Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro
programové období 2014–2020
1. Úvod
Evaluační plán IROP 2014–2020 (EP IROP) byl vypracován v souladu s Metodickým pokynem NOK pro
evaluace v programovém období 2014–2020, v souladu s čl. 54–57 a 114 Nařízení (EU) č. 1303/2013
ze dne 17. prosince 2013 a v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové
období 2014 -2020.
Evaluační plán IROP představuje plánované evaluace a způsob jejich realizace.
Podle čl. 54 obecného nařízení se evaluace provádí za účelem zlepšení kvality koncepce a provádění
programů a posouzení jejich účinnosti a dopadu. Mezi hlavní evaluační zásady patří transparentnost a
hlavním kritériem jsou principy 3E, posuzované na jednotlivých úrovních implementace. Mezi
standardy evaluací patří požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a na minimální kvalitu
a obsah výstupu evaluace podle standardů České evaluační společnosti. Požadavek na dodržování
Etického kodexu evaluátora a minimální kvalitu a obsah výstupu evaluace s odkazem na Standardy
ČES1 uvádí ŘO IROP v rámci svých zadávacích dokumentací. Externí zhotovitel je povinen řídit se při
zpracování evaluačního projektu tímto etickým kodexem a požadovanými standardy. Dokladem o
akceptaci kodexu je podpis zhotovitele.
Realizaci evaluačních aktivit zajištuje a koordinuje nezávislá evaluační jednotka ŘO (EJ ŘO), kterou
tvoří jeden koordinátor evaluace IROP, zařazen do oddělení řízení (OŘ 261). EJ ŘO odpovídá za řádné
a efektivní provádění evaluací, připravuje a koordinuje evaluace ŘO IROP, dohlíží na realizaci evaluací
a na plnění a vyhodnocování doporučení z jednotlivých evaluací. EJ ŘO zajišťuje realizaci evaluací ve
spolupráci se zprostředkujícím subjektem a dalšími relevantními partnery. V roce 2015 ŘO IROP
neplánuje posílení administrativní kapacity pro oblast evaluací. Pokud se v průběhu programového
období projeví počet administrativní kapacity pro zajištění evaluačních aktivit jako nedostatečný,
přistoupí ŘO IROP k jeho navýšení, za podmínek, že danými kapacitami bude disponovat.
Důležitým opatřením pro kvalitní zadávání evaluačních zakázek, kontrolu dodávaných služeb, interní
zpracování evaluací a realizaci nápravných opatření na zjištění z evaluací je rozvoj evaluačních kapacit
prostřednictvím vzdělávání v oblasti evaluací. K rozvoji evaluační kapacity bude docházet i
prostřednictvím spolupráce s partnery, experty a externími zhotoviteli při realizaci evaluačních
aktivit. ŘO IROP plánuje v rámci rozvoje evaluační kapacity následující aktivity:
- semináře a školení v oblasti evaluací pro zaměstnance ŘO IROP a ZS
- prohlubování odborných znalostí a dovedností pracovníků EJ ŘO a ZS
- účast na seminářích a konferencích realizovaných na národní a mezinárodní úrovni
- systematické šíření informací a publicita výstupů evaluací ŘO IROP
1

