnost obsahu a špatné propojení
některých částí webových stránek. Registrace je na nezvyklém místě, nápověda se ukrývá v pěti
různých odkazech, u posledních komentářů chybí jejich umístění (tj. k jakému tématu se vztahují) a
dokonce ani při kliknutí na konkrétní komentář se uživatel nedostane na okomentovaný produkt.
V detailu komentáře se ale na druhou stranu zobrazuje údaj, který by měl být spíše skrytý – e-mailová
adresa. Ta se zobrazuje při podržení myši nad uživatelským jménem, a při kliknutí na toto jméno se
rovnou otevře i defaultní poštovní klient (např. Outlook). To je samozřejmě příjemné pro rychlý
kontakt dotyčné osoby, ale z hlediska bezpečnosti uživatelů (internet safety) se jedná o bezpečnostní
riziko. E-mailová adresa je osobní údaj a neměla by být takto jednoduše dostupná pro kohokoliv.
Obrázek 17: E-mailová adresa autora komentáře je bez problémů dostupná pro všechny i bez
registrace

Na stránkách esfdb.esfcr.cz se také vyskytuje překvapivá nejednotnost v rychlosti odezvy, respektive
načítání. Zatímco většina podstránek se načítá relativně rychle, u sekce "Projekty" trvá načtení
zhruba 5-10 sekund (nezávisle na rychlosti připojení či druhu internetového prohlížeče). Příčinou
tohoto zpoždění může být vyhledávací formulář; je ale s podivem, že obdobné vyhledávání v sekci
"Produkty" je zcela bezproblémové a načte se během vteřiny. Konkrétní důvod tohoto zpomalení ale
bohužel nelze z vnějšího uživatelského pohledu přesněji identifikovat.
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Obrázek 18: Vyhledávací formulář zaměřený na projekty se načítá 5 až 10x déle než ostatní
podstránky

Jak už se okrajově objevilo v jednom z předchozích screenshotů, ve výsledcích vyhledávání se u
nalezených produktů zobrazuje nesmyslné datum 1. 1. 1970. Jedná se pravděpodobně o datum,
které bylo chybně přiřazené během migrace dat do databáze; lze tedy doporučit data produktů
aktualizovat nebo je ve výpisu výsledků hledání vůbec nezobrazovat.
Obrázek 19: Časový údaj z ledna roku 1970 naznačuje chybu při vkládání dat

V obsahu databáze se také nezřídka vyskytují drobné chyby a překlepy. Všechny texty v rámci této
studie kontrolovány nebyly, nicméně i jeden dva překlepy na nevhodném místě mohou u koncového
uživatele působit rušivě a snižovat kredibilitu celé databáze.
Obrázek 20: Jedním z nalezených překlepů je i "Liga vozíškářů" (viz "Realizátor projektu"). V pravé
části si můžeme pro změnu povšimnout chybně zařazených tagů do sekce "produkty".
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Problémy se objevují také u tagů, které jsou v současné podobně nejen zbytečné (jsou definovány jen
dva) ale v některých případech i špatně propojené – např. u projektu "Agentura 3Z" jsou umístěny v
sekci "produkty" místo "přiřazené tagy". Po kliknutí na tag se tedy uživatel k Agentuře 3Z nedostane.
Povšimnout si můžeme také nejednotné velikosti nejpoužívanějších tagů. Klíčové slovo "dvd" je na
úvodní stránce větším fontem než "kurz", což by mělo naznačovat, že se jedná o tag častější. To je v
pořádku, protože tag "dvd" je přiřazený ke čtyřem položkám, zatímco "kurz" k jediné. Ovšem po
kliknutí na libovolný tag se velikosti fontů z neznámých důvodů prohodí a "kurz" je rázem větší.
Obrázek 21: Srovnání velikostí tagů "dvd" a "kurz" na úvodní stránce (správně) a u výsledků hledání
(chybně)

Ostatní aspekty
Nedílnou součástí databáze esfdb.esfcr.cz je také již zmiňovaná registrace. Kromě nevhodného
umístění této položky, o které jsme hovořili v části věnované navigaci, stojí za zmínku také některé
další potenciální problémy, které se registrace týkají.
Hned na začátku registračního procesu se vyplňují tři základní údaje: e-mail, login a jméno. Před
touto trojicí údajů se objevuje informace "Pro Login je možné použít pouze písmena bez diakritiky a
číslice". Je správné, že se tato informace ve formuláři uvádí, ale bylo by lepší, kdyby se jednalo o
poznámku umístěnou přímo u pole "Login". Informaci by také bylo možné sdělit s pomocí kontextové
nápovědy, tj. vedle pole by byla ikona otazníku a při přejetí myší by se objevila zmiňovaná poučka.
Obrázek 22: Informace o "Loginu" by mohly být na vhodnějším místě

Ačkoliv si registrační formulář "hlídá" vyplnění povinných polí (tj. pokud uživatel nevyplní např. pole
"město", stránka ho na to upozorní), už ale nesleduje, jaký druh obsahu uživatel vyplňuje. To se týká
především pole "PSČ", kde by měl formulář dovolit vepsat pouze číslo. V rámci registrace je ale
možné do tohoto pole napsat i písmena a registrace bez protestů postoupí do další fáze.
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Obrázek 23: Pokud se v poli "PSČ" objevují neplatné hodnoty, formulář by neměl pokročit do fáze
potvrzení

Když nicméně uživatel v této chvíli stiskne tlačítko "Hotovo", objeví se chybová hláška.
Obrázek 24: Upozornění na chybu v poštovním směrovacím čísle je poměrně nevýrazné a zbytečně
technické (viz programátorská definice "user_psc" místo přirozeného popisu "pole PSČ")

Z hlediska standardizace využívají analyzované stránky značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, kódování
UTF-8 a kaskádové styly. V obvyklých formátech jsou také přiložené dokumenty (např. .pdf či .zip).
Stránky byly také testovány pomocí validačního nástroje W3C a testem prošly bez problémů.
Obrázek 25: Úspěšný výsledek validace nástrojem konsorcia W3C

Určitou výtku bychom ale měli k velikosti některých příloh. Kupříkladu film "Nejsme samy" má pouze
26 minut, ale soubor má víc než 1 GB. To je neúnosná velikost jak z hlediska objemu uložených dat na
serverech, tak z hlediska uživatelů, kteří budou mít problémy se stažením. Ne každý má k dispozici
vysokorychlostní připojení a tak velký soubor se může stahovat i několik hodin.
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Obrázek 26: Ukázka nepoměru mezi délkou filmu a jeho velikostí. Povšimnout si můžeme také
několika dalších překlepů (například chybějící mezery po uvozovkách nebo nejednotnost y/i v názvu
filmu)

Zrovna v případě výše uvedeného filmu byla navíc zjištěna velmi pomalá odezva serveru, a rychlost
stahování byla minimální (v řádu desítek kB/s) i na kabelové přípojce. Už z toho důvodu bychom
doporučili optimalizovat jak velikost jednotlivých souborů, tak i rychlost serverů.
Obrázek 27: I přes opakované měření v různé dny byla rychlost stahování filmu minimální

Co se dalších aspektů týče, jak už bylo zmíněno na začátku, webové stránky by si zasloužily alespoň
částečnou aktualizaci svého vzhledu. Přinejmenším by ale bylo vhodné odstranit všechny zmínky o
roce 2008, které se na stránkách vyskytují. Čtyři roky starý letopočet působí poměrně rozpačitě a
objevuje se nejen v patičce každé stránky, ale je také uveden přímo ve zdrojovém kódu.
Obrázek 28: V metadatech v hlavičce zdrojového kódu je u copyrightu velmi neaktuální údaj "20012008"; mezi klíčovými slovy je zase překlep u operačního programu "op lzz" či "op rlz"

127

Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ – Navreme Boheme, s.r.o.

