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Úvod
Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2015 vychází z Evaluačního plánu ROP Severovýchod 2007 –
2013 a navazuje na Evaluační plán roku 2014. Sestavení ročního evaluačního plánu ROP Severovýchod je
důležitou součástí evaluačních aktivit a jeho cílem je podat ucelený přehled o jednotlivých evaluačních aktivitách
a finančních prostředcích, potřebných na jejich realizaci v daném roce.

1. Evaluační aktivity roku 2015
V počáteční fázi programovacího období 2007 – 2013 byly evaluace zaměřeny zejména na implementační
a administrativní procesy, procesy hodnocení, či absorpční kapacitu. S postupem realizace programu se
evaluace zaměřily již na hodnocení adekvátnosti pokroku. Rok 2015 je však posledním rokem způsobilosti
výdajů pro programovací období 2007 – 2013 a je posledním možným rokem, ve kterém bude možné ovlivnit
výkonnost programu a podpořit úspěšnost jeho uzavření. Z tohoto důvodu by plánované evaluace měly být
zaměřeny zejména na vyhodnocení příspěvku ROP Severovýchod (dále jen „ROP SV“) k rozvoji regionu, a také
na podporu uzavírání současného programovacího období.
Evaluace v roce 2015 budou uskutečněny ve formě zakázek malého rozsahu či interně a budou zaměřeny jako
tzv. operativní evaluace. V roce 2015 bude nadále probíhat pravidelné vyhodnocování věcného a finančního
pokroku v realizaci ROP SV. Evaluační plán ROP SV pro rok 2015 počítá rovněž s realizací ad-hoc evaluačních
projektů.
Řídící orgán ROP Severovýchod (dále jen „ŘO ROP SV“) se zapojí do realizace evaluací Národního
strategického referenčního rámce (dále jen „NSRR“) v souladu s případnými požadavky Ministerstva pro místní
rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „MMR-NOK“). ŘO ROP SV také poskytne součinnost MMRNOK či řídícímu orgánu Integrovaného regionálního operačního programu na evaluacích pro období 2014 2020. V průběhu roku 2015 bude ŘO ROP SV spolupracovat s MMR-NOK také na pilotním ověření hodnocení
kvality evaluačních výstupů (tzv. metaevaluace).

1.1 Strategické evaluace
1.1.1 Ex-post hodnocení programů politiky HSS 2007–2013
Ex-post hodnocení realizované Evropskou komisí
ŘO ROP SV bude stejně jako v roce 2014 na vyžádání spolupracovat s Evaluační jednotkou DG REGIO
a MMR-NOK na provedení ex-post hodnocení programu 2007 – 2013, které bude provádět Evropská komise
na základě článku 49, odst. 3 (a které se „týká všech operačních programů v rámci každého cíle a zkoumá
rozsah využití zdrojů, účinnost a efektivitu programování fondů a socioekonomický dopad“). Toto hodnocení by
mělo být dokončeno do 31. prosince 2015. Spolupráce bude probíhat formou zasílání podkladových materiálů
a dílčích evaluačních aktivit.
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EK uvádí, že v rámci hodnocení ex-post se bude snažit poskytnout reprezentativní, nikoliv vyčerpávající obraz
o tom, co politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti přináší a na jaké oblasti hospodářství
a regionálního rozvoje má vliv. Vyhodnocení bude kombinovat jednak základní přehled poskytnutých prostředků
a hodnoty core indikátorů a dále hodnotící část, jejíž součástí budou otázky směřující k vyhodnocení efektů
politiky ve vybraných tematických oblastech (např. inovace a podpora podnikání, doprava, životní prostředí,
energetika, územní rozvoj ad.). Hodnocení bude prováděno také na základě několika případových studií (např.
v oblasti podpory a rozvoje podniků či využití nástrojů finančního inženýrství). EK také bude jako výstup
z jednotlivých oblastí využívat mapové výstupy, které nejlépe zachycují prostorové rozmístění investic
do jednotlivých regionů. Výsledek studie má být určen k podpoře dialogu ohledně budoucího směřování kohezní
politiky.
Ex-post hodnocení realizované MMR-NOK
Dle potřeb a poznatků získaných během období MMR-NOK předpokládá provedení vlastního základního
vyhodnocení přínosů a průběhu realizace intervencí NSRR včetně možných detailnějších ad-hoc hodnocení
zaměřených na určité tematické oblasti. Příprava návrhu zadání ex-post hodnocení se předpokládá ve druhé
polovině roku 2015 s tím, že samotné vyhodnocení bude probíhat po roce 2015, tedy po skončení
programového období 2007–2013, a bude proto zařazeno rovněž do Evaluačního plánu Dohody o partnerství
(který bude platný pro programové období 2014 - 2020).

