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Role Evaluační jednotky  
Národního orgánu pro koordinaci  
v programovém období 2014-2020 



• Evaluace ESIF v programovém období 2014-2020 
• Východiska pro koncipování role EJ NOK 
• Poslání EJ NOK 
• Činnosti EJ NOK 
• Evaluace realizované EJ NOK 
 

       Obsah prezentace 



• Oproti programovému období 2007-2013 nabývají evaluace na 
významu: 
• Prosazování principu Evidence-based Cohesion Policy (Politika 

soudržnosti založená na výsledcích) 
• Primárním cílem tak není „pouhé“ čerpání, ale dosahování výsledků a 

jejich prokazování 
• Evaluace = (mj.) nástroj pro dokládání výsledků 
• Promítnuto do obecného nařízení k ESI fondům 

• Povinné evaluace 
• Povinné zveřejňování evaluací 
 

→ příležitost pro evaluace a zvýšení prestiže evaluací v oblasti ESI fondů 
 

 

   Evaluace ESIF v 
   programovém období 2014-2020 



Co ovlivňuje evaluační kapacitu v oblasti ESIF? 
• Strana poptávky – decision-makeři, implementační struktura (řídící 

orgány/NOK) 
• Znalost potřeb 
• Znalost možností 
• Vymezení zdrojů 

• Strana nabídky – evaluátoři, konzultanti, akademická sféra 
• Kvalita 
• Čas 
• Peníze 

• Práce s evaluačními výstupy 
• Využitelnost závěrů a doporučení 
• Využívání závěrů a doporučení 

   Východiska pro koncipování role  
   EJ NOK (I.) 
 



    Východiska pro koncipování role  
    EJ NOK (II.) 
 

Základní dokumenty 
Věcné Metodické 

Obecné nařízení 

Metodiky EK 

Dohoda o partnerství MP Evaluace 

Evaluační plán DoP 



• Sběr podnětů pro evaluace na úrovni DoP (interní i externí podněty) 
• Nastavování evaluačních designů 
• Realizace evaluací (interně, externě, smíšeně) 

 
 

 → zjišťování efektů realizovaných intervencí (na úrovni DoP) 
 → doporučení pro zvýšení efektivity (procesní i věcné) 

 

   Hlavní úkol EJ NOK 



Činnosti Evaluační jednotky NOK zachycené v MP Evaluace a EP DoP 
(příklady) 
• Tvoří, aktualizuje a naplňuje EP DoP 
• Koordinuje evaluační činnost ŘO 
• Svolává a řídí Pracovní skupinu pro evaluace NOK 
• Je zapojena do evaluačních platforem (na úrovni EK i ŘO) 
• Sdílí a konzultuje závěry a doporučení z evaluací (uvnitř NOK i navenek) 
• Zveřejňuje výstupy z evaluací 
• … 
• Napomáhá k tvorbě evaluační kapacity 

 

   Činnosti EJ NOK směřující  
   k naplnění hlavních úkolů 



Širší poslání EJ NOK:  
 
 

Napomáhat tvorbě evaluační kapacity na poli ESIF v ČR 
 

= 
 

Osvěta v oblasti evaluací 
Zkvalitnění evaluačních kapacit (na straně poptávky i nabídky) 

 

   Poslání EJ NOK? 



• Nařízení, pokyny EK 
• Povinné hodnocení účinnosti, efektivity a dopadu (čl. 56/3) 
• Povinné evaluace pro každou prioritní osu/ specifický cíl (čl. 56) 
• Povinné zveřejňování evaluačních výstupů (čl. 54/4) 

• MP Evaluace, EP DoP 
• Povinné hodnocení plnění evaluačních plánů 
• Povinná práce s doporučeními vzešlými z evaluací 
• Standardy evaluací – Etický kodex evaluátora, Standardy ČES  
• Hodnocení kvality evaluačního procesu – zpětná vazba ze strany poptávky i 

nabídky 
 

 

   Poslání EJ NOK – nástroje (I.) 



• Sdílení informací (vč. příkladů dobré i špatné praxe) 
• Pracovní skupina pro evaluace NOK 
• Setkání s dodavateli evaluací (v rámci realizace evaluací, v rámci aktivit ČES…) 
• Knihovna evaluací (viz dále) 

• Vzdělávání zadavatelů (zástupců ŘO, členů evaluačních jednotek 
programů) 
• Semináře, workshopy 
• Konference (viz dále) 

• Konzultace poskytované evaluačním jednotkám programů 
• K evaluačním plánům programů 
• K evaluačním designům a metodám 
• K zadání a výstupům z evaluací 

• Realizace vlastních evaluací (viz dále) 
 
 

   Poslání EJ NOK – nástroje (II.) 



Knihovna evaluací 
• www.dotaceeu.cz/knihovna-evaluaci 
 

   Poslání EJ NOK – nástroje (IIIa.) 

http://www.dotaceeu.cz/knihovna-evaluaci


   Poslání EJ NOK – nástroje (IIIb.) 



   Poslání EJ NOK – nástroje (IIIc.) 



Výroční konference EJ NOK 
• Cíl:  

• Osvěta v oblasti evaluací směrem k veřejnosti 
• Představení hlavních trendů 
• Ukázky praktických přínosů evaluací 

• Domácí i zahraniční účast 
• Přidružené vzdělávací akce pro zadavatele i dodavatele evaluací 
• První výroční konference plánována na říjen 2015 
   
    

   Poslání EJ NOK – nástroje (IV.) 



Evaluační plán Dohody o partnerství 
• Základní rámec evaluační činnosti nastaven na celé programové období  
• Podrobnější rozpracování na nejbližší 2-3 roky 
• V prvních letech implementace převážně procesní evaluace, ověřování 

relevance zahajovaných intervencí a ex-post evaluace intervencí 
programového období 2007-2013 

• Těžiště výsledkových/dopadových evaluací s ohledem na předpokládaný 
vývoj implementace ESI fondů až po r. 2016 

 

   Evaluační činnost EJ NOK (I.) 



Aktuálně běží:  
• Procesní evaluace Hodnocení nastavení implementace (využití Systems 

Thinking/ Vanguard method) 
• Vizualizace dat, kartografické výstupy  
V přípravě: 
• Hodnocení plnění cílů Koncepce Jednotného metodického prostředí 
• Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013  
• Ex-post evaluace programového období 2007-2013 
• Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti osob podílejících se na 

implementaci ESIF 
Projekt v rámci programu Beta (TAČR) 
• Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF 
 

   Evaluační činnost EJ NOK (II.) 



Děkuji za pozornost 
 

Kateřina Gregorová 
katerina.gregorova@mmr.cz 
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