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ZÁVĚR, MANAŽERSKÝ SOUHRN
Závěrečná evaluace hodnocení systému implementace ROP SZ – část II., která je předmětem
tohoto projektu, se v souladu se zadávací dokumentací zaměřila především na hodnocení:
• náročnosti implementačního systému,
• srozumitelnosti implementačního systému,
• celkové efektivnosti implementačního systému,
• způsobů komunikace a
• administrativního a personálního zabezpečení programu.
Hodnocení bylo prováděno v následujících realizovaných implementačních činnostech, a to
v jednotlivých činnostech projektového cyklu (podle požadavků zadavatele):
• Kontroly interim a analýza rizik
• Nesrovnalosti
• Realizace projektů, změny v projektech
• Monitorovací zprávy a monitorovací hlášení příjemce
• Žádosti o platbu, platby
• Vyhodnocení projektů a procesů z hlediska zajištění udržitelnosti projektů.
Hodnocení se vztahovalo k dokumentaci a projektům schváleným v rámci 1. až 6. kola výzvy.
Oblasti evaluace byly zadavatelem v rámci zadávací dokumentace specifikovány v rámci
evaluačních otázek. K těmto evaluačním otázkám byly zhotovitelem přiřazeny relevantní metody
zjišťování a sběru dat. Při výběru relevantních metod zjišťování a sběru dat a při diskusi jejich
využitelnosti (vzhledem k záměru evaluace a jejímu časovému plánu) byly zhotovitelem zvoleny
následující metody, které byly dále diskutovány se zadavatelem:
• Studium a rešerše relevantních dokumentů a dalších zdrojů
• Analýza vybraného vzorku projektů
• Technika fokusních skupin.
Sběrem dat získal zhotovitel potřebné podklady, jež dále analyzoval a vyhodnocoval.
K vyhodnocení podkladů sloužily zejména statistické a matematické metody, a dále metody
syntézy a dedukce. Pomocí syntézy zhotovitel hledal vztahy určitého jevu k jiným jevům, zařazoval
jevy nebo procesy do většího celku a objasňoval vztahy a mechanismy funkcí u tohoto jevu.
Pomocí dedukce pak zhotovitel naopak postupoval od obecných teorií k jednotlivostem
a zvláštnostem.
Doporučení, která vyplynula z evaluace v rámci jednotlivých oblastí a ze zodpovězených
evaluačních otázek shrnul zhotovitel do samostatné kapitoly. Všem doporučením zhotovitele byla
přiřazena míra závažnosti (dle požadavků v zadávací dokumentaci, vysoká, střední nebo nízká)
a podle typu byla doporučení rozdělena na: externí, interní a kombinované řešení.
Lze konstatovat, že jako pomyslný vztyčený ukazováček se celým hodnocením prolínala
problematika veřejných zakázek. Záležitosti a problémy příjemců i implementace na straně Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s touto problematikou spojené se promítaly
do oblasti kontrol, nesrovnalostí, změn v projektech, monitorovacích zpráv i žádostech o platbu.
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Tato potencionálně nejrizikovější oblast tak má vliv i na celkovou náročnost, srozumitelnost
a efektivnost implementačního systému, stejně tak jako na administrativní a personální
zabezpečení programu. Doporučení zhotovitele s nejvyšší mírou závažnosti jsou tedy spjata právě
s oblastí veřejných zakázek.
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