1.2 Operativní evaluace
1.2.1 Roční zhodnocení
Projekt: Roční zhodnocení 2014
Cílem Ročního zhodnocení je popis pokroku ROP SV dosaženého v roce 2014 a porovnání pokroku do konce
roku 2014. Roční zhodnocení bude tematicky navazovat na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž bude
souhrnem.
V rámci přehledu provádění ROP SV bude posouzen finanční a fyzický pokrok a budou analyzovány
monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory v roce 2014 ve
srovnání s rokem 2013. Dále zde budou obsaženy základní finanční údaje a informace o integrovaných plánech
rozvoje měst.
Přínosy: finanční a věcné zhodnocení roku 2014.
Využití: Výroční zpráva o realizaci ROP SV, Zpráva o realizaci ROP pro Monitorovací výbor.
Zpracování: interní.
Časový rámec: leden – únor 2015.
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1.2.2 Tematické a územně zaměřené evaluace
Projekt: Hodnocení dopadů realizovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod na region soudržnosti Severovýchod
Cílem tohoto projektu bude zhodnotit dopady poskytnuté podpory z ROP Severovýchod, které jsou vyjádřeny
efekty ukončených projektů v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Evaluace také ověří, zda bylo dosaženo
zamýšlených dopadů v případě klíčových intervencí programu, či nikoliv. Projekt také využije výsledky projektu
Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV, který byl realizován v roce 2012.
Výstupy: evaluační zpráva.
Přínosy: přehled o přínosech prostředků poskytnutých z ROP Severovýchod.
Využití: závěrečná zpráva o realizaci programu, publicita programu.
Zpracování: externí.
Časový rámec: duben - říjen 2015.
Maximální finanční rozsah: 1 000 000 Kč bez DPH.
Projekt: Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV 2007 – 2013
Cílem vyhodnocení bude získat ucelený přehled o míře povědomí o ROP Severovýchod a jeho výsledcích
v regionu na základě vyhodnocení indikátorů efektivity komunikačních aktivit.
Závěrečné vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod proběhne na základě šetření informovanosti
na všech klíčových cílových skupin uvedených v KoP 2007-2013 včetně široké veřejnosti. Cílem tohoto šetření
bude porovnat míru informovanosti s tzv. nultým šetřením informovanosti (provedeno počátkem roku 2008 před
spuštěním iniciační kampaně) a obdobným vyhodnocením, které proběhlo v roce 2010.
Závěreční vyhodnocení bude prezentováno v Závěrečné zprávě o realizaci ROP Severovýchod.
Výstupy: evaluační zpráva.
Přínosy: informace o přínosu komunikačních aktivit, zjištění míry povědomí po realizaci kampaní ROP SV.
Využití: závěrečná zpráva o realizaci programu.
Zpracování: externí.
Časový rámec: květen – prosinec 2015.
Maximální finanční rozsah: 290 000 Kč bez DPH.
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1.3 Ad-hoc evaluační studie
Ad-hoc studie představují flexibilní formu evaluace, která je prováděna dle potřeb monitoringu (odchylky od cílů,
požadavky revizí apod.) s ohledem na průběh operačních programů a na základě závěrů ročního vyhodnocování
a dále dle specifických potřeb ŘO, NOK nebo EK.
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2. Posílení a rozvoj evaluační kapacity
ŘO ROP SV se ve spolupráci s NOK podílí na zvyšování evaluačního potenciálu regionu, zveřejňování a šíření
výsledků a doporučení. Cílem je rozšiřovat a rozvíjet metodické zázemí, nástroje pro provádění evaluace
a zejména evaluační znalosti a kapacitu.
Rozvoj evaluační kapacity zaměstnanců evaluačního pracoviště ROP SV je zajištěn do února 2015 v rámci
projektu OP TP „Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007 – 2013“ prostřednictvím
akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na evaluaci. Konkrétně se jedná o jednodenní vzdělávací
program Evaluace I., třídenní vzdělávací program Evaluace II., a aktualizační semináře Příklady dobré praxe
evaluačních metod (dvoudenní) a Plánování a organizace evaluací - vybrané otázky (jednodenní).
Pro budování interní evakuační kapacity je nezbytné i další vzdělávání zaměstnanců evaluační jednotky v rámci
odborných akcí (odborné konference, workshopy, apod.)
ŘO ROP SV bude aktualizovat tabulku evaluací, na kterou navazuje knihovna evaluací dostupná na webu
www.strukturalni-fondy.cz/knihovna-evaluaci. Knihovna evaluací obsahuje evaluace a analýzy provedené na
úrovni MMR-NOK a na úrovni jednotlivých ŘO OP.
V roce 2015 bude i nadále zajištěna průběžná aktualizace www.rada-severovychod.cz, kde budou zveřejňovány
výsledky evaluačních projektů a další relevantní dokumenty, realizované ŘO ROP SV.
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3. Finanční zdroje
Evaluační aktivity ŘO ROP SV jsou financovány z prostředků technické pomoci ROP SV.
Aktivity prováděné ve spolupráci s MMR-NOK mohou být na základě rozhodnutí MMR-NOK z části či zcela
financované z OP Technická pomoc.
Časový a finanční plán evaluačních aktivit
Zadání
projektu

