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Koncepce ročního evaluačního Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad (dále jen ROP SZ) pro rok 2008 vychází z rámcového evaluačního plánu
ROP SZ na období 2007-2013. Tento rámcový plán je úzce navázán svými aktivitami
na evaluační plán
Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR)
zpracovaného evaluační jednotkou NSRR v roce 2007. Dle informací z Národního
koordinačního orgánu (MMR) však evaluační plán NSRR v současné době prochází
revizí a evaluační jednotka NSRR transformací. Protože Regionální rada ROP SZ nemá
aktuálně k těmto změnám dostatek informací, vychází koncepce ročního evaluačního
plánu ROP SZ včetně plánovaných aktivit pro rok 2008 z původních dokumentů výše
uvedených s tím, že pokud v koncepci a celkové strategii evaluačního plánu NSRR
nastanou v roce 2008 významné změny, budou zohledněny v aktualizaci rámcového
evaluačního plánu ROP SZ pro období 2007-2013 a v případě potřeby i v aktualizaci
ročního evaluačního plánu ROP SZ pro rok 2008.

Seznam konkrétních evaluačních aktivit pro rok 2008
1) Hodnocení systému monitoringu
2) Podpora kapacit pro evaluaci programu
3) Hodnocení systému implementace
4) Evaluace k absorpční kapacitě regionu – práce s cílovými skupinami

Charakteristika konkrétních evaluačních aktivit pro rok 2008
1 Hodnocení systému monitoringu
Dílčí evaluace v roce 2008 bude zaměřena zejména na zhodnocení metod
monitorování s důrazem na posouzení kvality monitorovacích systémů a identifikaci
případných slabých stránek a návrhy na zlepšení. Evaluační aktivita je zaměřena
tedy zejména na ověření funkčnosti monitorovacích systémů, jejich provázanost
a efektivnost pro poskytování kvalitních výstupů pro řízení programu
Předpokládaný rozpočet:

1 000 000 Kč včetně DPH

Finanční zdroje:

Technická asistence ROP SZ,opatření 5.1
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Zajištění:
Prostřednictvím výběrového řízení v souladu se Směrnicí ředitele ÚRR
vztahující se k zadávání zakázek.
Za zajištění této dílčí evaluace odpovídá po odborné stránce evaluační
pracoviště – Odbor monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad a Pracovní skupina pro evaluaci, po realizační
a technické stránce Odbor technické asistence Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad.
Tematický rozsah:
Hodnocení zahrnující „potenciálně rizikové oblasti“.
Odůvodnění zvoleného tématického rozsahu:
Operační řízení programu
Hlavní body hodnocení:
celkové posouzení kvality informačních monitorovacích systémů pro potřeby
řízení programu ROP SZ
celkové posouzení kvality informačních monitorovacích systémů pro potřeby
a plnění informačních povinností určených legislativou na národní úrovni
i na úrovni EU
formulace závěrů a podkladů pro případnou modifikaci systému monitoringu
a informačních monitorovacích systémů
kvalita uživatelského prostředí informačních monitorovacích systémů
Potenciální uplatnění:
Ověření kvality a efektivity informačních monitorovacích systémů z hlediska
potřeb řízení programu a z hlediska plnění informačních povinností
o programu a získání kvalifikovaných podkladů pro další rozvoj těchto
systémů.
Indikativní časový plán:

leden – květen 2008

Struktura řízení:
uvedena v kapitole č. 6 Evaluačního plánu ROP SZ 2007 – 2013
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Rozdělení úkolů lidských zdrojů:
uvedeno v kapitole č. 7 Evaluačního plánu ROP SZ 2007 – 2013

2 Podpora kapacit pro evaluaci programu
Předpokládaný rozpočet:

1 480 000 Kč včetně DPH

Finanční zdroje:

Technická asistence ROP SZ,opatření 5.1

Zajištění: externě - dodavatelsky
1) Prostřednictvím výběrového řízení v souladu se Směrnicí ředitele ÚRR
vztahující se k zadávání zakázek.
2) Účast na odborných konferencích a seminářích v zahraničí k problematice
hodnocení programů financovaných ze Strukturálních fondů.
Zajištění této dílčí aktivity bude realizováno jako subprojekt projektu
Technické asistence ROP SZ zaměřeného na oblast vzdělávání. Za zajištění
projektu po odborné stránce odpovídá evaluační pracoviště – Odbor
monitoringu a analýz Úřadu RR ROP SZ a odborný garant projektu
Technické asistence ROP SZ zaměřeného na oblast vzdělávání –
po realizační a technické stránce Odbor technické asistence Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Plánované aktivity v roce 2008 (leden - prosinec)
Odborné kursy pro evaluátory, konference

