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Národní strategický referenční rámec v ČR 

OP s řídícím orgánem v ČR 

Tematické OP 

OP Životní prostředí 

OP Doprava 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Podnikání a inovace 

OP Technická pomoc 

Integrovaný operační program 

Regionální OP 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Střední Morava 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

Praha - Konkurenceschopnost 

Praha - Adaptibilita 
OP ČR – Polsko 

Přeshraniční OP 

OP ČR – Slovensko 

OP ČR – Sasko 

OP ČR – Rakousko 

OP ČR - Bavorsko 

Meziregionální OP 

OP Meziregionální spolupráce 

Nadnárodní OP 

INTERACT II; ESPON 2013 

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 



- Správné nastavení strategie 

- zaměření na hlavní (odstranitelné) problémy 

- vhodné nastavení cílů strategie 

- Evidence Based Cohesion Policy  

- zaměření na dosahování výsledků 

- provázání indikátorů s cíli intervencí 

- Využití dosavadních zkušeností (i z jiných ČS) 

- nastaveny vysoké cíle 

- výsledkové indikátory založeny na statistických datech 

- vliv i jiných faktorů než strukturálních intervencí 

 

 

Hlavní předpoklady dobré evaluace ve 2014+ 
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Problém 

→ 

Příčiny 

problému 

→ 

Co chceme změnit = 

výsledek (result)  

→ 

Indikátory 
 

Alokace 

← 

Výsledkové 

indikátory (result  

indicators) 

Výstupové 

indikátory (output 

indicators) 

Co 

nejpřesnější 

definice/ 

stanovení 

problému 

Nalezení velmi 

konkrétních 

příčin problémů; 

 často je příčin 

problémů více 

Výběr jedné (hlavní) příčiny 

problému – nadefinování, co 

přesně chceme změnit 

(soustředit se na hlavní 

příčinu problému, není možné 

změnit úplně vše – aplikovat 

princip tematické 

koncentrace).  

V této fázi nutno 

minimalizovat politický vliv 

na proces programování, aby 

skutečno došlo k zaměření 

intervence na hlavní příčiny 

problému a nedošlo 

k roztříštění intervencí. 

• Definice indikátoru (vč. určení měrné jednotky 

a jasné metodiky sledování) 

• Zdroje dat (Source) 

• Výchozí hodnota (Baseline) 

• Cílová hodnota (Target) 

• Výsledkové indikátory: omezený počet 

indikátorů, prostřednictvím kterých bude 

možné zachytit požadovanou změnu s jasnou 

vazbou na cíl intervence 

Suma peněz vymezená 

pro dosažení požadované 

změny – jasně definovaná 

vazba na stanovené 

výstupové a výsledkové 

indikátory - určení 

na základě CBA, DJN nebo 

zkušeností 

Nový logický rámec přípravy 

indikátorů ve vazbě na strategii 



- Evaluace a analýzy pro vyhodnocení stavu 

operačních programů 

- Střednědobá evaluace 

- Ex-post evaluace 

 

Využití evaluací v praxi 
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Děkuji za pozornost. 

www.s-f.cz 
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