V sekci "Programy" by u každého programu mohl být alespoň stručný odstavec, který daný program
charakterizuje. Jednak by to působilo vizuálně mnohem příjemněji než pouhá čtveřice odkazů, a
současně to uživatelům umožní získat alespoň základní přehled, než si kliknou pro podrobnosti.
Obrázek 29: Sekce věnovaná programům je v současné době příliš stručná, a měla by obsahovat
alespoň základní informace k jednotlivým operačním programům

V neposlední řadě by také bylo vhodné obsah databáze jazykově sjednotit. Databáze esfdb.esfcr.cz je
k dispozici pouze v češtině a neměla by tedy obsahovat anglické názvy typu "Home" nebo "Help",
zejména když existují používané české ekvivalenty "Úvod / úvodní stránka" a "Nápověda".
Z hlediska přístupnosti můžeme ocenit funkční navigaci s pomocí tabulátoru, ale na druhou stranu je
třeba upozornit, že databáze neobsahuje možnost změny velikosti fontu. Text je přitom až zbytečně
variabilní a na jedné stránce je třeba pět různých velikostí písma. Doporučujeme tedy formátování
standardizovat a následně nabídnout i možnost zvětšení textu.
10.1.1.1 Aktualizace 19. 5. 2012
Těsně před dokončením této uživatelské analýzy bylo zjištěno, že na stránkách esfdb.esfcr.cz náhle
zmizely všechny komentáře v sekci "Poslední příspěvky". A nezmizely pouze v tomto výpisu, ale
přestaly existovat i u jednotlivých produktů, kde byly po celou dobu.
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Obrázek 30: Obsah homepage zůstal téměř stejný; zmizely ale všechny diskusní příspěvky

Je otázkou, zdali se jednalo o jejich záměrné manuální odstranění, nebo jestli nedošlo k poškození
databáze. Tak jako tak, jejich absence způsobila, že zdrojový kód stránek už neprošel validací W3C.
Obrázek 31: Opakovaná validace přes validátor W3C odhalil chybu u tagu </ul>, tj. chybějící obsah

Po vložení nového komentáře se ale situace opět vrátila do původního stavu (tj. validace bez chyb).
Návrhy a doporučení (uživatelská analýza)
Na základě výše uvedených zjištění shrnujeme doporučení do následujících dvou celků:
Doporučení k současnému stavu
- zvětšit šířku webových stránek a snížit tak nutnost scrollování myší
- optimalizovat grafiku a formátování textu, aby byl obsah přehlednější
- opravit chyby a nedostatky v navigaci, vyhledávání, v registraci či v klíčových slovech
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-

zkontrolovat obsah a opravit chyby a překlepy (mezery, s/z, i/y apod.)
optimalizovat současnou velikost fontů (zejména v kartách jednotlivých produktů)
optimalizovat velikost některých příloh a rychlost jejich stahování
zamezit zveřejňování e-mailových adres v rámci diskuse
opravit zastaralé údaje o copyrightu z roku 2008

Implementace nových služeb
- implementace kontextové nápovědy umístěné přímo u konkrétních položek
- moderní vyhledávání s náhledem nalezeného textu a zvýrazněním hledaných slov
- implementovat alespoň základní sociální prvky (přeposlání produktu na mail, FB Like atd.)
- přepracované tagování, které bude užitečné a použitelné (nenechat to jen na uživatelích)
- nabídnout možnost zvětšení textu (nebo zvýšení kontrastu) pro slabozraké
- zvážit použití dynamického layoutu (šířka webu v závislosti na rozlišení)

10.2 Obsahová analýza
Jazyk a srozumitelnost
V situaci, kdy vlastními autory textů a popisů jednotlivých produktů je vícero osob, je důležité
zachovat určitou jednotnou jazykovou linii. Texty jsou sice dostatečně srozumitelné, ale je cítit, že
jazyk není jednotný – zejména se liší popisy projektů a popisy produktů. To je dáno tím, že texty
projektů byly migrovány z www.esfcr.cz, zatímco texty produktů vytvořili autoři produktů.
Texty jsou psané stejným jazykem a dikcí jako žádosti v BENEFITu. To sice není tolik na škodu, protože
databáze sama deklaruje cíl být inspirací pro řešitelské týmy připravující projektové žádosti, jejichž
„žádoucí“ dikci tak mohou převzít. Na druhou stranu, pokud se jedná o pochopení „jedinečnosti“
nápadů, na nichž produkty a projekty stojí, je tato strohá dikce spíše na škodu a rozhodně by
prospělo oživení jazyka, například ve formě příběhů, pojících se k danému projektu či produktu. U
projektů, které byly migrovány z www.esfcr.cz a u kterých v databázi existují publikované příběhy (jak
se pan Novák zapojil do projektu a jak využil konkrétní produkt), velmi doporučujeme migrovat i tyto
příběhy, nebo je aspoň případně prolinkovat s www.esfcr.cz.
U všech produktů a projektů velmi doporučujeme, aby se k nim projektoví manažeři vyjádřili formou
krátkého osobního komentáře, který by byl viditelný na front-endu (viz část 0). Tento komentář
představuje pro čtenáře zásadní vodítko, a měl by být proto co nejsrozumitelnější a rozhodně by se
měl vystříhat zbytečné formálnosti.
Zásadní důležitost má sekce „o databázi“, kde se má uživatel dozvědět o vlastním smyslu databáze.
K čemu a komu databáze slouží, je popsáno srozumitelně, stejně jako část o licenčních podmínkách. I
zde platí, že text by mohl být méně formální a mohl by odkazovat na konkrétní příběh/příklad využití
databáze (to ovšem až v situaci, kdy je takový příklad znám a ověřen). Nejen zde, ale i na jiných
podstránkách databáze doporučujeme užívat více grafických prvků (ikonek, symbolů, obrázků), které
by text obohatily a rozčlenily.
V popisné části databáze chybí informace, podle jakého klíče jsou vybírány jednotlivé produkty a
projety viditelné na portálu. Tuto informaci považujeme za důležitou, protože způsob výběru
představuje klíčovou přidanou hodnotu databáze. Více o tomto viz 0
Třídění, indexace a klíčová slova
Databáze obsahuje dvě hlavní kategorie výstupů, které jsou navzájem propojeny: produkty a
projekty. V této chvíli je zásadní důraz kladen na produkty, u nichž byl skutečně proveden výběr a
mnohé z nich jsou vhodné k diseminaci. Naprosto jiná situace je u projektů, které byly prostě
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migrovány z portálu www.esfcr.cz bez ohledu na míru jejich inovativnosti a fungují v podstatě jen
jako dodatečná informace k uváděným produktům.
Produkty a projekty mají své záložky, které umožňují vyhledávání. Produkty i projekty mají odlišnou
strukturu dat a lze je tedy hledat podle mírně odlišných číselníků.
Produkty jsou popsány velmi stručně, ale přehledně, důraz je kladen na cílovou skupinu a výhodu
využití. Indexace a vyhledávání podle obsahového zaměření se omezuje na prioritu/program. Tento
způsob indexace je jistě dostatečný pro ty uživatele, kteří jsou blíže seznámeni se strukturou
operačních programů a mají projektové zkušenosti. Pro uživatele, kteří výše uvedené zkušenosti
nemají, může být tato indexace příliš složitá, a proto navrhujeme ke zvážení vytvořit indexaci jinou,
srozumitelnější. Příkladem může být indexace s využitím klíčových slov na portálu topregion.cz, která
zahrnuje 3 hlavní oblasti: sociální problematiku, trh práce a zaměstnanost a vzdělávání. Tyto oblasti
jsou pak dále rozčleněny na řadu podoblastí (viz Obrázek 32).
Obrázek 32: Topregion.cz: vyhledávání dle klíčových slov

Jiné řešení představuje britský portál ESF Works, kde tematické zařazení je dáno relativně úzkou
skupinou srozumitelných témat.
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Obrázek 33: Portál ESF Works

Na druhou stranu, fulltextové vyhledávání funguje vcelku spolehlivě jak u produktů, tak i projektů, a
může tak do jisté míry nahradit klíčová slova.
U číselníku cílových skupin se nabízí otázka, zda položek není příliš mnoho a zda by bylo možné a
žádoucí některé kategorie cílových skupin sloučit tak, aby číselník byl pro uživatele pohodlnější.
Variantou je vytvoření stromové struktury, tedy hlavních cílových skupin a poté podskupin.
Stejná poznámka ohledně klíčování podle obsahu i šíře číselníků se týká i vyhledávání u projektů.
Rozšířené vyhledávání je celkově vhodným řešením, pouze doporučujeme nepoužívat číselníku
NUTSII, nýbrž členění dle krajů – většina „normálních“ lidí si na členění NUTSII nezvykla a řada
uživatelů nemusí ani vědět, co to znamená.
Celkově považujeme systém vyhledávání za adekvátní s tím, že existují oblasti pro zlepšení.