Etický kodex evaluátora a standardy ČES jsou součástí přílohy č. 4 MP pro evaluace v programovém období
2014-2020
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Řídící orgán IROP svolává a řídí Pracovní skupinu pro evaluace ŘO IROP (PSE ŘO) a zřizuje odborné
oponentní skupiny, které plní úlohu odborného dohledu nad realizací evaluací a přispívají
k transparentnosti a nezávislosti hodnocení. PSE ŘO plní úlohu poradního a koordinačního orgánu
pro evaluační aktivity a je tvořena zástupci ŘO, ZS a EJ NOK a dalšími relevantními partnery. PSE ŘO
se schází minimálně dvakrát ročně, případně dle potřeby.
Podrobné postupy v oblasti evaluací IROP jsou nastaveny v kapitole B7 Operačního manuálu IROP.
Výsledky evaluací jsou pravidelně komunikovány s manažerskou úrovní ŘO IROP. Vedení ŘO IROP
využívá výstupů evaluační činnosti pro efektivní řízení a implementaci programu. Výsledky všech
evaluací jsou zveřejňovány na webových stránkách k IROP, a to minimálně v rozsahu manažerského
shrnutí (v českém i anglickém jazyce).
EJ ŘO zajišťuje vyhodnocení plnění EP IROP. Zprávu o plnění EP IROP, která je součástí Výroční zprávy
o implementaci programu, předkládá ŘO minimálně jednou ročně MoV. Součástí zprávy je přehled
využití doporučení z evaluací, který definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění
na základě akceptovaných doporučení z realizovaných evaluací.
Na základě požadavku EK čl. 114(2) obecného nařízení musí ŘO nejpozději do 31. prosince 2022
pro každý operační program předložit „Souhrn evaluací programu“, shrnující závěry provedených
hodnocení a hlavní výstupy a výsledky programu. Návrh „Souhrnu evaluací programu“ ŘO zašle
k připomínkám MMR-NOK – EJ NOK minimálně 10 pracovních dní před odesláním podkladů členům
MoV, aby mohly být návrhy na úpravy vypořádány. MMR-NOK vyjádří své připomínky a komentáře
nejpozději do 10 pracovních dní od obdržení návrhu zprávy.
Evaluační plán IROP je zpracován na celé programové období. Aktualizace je doporučována zpravidla
jednou ročně. Podrobnější rozpracování je uvedeno v krátkodobém horizontu s důrazem na nejbližší
roky, design nejbližších aktivit je podrobněji popsán v přílohách. Další navržené evaluační aktivity jsou
orientační a budou předmětem aktualizací v následujících letech.
Evaluační aktivity ŘO IROP budou financovány v rámci Prioritní osy 5 – Technická pomoc.
ŘO IROP předloží evaluační plán ke schválení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku po
přijetí operačního programu.

2. Plánované evaluace
Součástí této kapitoly je indikativní seznam plánovaných a realizovaných evaluací v programovém
období 2014–2020. Podrobněji jsou popsány evaluace pro rok 2014, 2015 a 2016, ke kterým byly
zpracovány podrobnější karty, uvedené v příloze č. 1.
V prvních letech implementace se evaluační aktivity ŘO soustředí převážně na procesní evaluace
podporující implementační proces. Realizace výsledkových/dopadových evaluací je plánována
s ohledem na předpokládaný vývoj IROP po roce 2016.
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Tab. č. 1: Indikativní seznam evaluačních aktivit IROP v rámci programového období 2014–2020

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

Plán aktivit EJ ŘO IROP na rok 2014

1.

2.

Ex-ante evaluace
IROP pro
programové období
2014 – 2020

Posouzení vlivu IROP
pro programové
období 2014 – 2020
na životní prostředí
(SEA hodnocení
programu)

Předběžné
hodnocení
programu

Předběžné
posouzení vlivu
programu na
životní prostředí

Externí
(Deloitte
Advisory
s.r.o.)

Analýza
sekundárních
informačních
zdrojů a dat,
individuální
pohovory, focus
group

Ex-ante

Nařízení EP a
Rady (EU)
č.1303/2013,
čl. 55, odst. 3

Ex-ante

Posouzení vlivů
na životní
prostředí bylo
Nařízení EP a Externí
provedeno v
Září 2013 –
Rady (EU)
(Integra
souladu se
červen 2014
č.1303/2013, Consultin zákonem č.
(ukončeno)
čl. 55, odst. 4 g s.r.o)
100/2001 Sb., o
posuzování vlivů
na životní
prostředí, ve
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Září 2013 –
červen 2014
(ukončeno)

290 000,- Kč bez
DPH

300 000,- Kč bez
DPH

individuální
pohovory, focus
group

-

MŽP ČR

Všechny SC

Provedení evaluace
je povinností orgánu
odpovědného za
přípravu programu.
Ex-ante evaluace se
předkládá Komisi
současně
s programem a se
shrnutím. Hodnocení
provádějí odborníci
funkčně nezávislí na
řídícím orgánu či
zpracovateli návrhu
programu.

Všechny SC

Zpracování
posouzení vlivu
programu na životní
prostředí a vlivu na
veřejné zdraví a na
soustavu NATURA
2000 vychází
z ustanovení čl. 55
odst. 4 nařízení o

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

znění pozdějších
předpisů, a
zpracováno v
rozsahu přílohy
č. 9 tohoto
zákona

3.

Cílem
předběžného
posouzení je
Předběžné posouzení objektivně
posoudit
využití finančního
možnosti
nástroje v IROP
aplikace a
následně přímé
realizace
podpory
prostřednictvím
finančních

Ex-ante

Nařízení EP a
Rady (EU)
č.1303/2013,
čl. 37, odst. 2

Externí
(Deloitte
Advisory
s.r.o.)

