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Vyhodnocení ročního evaluační plánu
Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severozápad na rok 2007
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1 Hodnocení systémů implementace a monitoringu
Dílčí evaluace v roce 2007 byla zaměřena zejména na posouzení kvality
indikátorové soustavy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad (dále ROP SZ) z hlediska logické provázanosti, spolehlivosti,
vypovídací schopnosti, dostupnosti dat, návaznosti na Lisabonskou strategii
a CORE indikátory a z hlediska reálné schopnosti měřit stanovené cíle ROP SZ.
Předpokládaný rozpočet: 150 000 Kč
Zajištění: Prostřednictvím výběrového řízení v souladu se Směrnicí ředitele ÚRR
vztahující se k zadávání zakázek.
Za zajištění této dílčí evaluace odpovídá evaluační pracoviště – Odbor monitoringu
a analýz Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Pracovní
skupina pro evaluaci.
Tematický rozsah: Hodnocení zahrnující „potenciálně rizikové oblasti“
Odůvodnění zvoleného tématického rozsahu: Operační řízení programu
Hlavní body hodnocení:
 dosažení proporcionality (tj. přiměřené a rovnovážné pokrytí mezi prioritami,
oblastmi podpory a projekty),
 logické spojitosti,
 spolehlivosti,
 dostupnosti dat,
 návaznosti na Národní rámec podpory Společenství (NRPS),
 návaznosti na Lisabonskou strategii,
 posouzení periodicity měření,
 posouzení, zda indikátorová soustava ROP SZ umožní hodnotit výkonnost
programu vzhledem k nastaveným cílům.
Potenciální uplatnění:
Při přípravě programových dokumentů – nastavení efektivní indikátorové soustavy
operačního programu
Indikativní časový plán: srpen – září 2007
Finanční zdroje: 150 000 Kč
Způsob zajištění hodnocení: externí
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Struktura řízení: uvedena v kapitole č. 6 Evaluačního plánu ROP SZ 2007 – 2013
Rozdělení úkolů lidských zdrojů: uvedeno v kapitole č. 7 Evaluačního plánu ROP
SZ 2007 – 2013
Zhodnocení
Dílčí evaluace systému monitoringu – Indikátorová soustava ROP SZ pro období
2007-13 byla zadána v červenci 2007 jako veřejná zakázka malého rozsahu
na dodávku. Výzva byla rozeslána 4 dodavatelům, jediným kritériem pro hodnocení
byla nabídková cena, zadavatel si ve výzvě stanovil požadavek na horní hranici
nabídkové ceny ve výši 150 tis. Kč. Nabídku v termínu podaly 3 ze 4 oslovených
dodavatelů. Vítězem se stala společnost RegioPartner, s.r.o., Sídliště II 28, 251 68
Kamenice, IČ 251 33 161 s cenou 58 500 Kč bez DPH (69 615 Kč s DPH), s kterým
zadavatel uzavřel smlouvu o dílo.
Výsledkem této evaluační studie je zhodnocení kvality monitorovacích indikátorů
ROP SZ. Hodnocení se věnuje i dalším širším aspektům systému monitoringu
a indikátorové soustavy, zejména ve vztahu k Prováděcímu dokumentu ROP SZ.
Součástí výstupu je taktéž uvedení návrhů a doporučení na změny indikátorové
soustavy ROP SZ tak, aby tato indikátorová soustava plnila efektivně všechny
funkce, které souvisí s monitoringem programu, hodnocením jeho výkonnosti a jeho
řízením. Dokument je strukturován do několika kapitol a částí, které se zvlášť
věnují jednotlivým skupinám indikátorů (kontextu, globálního a specifických cílů
programu, specifických cílů prioritních os). Čísla výroků provedeného hodnocení,
obsahující kritiku nebo návrhy na zlepšení jsou označena pro lepší přehlednost
červeně.
Tato doporučení hodnotitele byla posouzena Pracovní skupinou pro evaluace (dále
„PS pro evaluace“), která byla ustanovena příkazem ředitele ÚRR. Výsledky
z tohoto jednání jsou shrnuty v zápisu č. 03/2007 PS pro evaluace. Přílohou zápisu
je „Přehled doporučení hodnotitele evaluační studie na indikátorovou soustavu
ROP SZ“, který obsahuje vyjádření PS pro evaluace, zda dané doporučení
hodnotitele akceptovala či nikoliv, včetně zdůvodnění v případě nesouhlasu
s hodnotitelem.
Akceptovaná doporučení byla zapracována do indikátorové soustavy ROP SZ (tyto
změny proběhly ještě před odesláním ROP SZ ke schválení do EK) a následně
využita při vytváření podrobné indikátorové soustavy Prováděcího dokumentu ROP
SZ. Zadavatel hodnotí tuto evaluační studii velmi kladně.
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2 Podpora kapacit pro evaluaci programu
Čl. 48 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále
Obecné nařízení) vyžaduje vytvoření podmínek pro provádění evaluace. V závislosti
na nárůst přidělených finančních prostředků ze strukturálních fondů na programové
období 2007-2013 se zároveň značně rozšířil počet řídících orgánů, tedy subjektů
odpovědných za evaluace a jejich zadávání. Rozšířila se tak cílová skupina pro budování
evaluační kapacity a vzdělávání v evaluaci. Cílem Evaluační jednotky NRPS je zvýšit
evaluační znalosti a kapacitu primárně v regionálních operačních programech, které
do implementace vstupují nově. Zásadní je rovněž předávání a rozšiřování zkušeností
nabytých v období 2004-2006. V neposlední řadě je důležitým úkolem dále rozšiřovat
a rozvíjet metodické zázemí a nástroje pro provádění evaluace v ČR. Budování evaluační
kapacity bude důležitým úkolem Evaluační jednotky hlavně pro první roky programového
období 2007-2013.
ŘO ROP plánuje navázat na aktivity NRPS, který je zodpovědný za rozvíjení
evaluační kapacity řídících orgánů operačních programů. Mimo účast na vzdělávání
v evaluaci a využívání expertní podpory (které budou financovány z EP NRPS) zde
ŘO ROP SZ uplatní dlouhodobý evaluační projekt, prostřednictvím kterého bude
hrazena účast na vzdělávání v evaluaci a budována infrastruktura pro evaluace
(GIS systémy).
Pro budování interní evaluační kapacity je nezbytné další vzdělávání pracovníků
evaluačních pracovišť v rámci odborných akcích za účelem rozvoje znalostí
a dovedností (např. účast na mezinárodních odborných konferencích, workshopech
a jiných akcích, jazykové vzdělávání). Pro posílení interní evaluační kapacity je
počítáno také s využitím externích expertních konzultací ve specifických odborných
oblastech.
Pro úspěšné řízení evaluačního pracoviště, odborné skupiny pro evaluaci, odborné
oponentní skupiny a náročného řízení celého procesu evaluace a monitoringu
programu ROP SZ je nezbytné, aby vedoucí pracovníci disponovali a rozvíjeli
i dovednosti manažerského řízení a právní povědomí. Pro tyto účely by bylo
vhodné
absolutorium
kvalitního
manažerského/právního
vzdělávání
na vysokoškolské úrovni.
Níže uvedené aktivity
evaluačního projektu TA.

