ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN
Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad
na rok 2015

Evaluační plán ROP SZ
na rok 2015
Koncepce ročního evaluačního plánu ROP SZ pro rok 2015 vychází z rámcového
evaluačního plánu ROP SZ na období 2007-2013 a zohledňuje aktuální evaluační potřeby
ve vztahu k analýze pokroku ROP SZ, případným výrazným změnám v socioekonomické
oblasti, případně zjištěným v procesu implementace programu. Tento rámcový plán je úzce
navázán svými aktivitami na evaluační plán NSRR zpracovaný evaluační jednotkou NSRR.

Seznam evaluačních aktivit pro rok 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluace na horizontální témata
Územně zaměřená evaluace
Evaluace pro zjištění některých dopadů realizace ROP SZ
Ad-hoc evaluační aktivity
Podpora kapacit pro evaluaci programu

Charakteristika evaluačních aktivit pro rok 2015
1. Evaluace na horizontální témata
Dle § 10 písm. h) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
má předkladatel koncepce, tedy ŘO ROP SZ, povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu realizace koncepce.
Vedle povinností plynoucí ŘO ROP SZ z české legislativy je další povinnost ŘO ROP SZ
zakotvena v Obecném nařízení, čl. 17.
V rámci tohoto tematického vymezení bude ŘO ROP SZ dle aktuálních podmínek realizovat
studii zaměřenou jednak na vyhodnocení práce s horizontálními kritérii v rámci výběru
a realizace projektů a dále také na vyhodnocení indikátorů implementovaných v indikátorové
soustavě ROP SZ zaměřených na životní prostředí.
Tematický rozsah: Hodnocení zahrnující specifickou část/témata programu.
Odůvodnění zvoleného tematického rozsahu: Podklad pro závěrečnou zprávu.
Hlavní body hodnocení:
 vliv realizace programu na vybrané indikátory ve vztahu k životnímu prostředí;
 vyhodnocení práce s horizontálními kritérii v rámci výběrů projektů, popř. analýza
dle zadání NOK.
Potenciální uplatnění: Formulace závěrů a podkladů pro zjištění, zda cíle operačního
programu jsou realizovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a případná doporučení
pro změny v této oblasti.
Indikativní časový plán: duben-červen 2015
Finanční zdroje: 363.000 Kč vč. DPH
Způsob zajištění hodnocení: Externí zpracování.
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Struktura řízení: Externí evaluace řízená evaluační jednotkou ROP SZ.
Rozdělení úkolů lidských zdrojů:
Systém řízení evaluací ROP SZ je koncipován prostřednictvím následujících subjektů:
 Evaluační pracoviště ROP SZ plánuje, řídí a koordinuje evaluační aktivity – tuto
funkci plní OME v rámci OŘP, které zodpovídá též za koordinaci evaluačního plánu
s evaluacemi zajišťovanými NOK. Podrobný popis náplně práce a zodpovědností
tohoto odboru je uveden v Operačním manuálu ROP SZ, kapitola 12.
 Pracovní skupina pro evaluace ROP SZ (jmenována ředitelem ÚRR SZ) spolupracuje
s evaluačním pracovištěm ROP SZ na vypracování evaluačního plánu, odborné části
zadávací dokumentace pro realizaci evaluačních projektů, realizaci evaluací
po odborné stránce, zaujímá stanovisko k doporučením evaluátorů, spolupracuje
při vypracování zpráv pro VRR, Monitorovací výbor ROP SZ a EK. Podrobné
vymezení činnosti této pracovní skupiny je obsaženo v Příkazu ředitele ÚRR SZ
č. 2/2010 a v Operačním manuálu ROP SZ, kapitola 12.