Analýza
sekundárních
informačních
zdrojů a dat,
individuální
pohovory, prescreeningový
Říjen 2014
dotazník,
březen 2015
sociální
průzkumy, focus
group, case
study, analýza
nákladů a
výnosů, analýza
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Komentář

společných
ustanoveních a ze
zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování
vlivů na životní
prostředí
v aktuálním znění,
který do českého
prostředí
transponuje směrnici
EP a Rady č.
2001/42/ES ze dne
27. 6. 2001.

individuální
pohovory,
– 790 000,- Kč bez dotazníkové
DPH
šetření, focus
group, MSC2007,
ČSÚ

MMR -NOK,
SFRB,MMROPB, ČBA
ČR

SC 2.5

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

nástrojů v
intervencích
IROP.

4.

Analýza absorpční
kapacity

Analýza
absorpční
kapacity zkoumá
předpoklady
čerpání
finančních
prostředků podle On –going,
tematická
jednotlivých
specifických cílů,
vybraných
aktivit, regionů
nebo
skupin
příjemců.

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

nákladové
účinnosti,
posouzení
ekonomického
dopadu, měření
procesní
efektivity
Plán aktivit EJ ŘO IROP na rok 2015

Ne

Interní

Dotazníkové
šetření, analýza
informačních
zdrojů a dat,
analýza dat z
monitorovacího
systému
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únor – květen

Dotazníkové
šetření,
ZS, věcní
MS2014+, interní garanti
tabulky

Všechny SC

Na základě
vyhodnocení
výsledků analýzy
budou nastavena
opatření v oblasti
posilování absorpční
kapacity. Z analýzy
absorpční kapacity
vychází plánování,
nastavení a výše
alokace výzev.

Pořadí

5.

6.

Název evaluace

Analýza
administrativních
kapacit

Analýza absorpční
kapacity

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Cílem je ověřit
efektivitu a
dostatečnost
nastavení
personální
kapacity
subjektů
podílejících se na
implementaci
IROP a posoudit
skutečně
On –going,
vynaložené
tematická
finanční
prostředky
jednotlivých ZS
na
administraci
delegovaných
činností a
zároveň celkové
náklady na řízení
programu.

Analýza
On -going,
absorpční
tematická
kapacity zkoumá

Vazba
na nařízení
EK

Ne

Ne

Interní,
externí

Interní

Interní

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Dotazníkové
šetření, analýza
informačních
zdrojů a dat,
analýza dat z
monitorovacího
systému

červen – září

Plán aktivit EJ ŘO IROP na rok 2016
Dotazníkové
šetření, analýza
únor – duben
informačních
zdrojů a dat,
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Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Vazba
na SC

Spolupráce s

Dotazníkové
šetření,
ZS
MS2014+, interní
tabulky

Dotazníkové
šetření,
ZS, věcní
MS2014+, interní garanti
tabulky

Komentář

Ne

Všechny SC

Z analýzy vychází
plánování, nastavení
a výše alokace výzev,
na základě

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

předpoklady
čerpání
finančních
prostředků podle
jednotlivých
specifických cílů,
vybraných
aktivit, regionů
nebo
skupin
příjemců.

7.

Analýza
administrativních
kapacit

Cílem je ověřit
efektivitu a
dostatečnost
nastavení
personální
kapacity
subjektů
podílejících se na On - going,
implementaci
tematická
IROP a posoudit
skutečně
vynaložené
finanční
prostředky
jednotlivých
zprostředkujících

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Vazba
na SC

Spolupráce s

analýza dat z
monitorovacího
systému

Ne

Interní

Dotazníkové
šetření, analýza
informačních
zdrojů a dat,
analýza dat z
monitorovacího
systému
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Komentář

vyhodnocení
výsledků budou
nastavena opatření
v oblasti posilování
absorpční kapacity. Z
analýzy kapacity
vychází plánování,
nastavení a výše
alokace výzev.

červen – září

Dotazníkové
šetření,
ZS
MS2014+, interní
tabulky

Ne

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Vazba
na SC

Spolupráce s

Komentář

subjektů na
administraci
delegovaných
činností a
zároveň celkové
náklady na řízení
programu.

8.

9.

Evaluace nastavení
implementační
struktury IROP

Ověření změny
rozvojových potřeb
IROP

Hodnocení
nastavení
procesů
implementační
struktury IROP.