Faktický obsah Databáze produktů ESF, úplnost
Produkty versus projekty
Jak již bylo řečeno, přidanou hodnotou databáze jsou v tuto chvíli produkty projektů ESF, které byly
vybrány jako inovativní či inspirativní a následováníhodné. Oproti tomu u projektů, které se k těmto
produktům váží, nebyl proveden žádný výběr a figurují zde pouze informativně, jejich umístění tedy
nepředstavuje téměř žádnou přidanou hodnotu a jde v zásadě o duplicitu s databází Esfcr.cz.
Databáze v tuto chvíli obsahuje okolo 430 produktů a něco přes 3 tisíce projektů. Mnohé produkty
v databázi – dle našeho zjištění – jsou skutečně vhodné k další diseminaci a mohou být uživatelům
prospěšné, využitelné nejen na trhu práce, ale i jako inspirace pro nové produkty a projekty.
Je zřejmé, že tato stěžejní přidaná hodnota stojí a padá se systémem výběru/zařazení toho či onoho
produktu do databáze. Lze říci, že kvalita drtivé většiny produktů, které jsou v současnosti v databázi,
odráží vyšší průměrnou kvalitu projektů a produktů vytvořených v rámci programu EQUAL. Proto
výběr těchto produktů nebyl až tolik náročným procesem.
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Naprosto jiná situace nastává v případě novějších produktů (OP RLZ, OP LZZ a JDP), kde mnohé
produkty neoplývají téměř žádnou inovativností a mnohé jsou si navzájem velmi podobné. Proto
systém výběru produktů – a do budoucna i projektů – považujeme za naprosto klíčovou záležitost
z hlediska smysluplnosti této databáze. Obšírněji ohledně návrhů a doporučení v tomto směru viz 0
Návrhy a doporučení.
Obsahová struktura databáze
Z hlediska obsahové struktury představuje databáze pouze a jen to, o čem je řeč: tedy produkty a na
ně se vážící projekty. To lze považovat za promarněnou příležitost. Aby běžný uživatel, neznalý
problematiky ESF projektů, mohl efektivně využívat produkty a projekty v databázi, je vhodné vybavit
jej řadou informací, metodik, které mu to umožní. Databázi dle našeho názoru chybí strukturovanější
a laičtější pohled – popis jednotlivých operačních programů a prioritních os, popis toho, jaké
produkty může uživatel vlastně očekávat, metodiku přípravy ESF projektů, komentáře a doporučení,
případně aktuality související s problematikou ESF. V danou chvíli obsahuje databáze pouze velmi
stručnou informaci k jednotlivým operačním programům, avšak jazyk těchto textů (viz Obrázek 34:
Popis OP LZZ) není pro běžného uživatele dostatečně přívětivý. Chybí konkrétní doporučení, návody a
aktuální informace a zdroje informací.
Doporučujeme, aby této sekci byla věnována zvýšená pozornost a aby jazyk užitých textů byl méně
odborný a více srozumitelný – s odkazy na informační zdroje ESF pro veřejnost, které již byly
zpracovány. Není třeba, aby vše řešil realizační tým Databáze – v mnoha případech – i dle vyjádření
samotných provozovatelů při osobním pohovoru – lze využít existujících materiálů či pouze uvést
odkaz na jinou stránku. Tyto informace, základní laické „zasvěcení“ uživatele do dané problematiky,
významně zvýší možnosti využití databáze. Více viz doporučení v části 0.
Obrázek 34: Popis OP LZZ
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Vnitřní struktura produktů/projektů
Texty u jednotlivých produktů/projektů zahrnují pouze základní popis, nepříliš návodný z hlediska
dalšího využití, přesto popis relativně precizní a srozumitelný. Popis projektů byl převzat z databáze
www.esfcr.cz, zatímco popis produktů byl zpracován autory. U každého produktu je možnost
uživatelského komentáře a hodnocení ve čtyřech kritériích. Hodnocení daného produktu je dáno
pouze uživatelem, nikoli administrátorem – současné technické řešení hodnocení administrátorem
neumožňuje. Vzhledem k tomu, že uživatelských hodnocení je v databázi velmi málo, zůstává
uživateli pouze jediné objektivní měřítko kvality daného produktu: a sice jeho vlastní pouhá existence
na portálu. Zde pomíjíme skutečnost, že u produktů jsou uvedeny silné a slabé stránky – jde
přirozeně o subjektivní vnímání autory daného produktu.
Hodnocení a komentáře
Autoři koncepce měli v úmyslu umožnit uživatelům vybírat si vhodné produkty dle hodnocení a
postřehů jiných uživatelů. Na hlavní stránce portálu, tedy na nejviditelnějším místě, jsou produkty
řazeny dle uživatelského hodnocení a dle počtu zobrazení. Dále, u každého projektu je viditelná sekce
pro hodnocení, bez ohledu na to, zda někdo produkt hodnotil, či ne.
Toto řešení je vhodné a přínosné pouze tam, kde na portál chodí velké množství angažovaných lidí,
kteří jsou ochotni popsat své zkušenosti a hodnotit. V opačném případě se jedná o kontraproduktivní
řešení, které absencí jakéhokoli viditelného „provozu“ na portálu spíše napovídá potenciálnímu
uživateli něco o tom, že informace zde jsou zastaralé a neužitečné.
Databáze ESFDB obsahuje velmi málo uživatelských hodnocení i komentářů. Důkazem toho je fakt, že
na hlavní stránce, v sekci „nejlépe hodnocené produkty“, dokonce na prvním místě v pořadí, je
produkt, u kterého absentuje jakékoli hodnocení.
Stejně tak u komentářů. Poslední vložený uživatelský komentář je z léta r. 2011. Tato skutečnost,
pokud ji uživatel při první návštěvě zaregistruje na hlavní stránce, může být velmi odrazující a dle
mnohých spotřebitelských výzkumů tím v podstatě končí návštěva běžného uživatele (tedy pokud
nesměřuje k nalezení konkrétního produktu či informace).
Z těchto důvodů navrhujeme zásadně změnit systém řazení produktů i projektů. Hlavním kritériem by
nemělo být hodnocení uživatelů, nýbrž hodnocení projektových manažerů, potažmo administrátorů
systému. Více k tomuto v následující kapitole.
Návrhy a doporučení (obsahová analýza)
Autoři této zprávy se dne 18. 5. 2012 setkali se správci Databáze. Na této schůzce si obě strany
vyjasnily, jaká jsou očekávání a možnosti zadavatele a především o již načrtnutých záměrech do
budoucna. Klíčovou informací bylo to, že zadavatel má vůli i nástroje významně změnit systém
fungování databáze ESFDB. Je třeba říci, že mnohé z nastíněných záměrů byly v souladu s našimi
doporučeními a podle našeho názoru, budou-li tyto záměry uskutečněny, povedou k významnému
zlepšení využitelnosti a efektu databáze.
Dle našich poznatků a s ohledem k závěrům z osobní schůzky s provozovateli databáze doporučujeme
následující změny:
Vkládání produktů do databáze
Dle záměru MPSV by produkty a s nimi souvisejícími popisy měly být v budoucnu vkládány přímo
jejich autory, tj. řešiteli daných ESF projektů. Povinnost řešitelů v tomto ohledu je již zakotvena
právními dokumenty. Modifikovaný redakční systém umožní řešitelům vkládat informace a soubory
dle požadované struktury. Vložení daného produktu a relevantních informací znamená, že se produkt
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objeví pouze v systému, nikoli na front-endu, tedy nebude veřejně dostupný. Rozhodnutí, který
produkt bude zařazen do „veřejně viditelné“ databáze produktů a který nikoli, bude na
administrátorovi.
Nedoporučujeme, aby autoři prováděli autoevaluaci svých produktů (můj produkt je výrazně
inovativní a vhodný k umístění do databáze, protože…). Důvod spatřujeme v tom, že řešitelé projektů
bývají v tomto málokdy kompetentní a objektivní a zcela zásadně jim chybí orientace v tom, co
inovace znamená. Navíc, a to je ještě důležitější, může takové sebehodnocení ovlivnit hodnocení,
která budou provedena následně (viz níže).
Naopak doporučujeme, aby řešitelé/autoři uváděli u každého produktu konkrétní typy využití –
příběhy. Příběh či konkrétní příklad je mocnější než většina obecných popisků, řada lidí pochopí
možnosti využití daného produktu až v konkrétní situaci a u konkrétního zástupce cílové skupiny a
jazyk textu obvykle působí méně formálně.
Systém výběru produktů do databáze
Souhlasíme a podporujeme provozovatele databáze v názoru, že smyslem projektu je přinášet lidem
inovativní, inspirativní produkty, tedy nikoli všechny produkty. S ohledem na klesající míru
inovativnosti projektů a produktů ESF v současných operačních programech by procento výskytu
vybraných produktů v databázi mělo být výrazně nižší, než tomu bylo v programu EQUAL. S trochou
nadsázky lze říci, že veřejně přístupných produktů v databázi by měl být pouze zlomek. Tyto vybrané
produkty by měly splňovat základní měřítka inovativnosti, v souladu s kritérii navrhovanými autory
této zprávy.
Otázka, související s hlavním cílem a smyslem celé databáze, zní: dle jakého klíče a kým budou
vybrány tyto produkty?
Navrhujeme, aby předvýběr produktů vložených do databáze prováděli projektoví manažeři
odpovědní za daný projekt/produkt. Důvodem pro toto řešení je fakt, že projektoví manažeři nejlépe
znají „své“ projekty a měli by být schopni objektivně posoudit jejich přínos a míru inovace. Měli by
být proškoleni pro aplikaci metodiky evaluace inovativnosti projektů/produktů ESF a měli by být
instruováni v tom smyslu, že vybírat lze pouze určité orientační procento všech produktů/projektů.
Fundovanost rozhodnutí při výběru produktů je samozřejmě zásadní otázkou. Jsme však přesvědčeni,
že v tomto systému budou projektoví manažeři přinuceni věnovat otázkám evaluace inovativnosti
větší pozornost, budou mít vyšší motivaci při výběru „svých“ projektů, budou si vyměňovat informace
mezi sebou a v konečném důsledku tento systém umožní srovnávat jednotlivé manažery podle
způsobu výběru z pozice metodika. Koncepce předpokládá pravidelná školení manažerů,
dlouhodobou komunikaci nad konkrétními produkty a angažovanost.
Jsme toho názoru, že tento systém pomůže nejen využitelnosti produktů v databázi, ale především
samotným projektovým manažerům, kteří budou kvalifikovanější a informovanější.
Dále doporučujeme, aby projektový manažer, kromě vlastního výběru produktu, produkt ohodnotil
podle hodnotících kritérií navržených autory této zprávy. Technicky vzato, toto hodnocení lze graficky
pojmout stejně jako to stávající systém pěti hvězdiček.
Projektový manažer dále velmi stručně zdůvodní, v čem vidí přínos a inovativnost daného produktu a
toto zdůvodnění zanese do systému k produktu. Obojí, tedy jak hodnocení, tak zdůvodnění, bude
veřejnou informací – a uživatel je tedy po konečném schválení produktu uvidí pod či nad konkrétním
produktem.
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Všechna tři rozhodnutí daného projektového manažera – tedy rozhodnutí o zařazení do databáze,
hodnocení produktu a stručný komentář – se stanou základním vodítkem pro uživatele databáze.
Poznámka: dle nařízení jsou v současné době z výběru do veřejné databáze eliminovány produkty
projektů z oblastí podpory 1.1 a 1.2 OP LZZ. Důvodem je obava MPSV, že zveřejněním těchto produktů
dojde k úniku know-how firem a organizací, které jsou řešiteli projektů. Jde o plošné nařízení, které
doporučujeme zvážit – otázka úniku know-how se dá řešit elektronickou licencí řešitele. Byla by škoda
eliminovat plošně všechny produkty z těchto priorit, třebaže skutečně inovativních produktů se v nich
najde pouze velmi malé množství.
Systém výběr projektů do databáze
Jak již bylo řečeno, v této chvíli neexistuje proces výběru projektů do databáze a ty jsou pouze plošně
migrovány do systému tak, aby byly propojitelné s produkty.
Tuto okolnost považujeme za promarněnou příležitost, zejména proto, že skutečně „inovativní
projekty“ mohou být inspirací pro řešitele nových projektů a zároveň mnoha řešitelům pomohou
vytvořit si povědomí o tom, co inovativní je a co není.
Navrhujeme proto, aby projekty zařazené do „veřejné“ databáze procházely stejným procesem
výběru jako u produktů v bodě 0.
Odpovědný projektový manažer vybere vhodné inovativní projekty ke zveřejnění, ohodnotí je a přidá
vlastní zdůvodnění. Hodnotí tedy zvlášť projekt a zvlášť produkt či produkty. Námitku, že tento úkon
představuje pro projektového manažera dodatečnou nadměrnou práci, lze zamítnout s tím, že méně
vybraných projektů/produktů bývá více – jinými slovy, vhodnější se jeví výběr a zařazení menšího
počtu projektů/produktů, ale skutečně inovativních nežli naopak. Samozřejmě hodnotí a komentuje
pouze vybrané projekty/produkty.