2. Územně zaměřená evaluace
Tato evaluace reflektuje především cíl vyváženého územního rozvoje a nezbytnou územní
dimenzi intervencí ROP SZ. Budou v ní zahrnuty následující aktivity:
 vyhodnocení územních aspektů implementace a přínosů podpory, které má mj.
přispět k identifikaci a analýze dopadů ROP SZ na regionální strukturu
socioekonomických charakteristik a prostorovou dynamiku rozvoje v souladu s cíli
ROP SZ;
 toto vyhodnocení bude provedeno zejména na základě sledování územního rozložení
hodnot monitorovacích dat o čerpání a plnění indikátorů, studia projektové
dokumentace a místního šetření;
 v souvislosti s touto evaluací budou využity indikátory dopadu přírůstek/úbytek
obyvatelstva, v rozlišení na venkovské oblasti, města s 5 000 - 49 999 obyvateli
a města nad 50 000 obyvatel;
 akcentovány budou zejména významné investice pro rozvoj regionu, inovativní akce
a posouzení synergie ROP SZ pro územní rozvoj.
Tematický rozsah: Hodnocení zahrnující specifickou část/témata programu.
Odůvodnění zvoleného tematického rozsahu: Podklad pro závěrečnou zprávu.
Hlavní body hodnocení: Vyhodnocení územních aspektů implementace programu
na regionální strukturu socioekonomických charakteristik, a to jak v rámci celého regionu
Severozápad, tak se zaměřením na regiony se soustředěnou pomocí státu (strukturálně
postižené regiony, hospodářsky slabé regiony a regiony s vysoce nadprůměrnou
nezaměstnaností – dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013,
v souladu s usnesením vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010).
Potenciální uplatnění: Podklady pro závěrečnou zprávu.
Indikativní časový plán: duben-říjen 2015
Finanční zdroje: 386.400 Kč vč. DPH
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Způsob zajištění hodnocení: Externí zpracování.
Struktura řízení: Na úrovni ŘO ROP SZ řízena evaluační jednotkou ROP SZ.
Rozdělení úkolů lidských zdrojů:
Na úrovni ŘO ROP SZ je systém řízení evaluací koncipován prostřednictvím následujících
subjektů:
 Evaluační pracoviště ROP SZ plánuje, řídí a koordinuje evaluační aktivity – tuto
funkci plní OME v rámci OŘP, které zodpovídá též za koordinaci evaluačního plánu
s evaluacemi zajišťovanými NOK. Podrobný popis náplně práce a zodpovědností
tohoto odboru je uveden v Operačním manuálu ROP SZ, kapitola 12.
 Pracovní skupina pro evaluace ROP SZ (jmenována ředitelem ÚRR SZ) spolupracuje
s evaluačním pracovištěm ROP SZ na vypracování evaluačního plánu, odborné části
zadávací dokumentace pro realizaci evaluačních projektů, realizaci evaluací
po odborné stránce, zaujímá stanovisko k doporučením evaluátorů, spolupracuje
při vypracování zpráv pro VRR, Monitorovací výbor ROP SZ a EK. Podrobné
vymezení činnosti této pracovní skupiny je obsaženo v Příkazu ředitele ÚRR SZ
č. 2/2010 a v Operačním manuálu ROP SZ, kapitola 12.

3. Evaluace pro zjištění některých dopadů realizace ROP SZ
Tato evaluační studie slouží ke zjištění přínosů/efektů ROP SZ a některých indikátorů
dopadu ROP SZ, které by byly jiným způsobem nezjistitelné. Vzhledem k povaze této
evaluace je opodstatněné provádět ji až na konci programu.
Tematický rozsah: Hodnocení zahrnující operační program.
Odůvodnění zvoleného tematického rozsahu: Podklad pro závěrečnou zprávu, zjištění
některých dopadových indikátorů programu, tedy i naplňování cílů programu.
Hlavní body hodnocení:





vyhodnocení přínosů/efektů ROP SZ pro region Severozápad;
vliv realizace programu na vybrané indikátory;
vyhodnocení naplnění cílů ROP SZ;
vyhodnocení přínosu realizace ROP SZ pro naplňování Strategie udržitelného
rozvoje, případně pro naplňování dalších významných regionálních strategií v rámci
regionu Severozápad.

