Konference České evaluační společnosti 2018 - Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji, 12. června 2018
Ranní plénum – Hana Volná – Ministerstvo zahraničních věcí

EVALUACE V ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCI ČR
KKDDOO
Ministerstvo zahraničních věcí – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
 Plán evaluací na příslušný rok + indikativní výhled a jeho prezentace;
 koordinace interních vyhodnocení (strategie, programy);
 zadávání externích vyhodnocení formou veřejné zakázky malého rozsahu;
 průběžné sledování externích evaluačních zakázek (smluvní vztah, referenční skupina,
připomínkování vstupní a závěrečné zprávy, jejich prezentace a publikace, vyúčtování a
úhrada);
 práce s doporučeními (sdružení, koordinace vypořádání všemi aktéry, zpětné potvrzení o
vypořádání s ročním odstupem).
Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci + její pracovní skupina
 Rada schvaluje plán evaluací a průběžně sleduje jeho naplňování;
 Pracovní skupina Rady pro evaluace projednává plán evaluací, systémová doporučení
z ukončeného ročníku a případné změny ve způsobu zadávání evaluací a v příslušných
podkladech pro ně;
 členové Rady a PS pro evaluace se účastní prezentací výstupů z externích a interních evaluací
a sdílejí vlastní evaluační zkušenosti.
JJAAKK
Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci (č. 151/2010 Sb., platný od 1. 7.
2010)
Plán zahraniční rozvojové spolupráce na následující rok se střednědobým výhledem (rozpočet na
evaluace a kontrolu – na rok 2018 schváleno 6 mil. Kč)
Plán evaluací na daný rok + indikativní výhled na rok následný (výběr projektů či nástrojů zahraniční
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci k hodnocení s indikací kritérií pro výběr, hlavních cílů a
rámcového rozpočtu, zpravidla 3 – 5 evaluačních zakázek, z toho zpravidla jedna na území ČR)
CCOO
2017 - 2018:
o kombinované interní a externí vyhodnocení programu rozvojových stipendií s důrazem na
roky 2013 – 2017 a s výhledem na přípravu nové Strategie;
o

vyhodnocení projektů ZRS ČR v Bosně a Hercegovině (obnovitelné zdroje energie; certifikace
v zemědělství), Gruzii (komplexní podpora Chráněné krajinné oblasti Tušsko) a Kambodži
(sociální inkluze);

o

vyhodnocení projektů humanitární pomoci pro syrské uprchlíky a místní komunity
v Libanonu;

o

vyhodnocení projektů globálního rozvojového vzdělávání a osvěty v ČR (Letní škola
rozvojových studií, Fotbal pro rozvoj).

Evaluace ZRS ČR: www.mzv.cz/rozvoj

