Evaluační plán
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II
SEVEROVÝCHOD pro rok 2016
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Úvod
Roční evaluační plán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP
Severovýchod“) pro rok 2016 navazuje na Evaluační plán ROP Severovýchod 2007 – 2013 a na Evaluační plán
roku 2015. 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 2016
Rok 2016 je typický tím, že jsou ze strany Řídícího orgánu ROP Severovýchod propláceny již poslední žádosti
o platbu. Zároveň v tomto roce bude zpracována Závěrečná zpráva o realizaci ROP Severovýchod (dále jen
„Závěrečná zpráva“). Závěrečná zpráva má sloužit Evropské komisi jako nejdůležitější zdroj informací
o prováděných investicích. Z tohoto důvodu evaluace v roce 2016 mohou napomoci tvorbě této zprávy.
Evaluace v roce 2016 budou uskutečněny interně a budou zaměřeny jako operativní a ad-hoc evaluace.
V roce 2016 proběhne vyhodnocení věcného a finančního pokroku v realizaci ROP Severovýchod. Případné adhoc evaluace jsou pak uvažovány v případě potřeby zpracování dílčího zhodnocení pro Závěrečnou zprávu.
Řídící orgán ROP Severovýchod (dále jen „Řídící orgán“) 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“). Řídící orgán také poskytne součinnost MMRNOK či řídícímu orgánu Integrovaného regionálního operačního programu na evaluacích pro období 2014 2020. V průběhu roku 2016 bude Řídící orgán 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 MMR-NOK
MMR-NOK připravuje ex-post evaluaci NSRR programového období 2007–2013.
Indikativní harmonogram:


příprava zadání evaluace 3Q 2015 – 2Q 2016



realizace evaluace 2Q 2016 – 2Q 2017



výstupy evaluace 3Q 2017
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MMR-NOK počítá se spoluprací s řídícími orgány období 2007 - 2013 při přípravě zadání, a to zejména v oblasti
konzultace vybraných témat, nastavení evaluačních otázek, konzultace ohledně metod hodnocení, dostupnosti
a kvality dat.
Samotné vyhodnocení je součástí Evaluačního plánu Dohody o partnerství pro programové období 2014 - 2020.

1.2 Operativní evaluace
1.2.1 Roční zhodnocení
Projekt: Roční zhodnocení 2015
Cílem Ročního zhodnocení je popis pokroku ROP Severovýchod dosaženého v roce 2015 a porovnání pokroku
za celé programové období do konce roku 2015. Roční zhodnocení bude tematicky navazovat na pravidelně
vytvářené měsíční analýzy, jejichž bude souhrnem.
V rámci přehledu provádění ROP Severovýchod bude posouzen finanční a fyzický pokrok a budou analyzovány
monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory v roce 2015 ve
srovnání s rokem 2014. Dále zde budou obsaženy základní finanční údaje a informace o integrovaných plánech
rozvoje měst.
Přínosy: finanční a věcné zhodnocení roku 2015.
Využití: Závěrečná zpráva o realizaci ROP Severovýchod, Zpráva o realizaci ROP pro Monitorovací výbor.
Zpracování: interní.
Časový rámec: leden – únor 2016.

1.3 Ad-hoc evaluační studie
Ad-hoc studie představují flexibilní formu evaluace, která je běžně prováděna dle potřeb monitoringu (v průběhu
realizace programu zejména v případě odchylek od cílů, při požadavcích na revize, apod.) s ohledem na průběh
operačních programů, na základě závěrů ročního vyhodnocování a dále dle specifických potřeb Řídícího orgánu,
MMR-NOK nebo Evropské komise. Vzhledem k tomu, že hlavním úkolem monitoringu bude v tomto roce
předložit relevantní data v Závěrečné zprávě, bude cílem ad-hoc evaluací napomoci při jejím zpracování.
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2. Posílení a rozvoj evaluační kapacity
Řídící orgán se ve spolupráci s MMR-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.
Pro budování interní evakuační kapacity je nezbytné i další vzdělávání zaměstnanců evaluační jednotky v rámci
odborných akcí (odborné konference, workshopy, apod.), přičemž financování těchto aktivit je od roku 2016
omezeno na financování z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Systém vzdělávání pro
zaměstnance implementující Dohodu o partnerství nebyl zatím spuštěn.
Řídící orgán 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 řídících orgánů operačních programů.
V roce 2016 bude i nadále zajištěna průběžná aktualizace www.rada-severovychod.cz, kde budou zveřejňovány
výsledky evaluačních projektů a další relevantní dokumenty, realizované Řídícím orgánem.
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3. Finanční zdroje
Evaluační aktivity Řídícího orgánu jsou od roku 2016 financovány z prostředků Operačního programu Technická
pomoc 2014 – 2020. Časový plán je obsažen v následující tabulce.
Časový a finanční plán evaluačních aktivit

Aktivita/projekt
Posílení a rozvoj evaluačních
kapacit

Zadání
projektu

Termín
realizace

Maximální
finanční rozsah
v Kč bez DPH

Zdroj
financování

MMR-NOK

-

-

MMR-NOK

MMR-NOK

01 – 12/2016

-

MMR-NOK

ROP SV

01 – 02/2016

-

-

Strategické evaluace
Ex-post hodnocení
Operativní evaluace
Roční zhodnocení 2015
Ad-hoc evaluace (dle potřeby)
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4. Časový plán - graficky
Následující tabulka představuje indikativní časový rozvrh realizace evaluačních projektů v roce 2016. 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

4

Časový plán evaluačních aktivit ROP Severovýchod 2016
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6
7
8
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Ad-hoc evaluace
Metaevaluace
Ex-post hodnocení
Spolupráce s jednotlivými subjekty:
Spolupráce ŘO ROP SV s NOK
Zadání a koordinace NOK
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Řízení EK, spolupráce NOK

Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: info@rada-severovychod.cz

www.rada-severovychod.cz