Finální zveřejnění produktů/projektů
Jakmile projektový manažer vybere a zhodnotí daný produkt/projekt, ten se v redakčním systému
posouvá výš k administrátorovi, který má právo konečného schválení.
Navrhujeme, aby administrátor nejen schvaloval, nýbrž také v určitých případech hodnotil vybrané
projekty/produkty. Administrátor musí být tím článkem, který do fungování systému vnáší jednotící
koncepci. Sleduje trendy v hodnocení jednotlivých projektových manažerů a vyhodnocuje je. Má
právo měnit hodnocení manažerů, doplnit jejich komentář. Určité projekty či produkty může osobně
vyzdvihnout – i zde se jedná o informace, které se zobrazují po zveřejnění uživateli. Ten tak získává
další nástroj pro hodnocení daného produktu a kromě toho předchozí komentáře jej mohou podnítit,
aby na ně reagoval vlastním hodnocením či komentářem. Tím se zvyšuje motivace a angažovanost.
Zároveň s tím získává projektový manažer zpětnou vazbu od administrátora, protože vidí jeho
rozhodnutí o schválení či neschválení předvybraného projektu. Vidí samozřejmě i komentáře a
hodnocení jím udělená. Pro lepší představu si celý systém znázorněme graficky:
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Autor produktu:
registrace, vložení

PRODUKT
vložení, licenční
smlouva, formální
kontrola

Projektový manažer:
formální kontrola, výběr
hodnocení zdůvodnění

Administrátor:
schválení produktu
případně hodnocení

PROJEKT
migrace

Schválení
produktu s
licencí

Schválení
produktu
bez licence

Zamítnutí
produktu

Publikováno

Struktura informací v databázi
Hlavní strana
V situaci, kdy jsou k dispozici hodnocení projektových manažerů či samotného admina, má již smysl
řadit produkty i projekty dle hodnocení.
Struktura hlavní strany portálu může mít podobu dvou hlavních oken: jedno pro produkty, druhé pro
projekty, seřazené pod sebe dle hodnocení (řekněme prvních deset produktů/projektů). Okno by
v horní části umožňovalo jednoduché filtrování položek dle:





cílové skupiny
tematického zařazení (nikoli prioritní osa, ale téma dle vytvořeného číselníku)
priority/programu
kraje (u projektů)

