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Účastníci konference měli na závěr konference možnost se vyjádřit k její obsahové stránce i
k organizačnímu zabezpečení. Dotazník odevzdalo 36 respondentů. 51% z nich byli pracovníci
v oblasti implementace evropských fondů, 42% pracovníci auditu a kontroly.
Z dotazníkového šetření vyplynulo následující:
Na otázku, zda konference splnila jejich očekávání, odpověděla více než polovina, že z větší části ano.
Nikdo z účastníků se nevyjádřil, že jeho očekávání nebyla naplněna vůbec.
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Na otázku jak byli účastníci spokojeni s organizací konference (prostory, občerstvení apod.),
odpověděli z více než poloviny, že byli spokojeni bez výhrad, více než třetina byla spíše spokojena.
Výhrady se týkaly především intenzity programu, kdy by uvítali pro jednotlivé příspěvky větší časový
prostor. Nikdo z účastníků nevyjádřil s organizací nespokojenost.
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K otázce zda přednášející věnovali tématům dostatek času se nadpoloviční většina účastníků
vyjádřila, že spíše ano, téměř polovina souhlasila bez výhrad. Pouze jeden účastník vyjádřil názor, že
pro jednotlivá témata spíše nebyl dostatečný časový prostor, ale neuvedl další vysvětlující informace.
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Celkovou úroveň konference hodnotila více než polovina účastníků jako velmi dobrou, jedna čtvrtina
jako dobrou a téměř jedna čtvrtina jako vynikající. Ani jeden z respondentů se nevyjádřil negativně.
Jedna účastnice uvedla, že konference byla jednou z nejzajímavějších akcí, které se v poslední době
zúčastnila.
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Téměř polovina účastníků hodnotila konferenci jako z větší části přínosnou, téměř čtvrtina jako zcela
přínosnou a jedna čtvrtina hodnotila její přínos z jedné poloviny. Nikdo z respondentů neuvedl, že
konference přínosná nebyla.
Jako nejzajímavější či nejpřínosnější byla hodnocena vystoupení p. Jiřího Fialy z Transparency
International, p. Michala Fialy z Nejvyššího státního zastupitelství, prezidenta NKÚ p. Miloslava Kaly ,
p. Daniela Brauna 1.náměstka ministra pro místní rozvoj, náměstka ministra financí p. Miroslava
Mateje, zástupce Evropské komise p. Aurélia Cecilia, ředitele Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko p. Davida Sventeka, p. Jana Spáčila, předesedy správní rady
Transparency International ČR a p. Tomáše Babáčka právníka Deloitte Legal, prezentace výstupů
projektu „EU Funds Watch“ pí Eszter Kósa
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Z hodnocení účastníků vyplývá, že konference naplnila své cíle. Většina ji hodnotila jako informačně
přínosnou a zajímavou. Vysoce byla oceněna kvalita a vyváženost výběru přednášejících a
jednotlivých vystoupení. Ta představila celou škálu pohledů na danou problematiku, včetně
zahraničních a stanoviska Evropské komise. Velmi kladně byla hodnocena skutečnost, že jednotlivá
vystoupení se opírala o konkrétní zkušenosti z praxe a že kromě popisu stávajícího stavu uváděla i
příklady nejlepší praxe, návrhy na řešení a výhled na další programovací období.