Potenciální uplatnění: Formulace závěrů a podkladů pro zjištění, zda cíle ROP SZ jsou
naplněny a realizovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a případná doporučení pro změny
v této oblasti.
Indikativní časový plán: leden-prosinec 2015
Finanční zdroje: 605.000 Kč vč. DPH
Způsob zajištění hodnocení: Externí zpracování.
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Struktura řízení: Na úrovni ŘO ROP SZ řízena evaluační jednotkou ROP SZ.
Rozdělení úkolů lidských zdrojů:
Na úrovni ŘO ROP SZ je systém řízení evaluací koncipován prostřednictvím následujících
subjektů:
 Evaluační pracoviště ROP SZ plánuje, řídí a koordinuje evaluační aktivity – tuto
funkci plní OME v rámci OŘP, které zodpovídá též za koordinaci evaluačního plánu
s evaluacemi zajišťovanými NOK. Podrobný popis náplně práce a zodpovědností
tohoto odboru je uveden v Operačním manuálu ROP SZ, kapitola 12.
 Pracovní skupina pro evaluace ROP SZ (jmenována ředitelem ÚRR SZ) spolupracuje
s evaluačním pracovištěm ROP SZ na vypracování evaluačního plánu, odborné části
zadávací dokumentace pro realizaci evaluačních projektů, realizaci evaluací
po odborné stránce, zaujímá stanovisko k doporučením evaluátorů, spolupracuje
při vypracování zpráv pro VRR, Monitorovací výbor ROP SZ a EK. Podrobné
vymezení činnosti této pracovní skupiny je obsaženo v Příkazu ředitele ÚRR SZ
č. 2/2010 a v Operačním manuálu ROP SZ, kapitola 12.

4. Ad-hoc evaluační aktivity
V průběhu roku může z realizovaných evaluačních studií, hodnocení i interních evaluací
vzejít aktuální potřeba dalšího evaluačního šetření, které však není možné v tuto chvíli
jednoznačně definovat. Pro tyto účely jsou alokovány i prostředky na tyto studie a analýzy
ve výši 1.250.000 Kč vč. DPH.

5. Podpora kapacit pro evaluaci programu
Na základě již realizovaných vzdělávacích aktivit v oblasti evaluací (projekt „Budování
evaluační kapacity ROP SZ“, který zahrnoval kvalitní praktické kurzy v modulech „Evaluátor“
a „Manažer evaluací“, včetně zahraničních stáží) byla evaluační kapacita ŘO ROP SZ
výrazně posílena. V roce 2015 je možné na tyto aktivity navázat realizací individuálních
vzdělávacích plánů, které byly vypracovány pro všechny účastníky výše uvedených
vzdělávacích modulů dodavatelem projektu.
Dalším efektivním nástrojem, který je možné v roce 2015 v této oblasti využít, je případná
účast na odborných konferencích zaměřených na problematiku evaluací, případně členství
ŘO ROP SZ v odborných evaluačních společnostech.

Dosažení součinnosti evaluačních pracovišť, provázanosti jejich aktivit a efektivního využití
výsledků evaluací vyžaduje koordinaci činností řídicích orgánů operačních programů a NOK.
Předpokladem úspěšné koordinace je vzájemná výměna informací mezi všemi evaluačními
pracovišti, předávání všech významných evaluačních nebo s evaluací souvisejících
dokumentů a vzájemná účast na evaluačních pracovních skupinách. ŘO ROP SZ proto
v roce 2015 bude mj. spolupracovat také na evaluacích NOK a účastnit se pracovní skupiny
pro evaluace NOK.
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Seznam použitých zkratek
EK

Evropská komise

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OME

Oddělení monitoringu a evaluací Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad

OŘP

Odbor řízení
Severozápad

ROP SZ

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

ŘO ROP SZ

Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad

ÚRR SZ

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

programu

Úřadu

Regionální

rady regionu

soudržnosti
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