Na hlavní straně doporučujeme v jiném okně zavést kolonku pro aktuality, komentované odkazy či
dobré příklady, které mohou být v kompetenci administrátora, anebo může jít o spolupráci
s odborem publicity MPSV. V situaci, kdy portál nepřekypuje komentáři, je vhodné odstranit okno
s posledními komentáři z hlavní strany.
Další informace
Jak již bylo řečeno, doporučujeme, aby databáze obsahovala srozumitelné informace o operačních
programech a prioritách, včetně konkrétních příkladů, atd. Administrátor by příležitostně mohl
vkládat závěry evaluačních zpráv či jiné texty vztahující se k tématu. Prospěšné by byly například
metodiky a postupy pro přípravu projektových žádostí apod.
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11 Dílčí analýza č. 10a: Dotazníkové šetření mezi registrovanými
uživateli Databáze produktů ESF – výstupy
Poznámka: Dotazníkové šetření mezi registrovanými uživateli ESF DB bylo dílčí analýzou v rámci řešení
evaluační otázky Úkolu č. 5 „Vyhodnoťte Databázi produktů ESF jako nástroje pro šíření a prosazení
inovativních produktů a na základě hodnocení navrhněte její úpravy (obsahové i funkční)“.
V rámci online dotazníkového šetření byli osloveni všichni aktivní registrovaní uživatelé Databáze
produktů ESF (tzn. celkem šlo o 252 oslovených uživatelů). Využit byl interní nástroj pro rozesílání
emailů uživatelům, a to s využitím možnosti přímo zadat emailovou adresu odesílatele. Jako
nedoručitelných se vrátilo 15 emailů, maximální počet odpovědí byl tedy 237. Návratnost
dotazníkového šetření byla relativně nízká, dotazník alespoň částečně vyplnilo pouze 33 % oslovených
respondentů (tj. 84 registrovaných uživatelů).
Výsledky šetření nicméně ukázaly, že přestože byli emailem osloveni výhradně registrovaní uživatelé
(a tato skutečnost byla uvedena i v textu emailu a úvodním textu), výrazné procento respondentů na
otázku „Znáte databázi produktů ESF umístěnou na: http://esfdb.esfcr.cz?“odpovědělo záporně –
celkem šlo o 23 respondentů (9 % oslovených respondentů). Protože šlo o první a povinnou otázku,
považujeme za pravděpodobné i to, že výrazné procento respondentů, kteří již dále v dotazníku
nepokračovali, spadají také do kategorie záporné odpovědi (šlo o 27 respondentů, tzn. 11 %, kteří ve
vyplňování dotazníku nepokračovali). Ze získaných odpovědí bylo tady v dalším kroku odstraněno
celkem 27 odpovědí, které byly nedostatečně vyplněny (resp. byly zcela prázdné). Analyzováno
tedy bylo celkem 57 odpovědí (24 % uživatelů databáze).
Respondenti byli dotázáni, v jakých případech a kdy využívají Databázi produktů ESF. Nejčastějšími
odpověďmi byly možnosti „v situaci, kdy připravuji nový projekt a chce se inspirovat úspěšnými
projekty nebo produkty ESF“ (18 respondentů) a „k udržení povědomí o tom, jaké projekty ESF se
v současnosti realizují“ (18 respondentů). 11 respondentů uvedlo, že nevyužívají databázi vůbec nebo
velmi zřídka. Pouze 8 respondentů přiznalo, že využívají publikované produkty ESF, které jsou
relevantní pro jejich obor. Odpovědi respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu.
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Graf 17: V jakých případech a kdy využíváte Databázi produktů ESF?

Většina respondentů hodnotí databázi po obsahové stránce částečně kladně, databáze podle nich
obsahuje řadu dobrých příkladů, ale je těžké je vyhledat (celkem 23 respondentů). 16 respondentů je
s obsahovou stránkou databáze spokojeno, hodnotí ji kladně, databáze podle nich obsahuje dostatek
inovativních projektů a produktů, které mohou využít (celkem 16 respondentů). K zápornému
hodnocení se přiklání celkově 9 respondentů, 6 respondentů hodnotí databázi spíše záporně, protože
informace v databázi nejsou úplné nebo srozumitelné, 3 respondenti hodnotí databázi spíše záporně,
protože informace v databázi nejsou vhodně uspořádány, nelze je porovnávat, a 2 respondenti ji
hodnotí záporně, neboť informace v databázi jsou nedostatečné a není možné je efektivně využít.
Odpovědi respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu.
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Graf 18: Jak hodnotíte databázi po obsahové stránce?

Slovní komentáře respondentů:
- Vyhledávání není opravdu jednoduché. Není to uživatelsky přívětivé.
- Někdy chybí zmiňované přílohy, přesto, že jsou uvedeny jako dostupné.
Respondenti dále odpovídali na otázku, jaké je podle jejich názoru struktura a klíčování informací.
Necelé dvě třetiny respondentů (32 respondentů) se přiklání k názoru, že stávající struktura a klíčování
jsou na dobré úrovni, nemají problém se v ní orientovat a vyhledávat. Zbývající třetina respondentů
(18 respondentů) zastává názor, že struktura databáze není přehledná, mají problém s orientací a
vyhledáváním. Rozložení odpovědí respondentů znázorňuje následující graf.
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Graf 19: Jaká je podle Vás struktura databáze a klíčování informací?

Pouze 17 respondentů uvedlo, že využívá nástroj hodnocení projektu, ostatní respondenti
(celkem 34) uvedli ve většině případů zápornou odpověď, která byla doplněna vysvětlujícím
komentářem. Rozložení odpovědí respondentů znázorňuje následující graf, dále jsou rovněž uvedeny
slovní komentáře respondentů.
Graf 20: Databáze umožňuje hodnocení produktů. Používáte tento nástroj?
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Komentáře respondentů:
- obtížná orientace, produkty nejsou uvedeny
- nepotřebuji
- Nevyužila jsem produkty
- ani nevím proč
- nevidím důvod, proč hodnotit
- nebylo třeba
- Už tam moc nechodím.
- nevyužívám tyto produkty
- Nenapadlo mě to
- Nepovažuji to za nutné
- zatím málo zkušeností
Respondentům byla položena otevřená otázka, jaké spatřují silné a slabé stránky databáze. Jako silné
stránky byly uvedeny tyto odpovědi:
- Nápad jako takový je výborný
- Nevím
- Aktualizace
- Silnou stránkou je, že vůbec existuje a každý, kdo má zájem, si tam může najít "to svoje".
- Přehlednost
- Že vůbec vznikla.
- Přehlednost, kvalitní informace
- přehledné a detailní informace
- přehled projektů na jednom místě
- přehled odzkoušených "best practices"
- Seznámení s projekty, které se realizují. Inspirace. Hledání již existujícího know how. Snadná
-

dostupnost
přehlednost - srozumitelnost - rychlá informace
přehlednost, inspirace
množství materiálů
některé dobré produkty
Vlastní existence databáze.
Dobré nápady projektů
je dobře pochopitelná
Pro naši organizaci je přínosné sledovat obsahovou část projektů pro inspiraci při tvorbě
projektů.
Informace

Jako slabé stránky byly uvedeny tyto odpovědi:
- Chybějící produkty
- horší orientace na stránkách
- Jak praví komentáře - hledá se konkrétní materiál, a není tam.
- nepřehlednost
- málo příkladů
- Myslím, že nejsou zásadní
- komplikovanější vyhledávání
- místy hůře přehledná orientace v produktech
- Vyhledávání. Uživatelská přívětivost.
- menší přehlednost
- lepší design - informace o přenosu dobrých příkladů z praxe
- neúplnost materiálů
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-

byla by vhodná validace produktů externími pracovníky - nyní se tam dá vložit asi ledacos
některé slabé produkty nedostatečné nástroje pro vyhledávání
Nepřehlednost databáze, nemožnost vyhledávat podle cílových skupin produktů.
Nedostatek informací
chtělo by to podrobnější informace
Množství informací

Respondenti rovněž odpovídali na otázku, zda jsou podle jejich názoru projekty, programy a produkty
v databázi popsány srozumitelným jazykem. Většina respondentů (celkem 38) odpovědělo na tuto
otázku kladně (odpověď „ano, s jazykem nemám problém, informacím rozumím“). 9 respondentů se
přiklání k odpovědi, že jazyk popisu by měl být lidštější, tak aby rozuměl každý, text je v současné
verzi podle jejich názoru příliš odborný. Pouze 1 respondent si myslí, že jazyk u jednotlivých
projektů/produktů se liší, text je celkově neuspořádaný. Odpovědi respondentů jsou znázorněny
v následujícím grafu.
Graf 21: Jsou podle Vás projekty, programy a produkty v databázi popsány srozumitelným jazykem?