Vyhodnocení
relevance
jednotlivých
specifických cílů
IROP.

Procesní

Hodnocení
relevance,
strategické

Ne

Smíšená

Nařízení EP a
Rady (EU)
č.1303/2013, Externí
čl. 52,
odst.2a

Analýza
informačních
zdrojů a dat,
desk research,
dotazníkové
šetření,
2Q 2016 – 4Q
individuální
2016
pohovory, focus
group,
analýza dat z
monitorovacího
systému

Analýza dat,
Desk research,
dotazníkové
šetření

1. etapa: 3Q
2016 – 1Q 2017
2. etapa: 2Q
2018- 1Q 2019
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500 000,- Kč

3 000 000 Kč

Dotazníkové
šetření,
individuální
pohovory, focus
group, MS2014+

Dotazníkové
šetření, data
MS2014+; ČSÚ a
jiné statistiky,
desk research,

Jednotlivé
subjekty
Ne
implementa
ce

MMR-NOK

Všechny SC

Hodnocení je
prováděno jako
podklad pro zprávu o
pokroku
předkládanou EK do
31. srpna roku 2017
a 2019 (viz čl. 52
obecného nařízení).
Finální výstup 1.

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

etapy 2/2017. Finální
výstup 2. etapy
2/2019
Výsledky druhé
etapy budou mj.
sloužit jako úvodní
podklad pro přípravu
období 2021+.

10.

11.

Hodnocení nastavení
a monitorování
synergických a
komplementárních
vazeb IROP

Evaluace plnění

Hodnocení
nastavení a
fungování
mechanismu
synergických a
komplementární
ch vazeb a
zhodnocení
nastavení
procesů
v dokumentaci
(memoranda,
dohody a
koordinační
mechanismy)
OP IROP
Souhrnné
hodnocení

Procesní,
tematické

Nařízení EP a Externí
Rady (EU)
č.1303/2013,
čl.52,
odst.2d;
příloha
nařízení č.1
SSR (3.2, 4.14.9)

Analýza dat,

Data v MS2014+
2Q 2016 – 4Q
2016

kvalitativní
hodnocení
procesů,

1 500 000 Kč

kvalitativní a
případně
doplňková data

ŘO
synergickéh
o OP, MMR

Všechny SC

Výstup pro MMR NOK: 12/2016

expertní
hodnocení,
terénní šetření
(rozhovory,
focus groups …),
popř. na vzorku
outcome
mapping
Dotazníkové
šetření

Průběžná,

Nařízení EP a

externí

Analýza dat,

2Q 2016 – únor
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1 500 000 Kč

ČSÚ, MS2014+,

MMR -NOK

Všechny SC

Hraniční termín

Pořadí

Název evaluace

priorit a specifických
cílů IROP

Předmět a cíl
evaluace - popis

úspěšnosti
plnění SC a
očekávaných
výsledků IROP
(ve vazbě na
očekávané
výsledky DoP).

Typ

strategická

Vazba
na nařízení
EK

Rady (EU)
č.1303/2013,
čl. 52, odst.
2b

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Desk research

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

2017 / průběžný
výstup 12/2016
/dále v r. 20172019

Výhled aktivit EJ ŘO IROP na roky 2017–2023
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Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

výstupy
z evaluací
strategických
dokumentů

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

zpracování je únor
2017, tak, aby výstup
evaluace mohl být
zpracován do
souhrnného
vyhodnocení plnění
DoP. Podklady se
očekávají v podobě
vyhodnocení
očekávaných
výsledků uvedených
v DoP.

Pořadí

12.

13.

Název evaluace

Analýza absorpční
kapacity

Analýza
administrativních
kapacit

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Analýza
absorpční
kapacity zkoumá
předpoklady
čerpání
finančních
prostředků podle On -going,
tematická
jednotlivých
specifických cílů,
vybraných
aktivit, regionů
nebo
skupin
příjemců.
Cílem je ověřit
efektivitu a
dostatečnost
nastavení
personální
On - going,
kapacity
tematická
subjektů
podílejících se na
implementaci
IROP a posoudit
skutečně

Vazba
na nařízení
EK

Ne

Ne

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Interní

Dotazníkové
šetření,
statistická
analýza dat,
analýza dat z
monitorovacího
systému

Únor – duben
(každoročně)

Dotazníkové
šetření, MS

Interní

Dotazníkové
šetření, analýza
informačních
zdrojů a dat,
analýza dat z
monitorovacího
systému

Červen – září
(každoročně)

Dotazníkové
šetření,
ZS
MS2014+, interní
tabulky
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Vazba
na SC

Spolupráce s

ZS, věcní
garanti

Všechny SC

Ne

Komentář

Z analýzy vychází
plánování, nastavení
a výše alokace výzev,
na
základě
vyhodnocení
výsledků
budou
nastavena opatření
v oblasti posilování
absorpční kapacity. Z
analýzy
kapacity
vychází plánování,
nastavení a výše
alokace výzev.

