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Orientace na výsledky 

• Účelnost 
 

• Obecná zásada kohezní politiky 
 

• Zejména prostřednictvím monitorování a evaluace 
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Orientace na výsledky 
- důležité faktory 



1) Intervenční logika 

• Identifikace problémů a potřeb 
• Výběr priorit financování 
• Stanovení jasných cílů a definice výsledků 
• Výběr vhodných opatření/aktivit a definice 

výstupů 
 

=> Předpoklad kvalitní, dobře načasované a cílené 
evaluace 
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2) Indikátory 

• Společné indikátory (společné názvy, definice, 
měřící jednotky) 

• Specifické indikátory: 
• Relevantní 
• Jasný název 
• Měřící jednotka 
• Jednoznačná a srozumitelná definice 

• Sdílení se všemi stakeholdery 
 
NB: Mikrodata o účastnících ESF intervencí 
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3) Ex-ante evaluace 

• Analýza širokého rozsahu (čl. 48 návrhu CPR), i.a. 
• Identifikované potřeby 
• Intervenční logika 
• Indikátory 
• Příspěvek ke strategii Evropa 2020 

• Cílem je lepší nastavení programu 
• Interaktivní a iterativní proces 
• Funkční nezávislost evaluátorů 
• Načasování 
• Flexibilita zadávacích podmínek a smlouvy 
• Závěrečná zpráva s návrhem programu pro Komisi 
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4) Monitorování 

• Nástroj pro řízení programu 
 
• Musí poskytovat věrohodné údaje 

⇒Podmínka pro kvalitní průběžné evaluace 
⇒Podmínka pro smysluplné agregace údajů na 

úrovni EU (společné indikátory) 
 

• Důležitější role pro monitorovací výbor 
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5) Průběžná evaluace 
• Evaluační plán 

• Hlavní evaluace, metody, potřebná data (NB 
administrativní data), načasování 

• Intervenční logika – pomáhá při sestavení 
• Funkční nezávislost evaluátorů 
• Nutnost posunu od implementační evaluace a 

důrazu na absorpci k evaluaci účelnosti a důrazu 
na výsledky 

• Povinná evaluace dopadu pro každou prioritní osu 
• Předvídat datové potřeby 
• Pilotovat během současného období 
 

DG EMPL: Design and Commissioning of 
Counterfactual Impact Evaluation 

EVALSED 
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6) Ex-post evaluace 

• Její úspěšnost závisí na všech výše popsaných 
elementech 
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Otázky? 

Kontakt: 
Kamil Valica 

Evaluation Officer 
European Commission 
DG Employment, Social Affairs and Inclusion 
Unit A.3 - Impact Assessment and Evaluation 

E-mail: kamil.valica@ec.europa.eu 
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