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Výzvy a příprava období 2014-2020
Postaveno na důrazu na výsledky
o Správné nastavení programu
Teorie změny:
Co chceme a můžeme změnit? - identifikace potřeb
Jak toho chceme dosáhnout? - správné nastavení cílů a aktivit
Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? - indikátorová soustava + evaluace

o Správné nastavení indikátorových soustav
Metodický pokyn Zásady tvorby a využívání indikátorů
Národní číselník indikátorů pro 2014-2020
o Důraz na pravidelné monitorování a hodnocení
Příprava jednotného metodického prostředí (monitorování,
evaluace atd.)
Kvalitní monitorovací systém

Proč je nutné nastavit jednotné
metodické prostředí?
Nové principy:
 Zvýšení efektivity kohezní politiky –zacílení na výsledky
o větší důraz na strategické plánování zaměřené na výsledky
o důraz na provázání intervenční logiky v rámci 1, ale i napříč celého systému
programů
o nutnost zabezpečit potřebné územní dopady investic: regionální/územní a urbánní
dimenze bude promítnuta i do sektorově orientovaných programů

 Nové prvky, které vyžadují centrální koordinaci
o ex-ante kondicionality
o posílení regionální dimenze OP
o závazné milníky

 Zajištění řízení Dohody o partnerství
 Reflektování zkušeností ze stávajícího programového období
o Široké vymezení strategií a velký počet aktivit – nepropojení intervencí
o Obtížné hodnocení efektů

Metodický pokyn pro evaluace
2014-2020
Cíl: nastavit základní standardy evaluačního procesu s cílem
sjednocení přístupů, sdílení informací a znalostí v rámci operačních
programů v období 2014–2020 fondů SSR.
Reflektuje požadavky EK, specifickou terminologii fondů a zkušenosti.
Platný pro všechny programy fondů SSR.
Obsah pokynu:
 vymezení základních pojmů,
 pravidla pro tvorbu, aktualizaci a obsah evaluačního plánu
 vymezení činností evaluačních platforem a role aktérů
 definuje standardy evaluací
 pravidla pro sdílení informací
 využívání závěrů evaluací

Hlavní pravidla metodického
pokynu
Nadefinováno 24 pravidel:
 Využívání principu triangulace, tedy stanovovat závěry na základě
min. 2 metod či zdrojů dat
 Jednoznačně a dostatečně formulovat předmět evaluace
 Využívání terminologie stanovené metodický pokynem
 Povinnost sestavení evaluačního plánu a provádět pravidelné
aktualizace včetně vyhodnocování jeho plnění
 Zajistit přenos zkušeností a sdílení informací v rámci platforem

Hlavní pravidla metodického
pokynu
Nadefinováno 24 pravidel:
 Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavek na dodržování
Etického kodexu evaluátora a standardy evaluací definované ČES
 Požadavek na definování jednotné struktury a formy výstupů
 Je doporučováno provádět hodnocení kvality evaluačního procesu a
jeho výstupů (jak z pohledu zadavatele, tak dodavatele)
 Sdílení informací ke každé evaluační aktivitě prostřednictvím
monitorovacího systému
 Zveřejňování výstupů pro veřejnost
 Vyhodnocování plnění relevantních doporučení z evaluací

Děkuji za pozornost.
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