Termín
realizace

Maximální
finanční rozsah
v Kč bez DPH

Zdroj
financování

MMR-NOK

-

-

MMR-NOK

Ex-post hodnocení

EK

01 – 12/2015

-

EK

Ex-post hodnocení

MMR-NOK

2. polovina
roku 2015

-

MMR-NOK

Roční zhodnocení 2014

ROP SV

01 – 02/2015

-

-

Hodnocení dopadů ROP SV

ROP SV

04 – 10/2015

1 000 000,-

ROP SV

Vyhodnocení KoP

ROP SV

05 – 12/2015

290 000,-

ROP SV

Aktivita/projekt
Posílení a rozvoj evaluačních
kapacit
Strategické evaluace

Operativní evaluace

Ad-hoc evaluace (dle potřeby)
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4. Časový plán - graficky
Následující tabulka představuje indikativní časový rozvrh realizace evaluačních projektů v roce 2015. Vzhledem
k provázanosti s evaluačními aktivitami MMR-NOK má tento plán indikativní charakter a dané časové údaje
mohou být v průběhu implementace ROP SV změněny.
1
2
Roční zhodnocení

Pouze ŘO ROP SV

3

Časový plán evaluačních aktivit ROP Severovýchod 2015
5
6
7
8
9
10
11
12
Hodnocení dopadů ROP SV
Vyhodnocení KoP
Ad-hoc evaluace
Metaevaluace
Ex-post hodnocení (řízeno EK)
Ex-post hodnocení (řízeno NOK)
Míra spolupráce jednotlivých subjektů
Spolupráce ŘO ROP SV s NOK
Zadání a koordinace NOK
Řízení EK, spolupráce NOK
4
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tel.: +420 498 501 011
e-mail: info@rada-severovychod.cz

www.rada-severovychod.cz