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

vynaložené
finanční
prostředky
jednotlivých
zprostředkujících
subjektů na
administraci
delegovaných
činností a
zároveň celkové
náklady na řízení
programu.

14.

15.

Evaluace nastavení a
plnění indikátorové
soustavy IROP, jejich
cílů a platnosti,
prověření
intervenční logiky

Zjištění nastavení
a míry
naplňování
stanovených
Tematická
indikátorů, cílů a
prověření
intervenční
logiky.

Evaluace
integrovaných

Hodnocení
procesů a
základní

Tematická,
procesní

Ne

Externí

Ne

Smíšená

Analýza
informačních
zdrojů a dat,
desk research,
dotazníkové
šetření,
individuální
rozhovory,
analýza dat
z MS2014+, aj.
Analýza
informačních
zdrojů a dat,
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4Q2017 – 2Q
2018

700 000, - Kč

1Q - 4Q 2018

600 000,- Kč

MS2014+, ČSÚ,
dotazníkové
šetření,
individuální
rozhovory, jiné
statistiky

Výstupy
z evaluací,
MS2014+;

Jednotlivé
subjekty
Všechny SC
implementa
ce

MMR –
ORP, MAS

SC 4.1
SC 4.2

Výstup bude sloužit
jako podklad pro
případnou úpravu
PD.

Pořadí

Název evaluace

nástrojů v IROP

16.

Evaluace plnění
priorit a specifických
cílů IROP

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

informace o
aktuálním stavu
implementace
integrovaných
nástrojů.

desk research,
dotazníkové
šetření,
individuální
rozhovory,
analýza dat
z MS2014+, aj.

Souhrnné
hodnocení
dosahování cílů
jednotlivých SC a
očekávaných
výsledků IROP ve
vazbě na
Nařízení EP a
Výsledková
očekávané
Rady (EU)
/
Externí
výsledky DoP
č.1303/2013,
Dopadová
(průběžně budou
čl. 56, odst. 3
realizována
jednotlivá
hodnocení
výsledku/dopadu
všech SC IROP).

Analýza dat
v monitorovacíc
h systémech;
kvalitativní
hodnocení
procesů;
expertní
hodnocení;
dotazníkové
2Q 2018 -1Q
šetření;
2019 (průběžně)
případové
studie; analýza
přerušené
časové řady; CIE
– srovnávací
hodnocení
dopadů; Theory
based impact
Evaluation aj.

V rámci

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

dotazníkové
šetření

13

4 000 000 Kč

Dotazníkové
šetření, data
MS2014+; ČSÚ a
jiné statistiky,
výstupy
z evaluací
strategických
dokumentů

MMR-NOK

Všechny SC

Hraniční termín je
únor 2019, tak, aby
výstupy evaluace
mohly být
zpracovány do
Zprávy o pokroku
v roce 2019.
V rámci hodnocení
bude provedeno
(tam, kde je to
vhodné) tematicky
zaměřené hodnocení
udržitelného rozvoje,
rovných příležitostí a
nediskriminace
v souladu s čl. 7 a 8
obecného nařízení.
Detailnější

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

hodnocení bude
provedeno (tam,
kde je to
vhodné)
tematicky
zaměřené
hodnocení
udržitelného
rozvoje, rovných
příležitostí a
nediskriminace.

17.

Vyhodnocování
efektivity
realizovaných
komunikačních
nástrojů ŘO IROP

Průběžné
vyhodnocování
efektivity
realizovaných
komunikačních
aktivit.

Vazba
na SC

Komentář

specifikace a
harmonogram
realizace hodnocení
výsledku/dopadu
jednotlivých SC bude
konkretizován
v rámci aktualizací
EP v následujících
letech.

Průběžné

Nařízení EP A
RADY (EU) č.
1303/2013,
Externí
čl. 116, odst.
3

Pre-testy, posttesty
realizovaných
komunikačních
aktivit, desk
research,
hloubková
interview,
monitoring
médií, fokusní
skupiny,
expertní
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2017 a 2020

600 000 Kč

Dotazníkové
šetření,
rozhovory,
fokusní skupiny

MMR – NOK Ne

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

hodnocení atd.