Respondenti se dále měli vyjádřit, co by se podle jejich názoru mohlo zlepšit využitelnost databáze
produktů ESF (respondenti mohli zvolit více možností). Respondenti nejčastěji uvedli odpověď přenos
dobrých příkladů do praxe (celkem 28 respondentů), dále vyhledávání informací (23 respondentů),
struktura a třídění informací (21 respondentů), uživatelské funkce (14 respondentů), srozumitelnost
informací (11 respondentů), design a uživatelská přívětivost (10 respondentů), interaktivita, hodnocení
produktů (9 respondentů) a celkový dojem (9 respondentů). Odpovědi respondentů jsou znázorněny
v následujícím grafu.
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Graf 22: Co by podle Vás mohlo zlepšit využitelnost databáze produktů ESF?

Respondenti dále odpovídali na otevřenou otázku, co by je přimělo, aby databázi
využívali. Odpovědi respondentů byly následující:
- Větší reklama, protože není moc důvodů, o kterých se dozvím, abych v databázi vyhledávala.
- Situace, kdy bych narazil na problém, který by byl řešitelný projektem ESF.
- přínos produktů v databázi
- zpracování projektu
- K dispozici více informací z projektů
Součástí dotazníku byla rovněž otevřená otázka „Jaké databáze produktů využívané pro
šíření inovací nebo k přenosu dobré praxe znáte a můžete doporučit, včetně
zahraničních?“. Odpovědi respondentů směřující na konkrétní databáze byly následující:
- Nemám konkrétní doporučení na web. Pokud inspiraci potřebuji, vyhledávám přes Google.
- Databáze produktů ESF, Náhodné informace při vyhledávání na internetu
- ADAM z programu LLP
Valná většina respondentů (20 respondentů) uvedla, že na dotazník odpovídali pouze jako fyzická
osoba, tj. že nereprezentují názor konkrétní organizace jako celku. Přesto se i tito respondenti vyjádřili
v dalších otázkách ke své příslušnosti. 12 respondentů představovali zástupci společností s ručením
omezeným, 6 respondentů zástupci různých typů sdružení, 3 respondenti zástupci obcí nebo městské
části hlavního města Prahy, 2 respondenti zástupci organizační složky státu a 1 respondent je
zástupcem vysoké školy. Rozdělení respondentů podle právní formy organizace, kterou v rámci
dotazníku zastupovali, je uvedeno v následujícím grafu.
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Graf 23: Jakého typu je organizace, kterou zastupujete?

Z hlediska velikosti organizace představovali největší skupiny organizace s 1 až 9 zaměstnanci (15
respondentů), dále organizace s 10 až 49 zaměstnanci (7 respondentů), organizace s 50 až 249
zaměstnanci (4 respondenti), organizace s více než 250 zaměstnanci (4 respondenti) a organizace
s žádným zaměstnancem (2 respondenti).
Graf 24: Jaká je velikost vaší organizace?

Respondenti v dotazníku také uvedli, kde je sídlo jejich organizace. Nejčastěji byla uvedena Praha (11
respondentů), dále Ústecký kraj (5 respondentů) a Olomoucký kraj (5 respondentů). Rozložení
odpovědí je znázorněno v následujícím grafu.
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Graf 25: Kde je sídlo vaší organizace?

Celkem 21 respondentů podávalo žádost do OP LZZ, 17 respondentů realizuje projekt z OP LZZ.
Následující graf znázorňuje, ve kterých osách respondenti realizují projekty. Nejčastěji se jedná o
Prioritní osu 3.
Graf 26: Prioritní osa v OP LZZ

V rámci Prioritní osy 3 respondenti nejčastěji realizovali projekt v Oblasti podpory 3.4. Rozložení podle
oblastí podpory v rámci Prioritní osy 3 je uvedeno v následujícím grafu.
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Graf 27: Oblast podpory v OP LZZ

11.1 Dotazník pro registrované uživatele Databáze produktů ESF
(bez uvedení úvodního a závěrečného textu)
q1 Znáte databázi produktů ESF umístěnou na: http://esfdb.esfcr.cz? *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne
2 V jakých případech a kdy využíváte Databázi produktů ESF? *
Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
vůbec nebo velmi zřídka
v situaci, kdy připravuji nový projekt a chci se inspirovat úspěšnými projekty nebo produkty ESF
k udržení povědomí o tom, jaké projekty ESF se v současnosti realizují
využívám publikované produkty ESF, které jsou relevantní pro můj obor
Zde uveďte komentář k Vaší volbě: (text)
q3 Jak hodnotíte databázi po obsahové stránce?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
kladně, databáze obsahuje dostatek inovativních projektů a produktů, které mohu využít
částečně kladně, databáze obsahuje řadu dobrých příkladů, ale je těžké je vyhledat
spíše záporně, informace v databázi nejsou úplné nebo srozumitelné
spíše záporně, informace v databázi nejsou vhodně uspořádány, nelze je porovnávat
záporně, informace v databázi jsou nedostatečné a nemohu je efektivně využít
Zde uveďte komentář k Vaší volbě: (text)
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q4 Jaká je podle Vás struktura databáze a klíčování informací?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
stávající struktura a klíčování jsou na dobré úrovni, nemám problém orientovat se a vyhledávat
struktura databáze není přehledná, mám problém s orientací a vyhledáváním
Zde uveďte komentář k Vaší volbě: (text)
q5 Databáze umožňuje hodnocení produktů. Používáte tento nástroj?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
ano
ne, proč?
q6 Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky databáze?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q1.NAOK == "A"))
SILNÉ stránky: Prosím napište svou odpověď zde:
SLABÉ stránky: Prosím napište svou odpověď zde:
q7 Jsou podle Vás projekty, programy a produkty v databázi popsány srozumitelným
jazykem?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
ano, s jazykem nemám problém, informacím rozumím
jazyk popisu by měl být lidštější, tak aby rozuměl každý, text je příliš odborný
jazyk u jednotlivých projektů/produktů se liší, text je neuspořádaný
Zde uveďte komentář k Vaší volbě: (text)
q8 Co by podle Vás mohlo zlepšit využitelnost databáze produktů ESF?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
srozumitelnost informací
struktura a třídění informací
vyhledávání informací
přenos dobrých příkladů do praxe
interaktivita, hodnocení produktů
uživatelské funkce
design a uživatelská přívětivost
celkový dojem
q9 Co by Vás přimělo, abyste databázi využívali?
Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((q2.NAOK == "a") and
(q1.NAOK == "A"))
Prosím napište svou odpověď zde: (text)
q10 Jaké databáze produktů využívané pro šíření inovací nebo k přenosu dobré praxe
znáte a můžete doporučit, včetně zahraničních?
Prosím napište svou odpověď zde: (text)
qP1 Jakého typu je organizace, kterou zastupujete?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
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Odpověděl jsem pouze jako fyzická osoba
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Nadace
Nadační fond
Akciová společnost (a.s.)
Obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Organizační složka státu
Příspěvková organizace
Vysoká škola
Zdravotnické zařízení
Veřejná výzkumná instituce (v.v.i.)
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kraj
jiná právnická osoba (jaká?)
qP2 Jaká je velikost vaší organizace? Zadejte prosím číselně přibližný počet zaměstnanců.
Prosím napište svou odpověď zde: (text)
qP3 Kde je sídlo vaší organizace?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
qP4 Podávali jste žádost do OP LZZ?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne
qP5 Realizujete nebo jste realizovali projekty v OP LZZ?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((qP4.NAOK == "1"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne
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qP6 V rámci kterých prioritních os OP LZZ jste podávali žádost nebo realizujete projekty?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((qP4.NAOK == "1"))
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Prioritní osa 1 (Adaptabilita)
Prioritní osa 2 (Aktivní politiky trhu práce)
Prioritní osa 3 (Sociální integrace a rovné příležitosti)
Prioritní osa 4 (Veřejná správa a veřejné služby)
Prioritní osa 5 (Mezinárodní spolupráce)
qP6_1 V rámci kterých oblastí podpory prioritní osy 3 OP LZZ jste podávali žádost nebo
realizujete projekty?