250 000 Kč

Jazykové vzdělávání pro evaluátory

150 000 Kč

Manažerské/právní vzdělávání

270 000 Kč

Odborné zahraniční stáže zaměřené na evaluace

810 000 Kč

Odůvodnění
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. 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
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pro provádění evaluace v ČR. Budování evaluační kapacity bude důležitým úkolem
Evaluační jednotky hlavně pro první roky programového období 2007-2013.
ŘO ROP SZ plánuje v této oblasti
vytvořit dlouhodobý evaluační projekt,
prostřednictvím kterého bude hrazena účast na vzdělávání v evaluaci.
Pro budování interní evaluační kapacity je nezbytné další vzdělávání pracovníků
evaluačních pracovišť v rámci odborných akcí 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 kvalitní manažerské/právní vzdělávání.
Níže
uvedené
aktivity
budou
realizovány
prostřednictvím
rámcového
střednědobého evaluačního projektu Technické asistence ROP SZ, který bude
konkretizován v rámci projektů technické asistence v jednotlivých letech.
Součástí budování absorpční kapacity je i neustále zkvalitňování práce a odborné
vzdělávání interní pracovní skupiny pro evaluaci a práce odborné oponentní
evaluační skupiny pro to, aby RR ROP SZ byla po odborné i organizační stránce
schopna zajistit celý evaluační (hodnotící) proces programu v rozsahu i kvalitě
požadované Evropskou Komisí.
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.
Vzhledem k tomu, že se v roce 2007 podařilo zajistit oproti plánu jen velmi
omezený rozsah evaluačního vzdělávání (cca 1 týdenní seminář pro 2 pracovníky),
budou stěžejní aktivity podpory kapacit pro evaluaci programu přesunuty z roku
2007 do roku 2008: Oproti rámcovému evaluačnímu plánu 2007-2013 došlo však
k určité redukci jednotlivých položek z ohledem na aktuální možnosti schváleného
rozpočtu RR ROP SZ pro projekty Technické asistence ROP SZ.

3 Hodnocení systému implementace
Evaluace vztahující se k posouzení implementačního systému zhodnotí jeho náročnost
a celkovou efektivnost. Posoudí způsob a efektivnost komunikace a předávání informací
v rámci jednotlivých pracovišť a útvarů Úřadu Regionální rady ROP SZ, finanční řízení,
systém administrace, kontroly apod. Konkrétní zaměření bude upřesněno ještě
dle výsledku auditu shody.
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Evaluační aktivita slouží k ověření funkčnosti systémů a časově je směřována do první
části programového období jako podklad pro strategickou zprávu pro Evropskou Komisi.
Předpokládaný max. rozpočet: 1 500 000 Kč včetně DPH
Finanční zdroje:

Technická asistence ROP SZ,opatření 5.1

Zajištění
Externí - dodavatelsky
Prostřednictvím výběrového řízení v souladu se Směrnicí ředitele ÚRR
vztahující se k zadávání zakázek.
Za zajištění této dílčí evaluace odpovídá po odborné stránce evaluační
pracoviště – Odbor monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad a Pracovní skupina pro evaluaci, po realizační
a technické stránce Odbor technické asistence Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad.
Odůvodnění zvolení tématického rozsahu:
Operační potřeba pro efektivní řízení programu, podklad pro strategickou
zprávu.
Tematický rozsah:
Hodnocení zahrnující „potenciálně rizikové oblasti“.
Hlavní body hodnocení
náročnost implementačního systému
srozumitelnost implementačního systému
celková efektivnost implementačního systému
posouzení způsobů komunikace
využívání technické asistence
posouzení organizační struktury
administrativní a personální zabezpečení programu
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Potenciální uplatnění
Formulace závěrů a podkladů pro případnou modifikace systému implementace,
operačních manuálů a interních postupů, zefektivnění organizační struktury,
systému motivace, apod.
Indikativní časový plán:
duben 2008 – srpen 2008
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

4 Evaluace k absorpční kapacitě regionu - práce s cílovými skupinami
V průběhu roku bude provedena analýza k absorpční kapacitě regionu. Dle potřeby
budou hodnoceny obě strany absorpční kapacity: na straně příjemců informovanost
zejména o ROP SZ, ale také připravenost a schopnost žadatelů vypracovat kvalitní
projektové žádosti, případně i připravenost a kapacita implementačních orgánů zajistit
efektivní realizaci ROP SZ.
Předpokládaný max. rozpočet:
Finanční zdroje:

2 000 000 Kč včetně DPH
Technická asistence ROP SZ,opatření 5.1

Zajištění
Externí - dodavatelsky
Prostřednictvím výběrového řízení v souladu se Směrnicí ředitele ÚRR
vztahující se k zadávání zakázek.
Za zajištění této dílčí evaluace odpovídá po odborné stránce evaluační
pracoviště – Odbor monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad a Pracovní skupina pro evaluaci, po realizační
a technické stránce Odbor technické asistence Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad.
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Tematický rozsah:
Hodnocení zahrnující „potenciálně rizikové oblasti“.
Odůvodnění zvoleného tematického rozsahu:
Operační potřeba pro efektivní řízení programu, podklad pro strategickou zprávu
a pro výroční zprávy o programu.
Hlavní body hodnocení
zájem žadatelů o jednotlivé oblasti podpory – nezájem či převisy poptávky
identifikace problémů v realizaci dané oblasti podpory (věcné, administrativní
nedostatky, nedostatek informací, apod.)
identifikace hlavních problémů na straně žadatelů v přípravě a realizaci projektů
připravenost projektů s významným dopadem na území (např. infrastrukturní
projekty)
vyhodnocení realizovaných aktivit Komunikačního plánu ve vztahu ke zjištění
absorpční kapacitě
Potenciální uplatnění
Formulace závěrů a podkladů pro případnou modifikaci pravidel publicity,
komunikačního plánu, modifikaci pravidel programu a řízení a zajištění toku
informací směrem k příjemcům dotace.
Indikativní časový plán:
srpen – listopad 2008
Při stanovení termínu bylo vzato v úvahu, že tato studie by měla být provedena
po cca prvních dvou výzvách, aby bylo možné v rámci evaluace vyhodnotit reálné
zkušenosti žadatelů a zvýšit tak její efektivnost.
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
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