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Hodnocení dosaženého pokroku  

v rámci projektu Elektromobilita pro městské služby 
- příloha závěrečné zprávy 

 
Hlavním cílem projektu „Elektromobilita pro městské služby“ byl transfer know-how v oblasti 
využití elektromobility v městském prostředí. Za informační základnu (zdroj know-how) byl 
vybrán jihošvýcarský kanton Ticino, v němž probíhá intenzivní rozvoj elektromobility v rámci 
pilotních projektů již téměř 20 let. 

Přenos know-how probíhal díky úzké spolupráci s Centrem kompetence pro udržitelnou dopravu 
Infovel, které bylo partnerem projektu. Infovel je od počátku řešitelem výše zmíněných pilotních 
projektů a v oblasti komunální elektromobility představuje mezinárodně významnou expertní 
organizaci. 

Hodnocení dosaženého pokroku v rámci realizace projektu je provedeno na základě 
kvantitativních a kvalitativních dat.  

 

Kvantitativní hodnocení vychází z míry dosažení zamýšlených výstupů projektu, jak je uvedeno 
v následující tabulce: 

 
Zamýšlené výstupy projektu Naplnění zamýšlených výstupů  

(zdroj ověření) 

Obsahové výstupy 

semináře pro města a obce (16x),  
celkem minimálně 160 účastníků ze 40 
obcí a měst, případně krajských úřadů a 
souvisejících institucí 

Splněno. Realizováno 16 seminářů 
s celkem 181 účastníky ze 136 subjektů 
veřejné správy (zprávy o seminářích) 

prezentace v pdf formátu umístěné na 
webových stránkách projektu 

Splněno. Poslední verze prezentací 
(upravené v průběhu projektu) jsou 
umístěny na webu projektu (web projektu) 

katalog opatření a technologií – 
elektronicky (umístěný na webových 
stránkách sub-projektu) plus 300 výtisků 

Splněno (web projektu) 

sumarizované know-how v podobě 
manuálu/metodiky (elektronicky, tisk jen 
pro vlastní potřebu) 

Splněno (příloha závěrečné zprávy) 

základní průvodce – elektronicky 
(umístěné na webových stránkách sub-
projektu) plus vytištění 500 dotazníků 

Splněno (web projektu) 

10 individuálních nezávislých 
nekomerčních konzultací (z toho 
minimálně 5 spolu se švýcarským 
expertem) 

Splněno - bylo realizováno 10 
individuálních konzultací, z toho 5 za účasti 
švýcarského experta (seznam konzultací) 

2 komplexní koncepty komunální 
elektromobility 

Splněno (přílohy závěrečné zprávy) 

výsledky počátečního průzkumu, analýza, 
závěry, komentáře 

Splněno (zprávy o seminářích) 

výsledky závěrečného průzkumu, analýza, 
závěry, komentáře 

Splněno (zpráva z průzkumu) 
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webové stránky sub-projektu na doméně 
www.ekoport.cz s mediálními výstupy, 
prezentacemi, aktualitami, výstupy sub-
projektu i podklady pro média 

Splněno (webové stránky) 

tiskové konference a zprávy – 4x Splněno (závěrečná zpráva) 
reportáže, relace, články – 3x Splněno (závěrečná zpráva) 
závěrečná mezinárodní konference na 
téma elektromobility v komunální sféře (30 
- 50 účastníků) 

Splněno - konference byla uskutečněna 
v rámci AUTO SYMPO 2012 s účastí cca 
100 návštěvníků (závěrečná zpráva) 

Formální výstupy 

průběžná zpráva (2x) Splněno (odevzdané průběžné zprávy) 
závěrečná zpráva (1x) Splněno (závěrečná zpráva) 
zápisy z kick-off, závěrečného a 
koordinačních meetingů (4x) 

Splněno (zápisy z meetingů) 

zadávací dokumentace a další dokumenty 
k veřejným zakázkám 

Splněno (dokumentace k zakázkám) 

prezenční listiny, fotodokumentace ze 
seminářů 

Splněno (zápisy o seminářích) 

hodnocení dosaženého pokroku (písemná 
zpráva – v rámci závěrečné zprávy) 

Splněno (tato zpráva) 

výsledky a hodnocení aktivit a jednotlivých 
akcí (i jako součást průběžných zpráv) 

Splněno (průběžné zprávy, závěrečná 
zpráva, hodnocení dosaženého pokroku) 

záznamy o vypořádání připomínek, dotazů 
a námětů 

Splněno (průběžné zprávy, závěrečná 
zpráva) 

 

Kvalitativní hodnocení projektu vychází ze závěrečného průzkumu provedeného mezi účastníky 
projektu, v němž bylo osloveno telefonicky, případně mailem 146 účastníků projektu. Zúčastnit 
se průzkumu bylo ochotno 102 účastníků, z toho 79 zástupců obcí. 

Výsledky průzkumu vztažené k hodnocení dosaženého pokroku z hlediska účastníků seminářů 
coby osob a coby zástupců obcí, jsou vyjádřeny v grafech na následujících stranách. 

 

Závěrečné shrnutí 

Členové řešitelského týmu jsou na základě dosažených výsledků a především na základě 
kontaktu s účastníky jednotlivých aktivit (seminářů a konferencí) přesvědčení, že realizací 
projektu došlo k významnému transferu know-how v oblasti elektromobility. 

Seminářů a konferencí se nad rámec svých pracovních činností zúčastnilo téměř 200 zástupců 
veřejné správy s kompetencemi v oblasti dopravy nebo životního prostředí. Většina účastníků 
byla překvapena potenciálními přínosy a možnostmi současných elektromobilních technologií. 

Zájem o elektromobilitu a udržitelnou dopravu v městském prostředí je značný, což vyplývá ze 
stavu problémů, které běžná doprava způsobuje. Hlavní překážkou realizace opatření pro 
podporu elektromobility je její ekonomická náročnost. V případě snižování významu této bariéry 
budou účastnici seminářů obeznámeni s rámcem problematiky natolik, aby měli představu o 
jejím efektivním využití v různých oblastech.   
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