Zobrazit tuto otázku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: ((qP6_3.NAOK == "Y"))
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Oblast podpory 3.1 (Podpora sociální integrace a sociálních služeb)
Oblast podpory 3.2 (Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit)
Oblast podpory 3.3 (Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce)
Oblast podpory 3.4 (Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného
života)

12 Dílčí analýza č. 10b: Dotazníkové šetření mezi (potenciálními)
uživateli Databáze produktů ESF – výstupy
Poznámka: Dotazníkové šetření mezi potebnciálními uživateli ESF DB sloužilo jako doplnění
dotazníkového šetření mezi užovateli registrovanými v rámci řešení evaluační otázky Úkolu č. 5
„Vyhodnoťte Databázi produktů ESF jako nástroje pro šíření a prosazení inovativních produktů a na
základě hodnocení navrhněte její úpravy (obsahové i funkční)“.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 141 respondentů, do toho vzorku ovšem spadalo i
celkem 20 registrovaných uživatelů, jejich odpovědi tedy nebyly v rámci této analýzy zpracovány.
Na otázku „Znáte databázi produktů ESF umístěnou na: http://esfdb.esfcr.cz?“ odpovědělo celkem 49
respondentů záporně, 43 kladně, 29 respondentů neodpovědělo.
Respondenti se vyjadřovali k tomu, v jakých případech a kdy využívají databázi. Celkem 18
respondentů uvedlo, že k udržení povědomí o tom, jaké projekty ESF se v současnosti realizují. 9
respondentů uvedlo, že databázi nevyužívá vůbec nebo velmi zřídka, a 9 respondentů se ztotožnilo
s odpovědí, že databázi využívají v situaci, kdy připravují nový projekt a chtějí se inspirovat úspěšnými
projekty nebo produkty ESF. Pouze 3 respondenti uvedli, že využívají publikované produkty ESF, které
jsou relevantní pro jejich obor. Odpovědi respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu.
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Graf 28: V jakých případech a kdy využíváte Databázi produktů ESF?

20

18

18
16
14
12
9

10

9

8
6
3

4
2
0

k udržení povědomí o v situaci, kdy připravuji vůbec nebo velmi zřídka využívám publikované
tom, jaké projekty ESF se nový projekt a chci se
produkty ESF, které jsou
v současnosti realizují
inspirovat úspěšnými
relevantní pro můj obor
projekty nebo produkty
ESF
Na otázku, jak respondenti hodnotí databázi po obsahové stránce, odpovědělo 10 respondentů, že
kladně, neboť databáze obsahuje dostatek inovativních projektů a produktů, které mohou využít.
Celkem 19 respondentů odpovědělo, že částečně kladně, protože databáze obsahuje řadu dobrých
příkladů, ale je těžké je vyhledat. Dva respondenti hodnotili databázi spíše záporně, podle nich nejsou
informace v databázi úplné nebo srozumitelné, dva respondenti ji hodnotili rovněž spíše záporně, kvůli
tomu, že informace v databázi nejsou vhodně uspořádány, nelze je porovnávat. Jeden respondent
hodnotil databázi záporně, informace v databázi jsou nedostatečné a není možné je efektivně využít.
Odpovědi respondentů znázorňuje následující graf.
Graf 29: Jak hodnotíte databázi po obsahové stránce
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vhodně
nedostatečné a
ale je těžké je
produktů, které
srozumitelné uspořádány, nelze
nemohu je
vyhledat
mohu využít
je porovnávat
efektivně využít
Volné komentáře:
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Uvítala bych více produktů z oblasti podpory 1.1 - v databázi jsou umístěny spíše starší produkty
V databázi je málo produktů, bylo by vhodné upravit vyhledávací kritéria pro rychlejší orientaci, příspěvky
v diskusi nejsou příliš aktuální, není vidět reakce na ně
Na otázku „Jaká je podle Vás struktura databáze a klíčování informací?“ odpovědělo celkem 36
respondentů. 19 respondentů se ztotožnilo s odpovědí, že „stávající struktura a klíčování jsou na dobré
úrovni, nemám problém orientovat se a vyhledávat“ a 17 respondentů s odpovědí „struktura databáze
není přehledná, mám problém s orientací a vyhledáváním“.
Volný komentář:

Výsledkem vyhledání je příliš dlouhý seznam odkazů na projekty, jejichž kvalita a míra užitečnosti není
známa nebo alespoň zřejmá.
Celkem 7 respondentů kladně odpovědělo na otázku, zda vyžívá nástroj hodnocení produktů. Další
odpovědi respondentů (vysvětlující zápornou odpověď):

nevím o něm
zdá se mi, že to nefunguje
zatím jsem nepotřebovala
pracovní vytížení
V daném okamžiku databázi využívám jako volnočasovou aktivitu, není to oblast mé speciliazace, tudíž
hodnotit mi nepřísluší.
databáze je pro mne orientací
Respondenti dále odpovídali na otevřenou otázku, jaké jsou podle jejich názoru silné a slabé stránky
databáze, zde jsou jejich odpovědi týkající se silných stránek:

dobrý záměr
Existuje. Je možné se inspirovat.
Je to aspoň něco, kde jsou všechny projekty ESF k dispozici. Oceňuji, že lze dohledat i produkty.
Aktuální informace, zdroj praktických zkušeností
má smysl všechny produkty spojit na jedno místo (nebo se o to aspon snažit), ale to je jediná věc,
kterou aktuální databáze dělá
Přehlednost
to že vůbec existuje
množství dobrých informací
Přehlednost, množství informací
umožňuje získat informace o existujících a realizovaných projektech
přehled informací, když bude funkční
centralismus, respektive shromáždění všeho na jedno místo
přehlednost údajů o produktu
to, že vůbec existuje a je zveřejněna
přehledná a srozumitelná
Odpovědi respondentů vztahující se ke slabým stránkám:

nekomletnost, chybějí projekty, výstupy lépe uspořádat, tématicky třídit, propagovat více tento nástroj
Obtížné vyhledávání. Nemožnost porovnání. Nejasné informace.
Málo produktů, nelze hledat dle klíčových témat
nepřehlednost špatné vyhledávání některé produkty nejsou vůbec nahrané... nejsou hodnoceny
relavantními uživateli (účastníky kurzů, ŘO, příjemcem)
Nejsou
vyhledávání je dobré, ale je vždy stále co zlepšovat
Nevím
není zřejmé, nakolik projekty a jejich výsledky skutečně slouží těm, pro které byly určeny. Není tedy
odděleno "zrno od plev" - které jsou pouze formálně realizované projekty bez skutečného dopadu a které
projekty jsou skutečně užitečné, využívané a pomáhají konkrétním lidem.
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zveřejnění firemního know-how projeků
vyhledávání je založeno na oblastech podpory jendotlivých OP, tematické členění by bylo vhodnější
zdlouhavé vyhledávání
chybí klasifikace a třídění produktů
obtížné vyhledávání
patří k silnějším databazím, slabé stránky nevím
Respondenti se dále vyjadřovali k otázce, zda jsou podle jejich názoru projekty, programy a produkty
v databázi popsány srozumitelným jazykem. Většina respondentů (celkem 17) odpovídala na otázku
kladně, „ano, s jazykem nemám problém, informacím rozumím“. Podle 9 respondentů by měl být jazyk
popisu lidštější, tak aby rozuměl každý, text je příliš odborný. Celkem 4 respondenti si myslí, že se
jazyk u jednotlivých projektů/produktů liší, text je neuspořádaný. Odpovědi respondentů jsou
znázorněny v následujícím grafu.
Graf 30: Jsou podle Vás projekty, programy a produkty v databázi popsány srozumitelným jazykem?
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Volný komentář:

Měl by být použit jazyk obecně srozumitelný a neužívat administrativní terminologii (validace, fulltext
apod.).
Respondenti se vyjadřovali k tomu, co by podle jejich názoru mohlo zlepšit využitelnost databáze
produktů ESF, konkrétně se vyjadřovali k následujícím aspektům:
- Srozumitelnost informací – pouze 8 respondentů si myslí, že by pomohlo zlepšení
srozumitelnosti informací, 113 si to nemyslí
- Struktura a třídění informací - jen podle 15 respondentů by pomohlo zlepšení struktury a
třídění informací, 106 respondentů se domnívá, že nikoli
- Vyhledávání informací – 14 respondentů si myslí, že by zlepšilo využitelnost databáze lepší
vyhledávání informací, s čímž ale nesouhlasí celkem 107 respondentů
- Přenos dobrých příkladů do praxe – opět kladně reagovalo pouze 14 respondentů, 107
respondentů si nemyslí, že by přineslo zlepšení
- Interaktivita, hodnocení produktů – podle 10 respondentů by přineslo zvýšení interaktivity a
možností hodnocení produktů zlepšení využitelnosti databáze, podle 111 respondentů nikoli
- Uživatelské funkce – zlepšení by přineslo pouze podle 6 respondentů, podle 115 respondentů
nikoli
- Design a uživatelská přívětivost – zlepšení by přineslo podle 7 respondentů, podle 114 nikoli
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-

