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1 Hodnocení systémů implementace a monitoringu
Dílčí evaluace
v roce 2007 bude zaměřena zejména na posouzení kvality
indikátorové soustavy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
NUTS 2 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
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

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 řídicích 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 infratrustruktura pro evaluace
(GIS sysytémy).
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, jazykovové 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
aboslutorium kvalitního manažerského/právního vzdělávání na vysokoškolské
úrovni.

Níže uvedené aktivity budou
evaluačního projektu TA.

realizovány

prostřednictvím

střednědobého

Součástí budování absorpční kapacity je i neustále zkvalitňování práce a odborné
vzdělávání interní pracovní skupiny pro evaluaci a práce odborné oponentní
evaluační skupiny.

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.

Aktivita
Odborné kursy pro evaluátory
Jazykové vzdělávání pro evaluátory
Manažerské/právní vzdělávání
Pracovní skupiny pro evaluace

2007
2007
2007
2007

Částka v Kč
100 000
50 000
160 000
50 000

Odborné kursy pro evaluátory
Jazykové vzdělávání pro evaluátory
Manažerské/právní vzdělávání
Pracovní skupiny pro evaluace
Konference, studijní cesty
GIS systém

2008
2008
2008
2008
2008
2008

200 000
100 000
240 000
150 000
1 000 000
2 000 000

Odborné kursy pro evaluátory
Jazykové vzdělávání pro evaluátory
Manažerské/právní vzdělávání
Pracovní skupiny pro evaluace
Konference, studijní cesty
GIS systém

2009
2009
2009
2009
2009
2009

250 000
100 000
240 000
200 000
1 500 000
2 000 000