budou

realizovány

prostřednictvím

střednědobého

Součástí budování absorpční kapacity je i neustálé zkvalitňování práce a odborné
vzdělávání interní pracovní skupiny pro evaluaci a práce odborné oponentní
evaluační skupiny.
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Efektivnost a účinnost budování evaluační kapacity ROP SZ bude posouzena
samostatnou evaluační studií. Doporučení této studie budou zohledněna v rámci
druhé části střednědobého evaluačního projektu na posílení evaluační kapacity.
Plánované aktivity v roce 2007:
Odborné kursy pro evaluátory, konference
Jazykové vzdělávání pro evaluátory

100 000 Kč
50 000 Kč

Manažerské/právní vzdělávání

160 000 Kč

Pracovní skupiny pro evaluace

50 000 Kč

Za realizaci plánovaných aktivit odpovídá evaluační pracoviště – Odbor monitoringu
a analýz – tyto aktivity budou součástí střednědobého plánu – projektu technické
asistence.
Zhodnocení
Během roku 2007 se podařilo zajistit pouze velmi omezený rozsah evaluačního
vzdělávání (cca 1týdenní seminář pro 2 pracovníky), a to z důvodu absence Plánu
technické asistence. Proto budou stěžejní aktivity podpory kapacit pro evaluaci programu
přesunuty z roku 2007 do roku 2008.
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