Celkový dojem - zlepšení by přineslo podle 8 respondentů, podle 113 nikoli

Respondenti odpovídali na otevřenou otázku, co by je přimělo, aby databázi využívali, zde jsou jejich
odpovědi:

vyřešení popsaných slabých stránek
zapojení do projektů
zajímavé produkty
Muselo by se jednat o vnitřní požadavek, s databází jako takovou nemám problém a vnější zdroj
motivace v tomto ohledu nepřinese nějak větší výsledek.
možnosti vyhledávání jednotnost popisu produktů možnost srovnávání produktů
Dále byli respondenti dotázáni, kterou jinou databázi produktů využívaných pro šíření inovací nebo k
přenosu dobré praxe znají a mohou doporučit (včetně zahraničních). Odpovědi respondentů směřující
na konkrétní databáze (portály) byly následující:

http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/best-practice_en.htm a dalsi
http://www.opvk.eu/ http://topregion.cz/
czechinvest - databáze dotací MPO Richter Francel - velkoobchod s materiálem TZB MMR - přehled
dotací z evropských fondů
EQUAL (uvedeno 2x)
Vzhledem ke své specializaci znám spíše oblast vzdělávání - rvp.cz (digitální učební materiály), veskole.cz
či dumy.cz.
systém třídění pořadů BBC
www.esfcr.cz
Podrobnosti o vzorku respondentů
Graf 31: Typ organizace, kterou respondent zastupuje
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Graf 32: Sídlo organizace
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39 respondentů odpovědělo, že podávali žádost o projekt do OP LZZ, 18 respondentů nikoli. 34
respondentů realizuje, nebo v minulosti realizovalo projekt financovaný z OP LZZ.

12.1 Dotazník pro potenciální uživatele Databáze produktů ESF
Evaluace Databáze produktů ESF
Vážená paní, vážený pane,
oslovujeme Vás v souvislosti s databází produktů Evropského sociálního fondu (http://esfdb.esfcr.cz/)
s žádostí o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na hodnocení úrovně obsahu i formální stránky
databáze produktů ESF. Vaše odpovědi poskytnou cenou zpětnou vazbu Řídícímu orgánu OP LZZ a
pomohou tak zlepšit poskytované služby.
Dotazníkové šetření je anonymní - získané informace budou zpracovány souhrnně, nebudou
analyzovány na individuální úrovni. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 5 minut.
Předem Vám moc děkujeme za spolupráci.
za projektový tým
Mgr. Jakub Štogr
Navreme Boheme, s.r.o.
Úvodní otázka
1 [q1]Znáte databázi produktů ESF umístěnou na: http://esfdb.esfcr.cz? *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne
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2 [q1_1]Jste registrovaným uživatelem databáze produktů ESF umístěné na: http://esfdb.esfcr.cz ?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne
Nevím
Využívání Databáze produktů ESF
3 [q2]V jakých případech a kdy využíváte Databázi produktů ESF? *
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
vůbec nebo velmi zřídka
v situaci, kdy připravuji nový projekt a chci se inspirovat úspěšnými projekty nebo produkty ESF
k udržení povědomí o tom, jaké projekty ESF se v současnosti realizují
využívám publikované produkty ESF, které jsou relevantní pro můj obor
Zde uveďte komentář k Vaší volbě:
Obsahová stránka
Jak hodnotíte databázi po obsahové stránce?
4 [q3]Jak hodnotíte databázi po obsahové stránce?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
kladně, databáze obsahuje dostatek inovativních projektů a produktů, které mohu využít
částečně kladně, databáze obsahuje řadu dobrých příkladů, ale je těžké je vyhledat
spíše záporně, informace v databázi nejsou úplné nebo srozumitelné
spíše záporně, informace v databázi nejsou vhodně uspořádány, nelze je porovnávat
záporně, informace v databázi jsou nedostatečné a nemohu je efektivně využít
Zde uveďte komentář k Vaší volbě:
Struktura databáze
5 [q4]Jaká je podle Vás struktura databáze a klíčování informací?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
stávající struktura a klíčování jsou na dobré úrovni, nemám problém orientovat se a vyhledávat
struktura databáze není přehledná, mám problém s orientací a vyhledáváním
Zde uveďte komentář k Vaší volbě:
Hodnocení produktů
6 [q5]Databáze umožňuje hodnocení produktů. Používáte tento nástroj?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
ano
ne, proč?
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Silné a slabé stránky
7 [q6a]
Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky databáze?
SILNÉ stránky:
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím napište svou odpověď zde:
8 [q6b]
Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky databáze?
SLABÉ stránky:
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím napište svou odpověď zde:

jsou-li

splněny

následující

podmínky:

jsou-li

splněny

následující

podmínky:

Jazyk databáze
9 [q7]Jsou podle Vás projekty, programy a produkty v databázi popsány srozumitelným jazykem?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
ano, s jazykem nemám problém, informacím rozumím
jazyk popisu by měl být lidštější, tak aby rozuměl každý, text je příliš odborný
jazyk u jednotlivých projektů/produktů se liší, text je neuspořádaný
Zde uveďte komentář k Vaší volbě:
Zlepšení využitelnosti
10 [q8]Co by podle Vás mohlo zlepšit využitelnost databáze produktů ESF?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
° ((q1.NAOK == "A"))
Prosím zvolte vše, co je relevantní, a doplňte komentář:
srozumitelnost informací
struktura a třídění informací
vyhledávání informací
přenos dobrých příkladů do praxe
interaktivita, hodnocení produktů
uživatelské funkce
design a uživatelská přívětivost
celkový dojem
Nevyužívání databáze
11 [q9]Co by Vás přimělo, abyste databázi využívali?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
° ((q2.NAOK == "a") and (q1.NAOK == "A"))
Prosím napište svou odpověď zde:

jsou-li

splněny

následující

podmínky:

následující

podmínky:

Jiné databáze
12 [q10]Jaké databáze produktů využívané pro šíření inovací nebo k přenosu dobré praxe znáte a
můžete doporučit, včetně zahraničních?
Prosím napište svou odpověď zde:
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Údaje o respondentovi
13 [qP4]Jakého typu je organizace, kterou zastupujete?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Odpověděl jsem pouze jako fyzická osoba
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Nadace
Nadační fond
Akciová společnost (a.s.)
Obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Organizační složka státu
Příspěvková organizace
Vysoká škola
Zdravotnické zařízení
Veřejná výzkumná instituce (v.v.i.)
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kraj
jiná právnická osoba (jaká?)
14 [qP5]Jaká je velikost vaší organizace? Zadejte prosím číselně přibližný počet zaměstnanců.
Prosím napište svou odpověď zde:
15 [qP6]Kde je sídlo vaší organizace?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
16 [qP1]Podávali jste žádost do OP LZZ?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
Ano
Ne
17 [qP2]Realizujete nebo jste realizovali projekty v OP LZZ?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
° ((qP1.NAOK == "1"))
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:
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následující

podmínky:
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Ano
Ne
18 [qP3]V rámci kterých prioritních os OP LZZ jste podávali žádost nebo realizujete projekty?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((qP1.NAOK == "1"))
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Prioritní osa 1 (Adaptabilita)
Prioritní osa 2 (Aktivní politiky trhu práce)
Prioritní osa 3 (Sociální integrace a rovné příležitosti)
Prioritní osa 4 (Veřejná správa a veřejné služby)
Prioritní osa 5 (Mezinárodní spolupráce)
19 [qP3_1]V rámci kterých oblastí podpory prioritní osy 3 OP LZZ jste podávali žádost nebo realizujete
projekty?
Na
tuto
otázku
odpovězde
pouze
tehdy,
jsou-li
splněny
následující
podmínky:
° ((qP3_3.NAOK == "Y"))
Prosím zvolte vše, co je relevantní:
Oblast podpory 3.1 (Podpora sociální integrace a sociálních služeb)
Oblast podpory 3.2 (Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit)
Oblast podpory 3.3 (Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce)
Oblast podpory 3.4 (Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného
života)
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