18.

Hodnocení
synergických a
komplementárních
vazeb IROP

Ex - post hodnocení
IROP
19.

Hodnocení
nastavení a
fungování
mechanismu
synergických a
komplementární
ch vazeb OP
IROP

Následné
hodnocení IROP
za období 2014–
2020

Výsledková Nařízení EP a Externí
Rady (EU)
č.1303/2013,
čl.52,
odst.2d;
příloha
nařízení č.1
SSR (3.2, 4.14.9)

Ex-post

Ne

Externí

Analýza dat,

1 500 000 Kč

kvalitativní
hodnocení
procesů,

1Q2017 –
4Q2018

Data v MS2014+
kvalitativní a
případně
doplňková data

ŘO
synergickéh
o OP, MMR

Všechny SC

Výstup pro MMR:
12/2018

expertní
hodnocení,
terénní šetření
(rozhovory,
focus groups …),
popř. na vzorku
outcome
mapping
Analýza
sekundárních
zdrojů a dat,
analýza dat
z MS2014+,
statistických
dat;
dotazníkové

2023/2024
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1 000 000 Kč

Výstupy
z evaluací,
MS2014+; ČSÚ a
jiné statistiky;
dotazníkové
šetření

Všechny SC

Zaměřeno na plnění
očekávaných
výsledků a
stanovených cílů.
Bude provedeno
posouzení dopadů
dosažených
výsledků.

Pořadí

Název evaluace

Předmět a cíl
evaluace - popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Interní,
externí

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram

šetření;
případové
studie, aj.
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Předpokládaná
hodnota
bez DPH v CZK

Popis opatření
pro pravidelný
sběr dat

Spolupráce s

Vazba
na SC

Komentář

3. Přílohy
Příloha č. 1 – Detail plánovaných evaluací v letech 2014–2016
1.

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Cíl

Cílem předběžného posouzení je objektivně posoudit možnosti aplikace a
následně přímé realizace podpory prostřednictvím finančních nástrojů v
intervencích IROP.

Předmět a průběh
hodnocení

Hodnocení bude provedeno na základě mapování tržních charakteristik,
následně bude navržena strategie řízení a implementace.

Typ evaluace

Ex-ante

Metody

Kvalitativní: analýza sekundárních informačních zdrojů a dat, individuální
pohovory, pre-screeningový dotazník, sociální průzkumy, focus group, sociální
průzkumy, dotazníkové šetření, případová studie)
Kvantitativní: analýza nákladů a výnosů, analýza nákladové účinnosti,
posouzení ekonomického dopadu, měření procesní efektivity
Vstupy z individuálních pohovorů, dotazníkového šetření, focus group,
statistická data a odborné informační zdroje (MSC2007, ČSÚ)

Datové požadavky
Výstupy

Vstupní zpráva
Průběžná zpráva
Závěrečná zpráva
Manažerské shrnutí

Provedení

Externí

Harmonogram

Říjen 2014 – březen 2015

Spolupráce s

MMR -NOK, SFRB,MMR-OPB, ČBA ČR

Finanční rámec

790 000,- Kč bez DPH

Poznámky

2.

Analýza absorpční kapacity

Cíl

Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu IROP z hlediska
absorpční kapacity.

Předmět a průběh
hodnocení

Analýza absorpční kapacity zkoumá předpoklady čerpání finančních
prostředků podle jednotlivých specifických cílů, vybraných aktivit, regionů
nebo skupin příjemců.
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Typ evaluace
Metody
Datové požadavky
Výstupy

On-going, tematická
Dotazníkové šetření, analýza informačních zdrojů a dat, analýza dat z
monitorovacího systému
Dotazníkové šetření, MS2014+, interní tabulky a analýzy
Závěrečná zpráva
Manažerské shrnutí

Provedení

Interní

Harmonogram

Realizace: únor – květen 2015 (opakování každoročně)

Spolupráce s

ZS, věcní garanti

Finanční rámec

NR

Poznámky

Na základě vyhodnocení výsledků analýzy budou nastavena opatření v oblasti
posilování absorpční kapacity. Z analýzy absorpční kapacity vychází plánování,
nastavení a výše alokace výzev.

3.

Analýza administrativních kapacit

Předmět a průběh
hodnocení

Cílem je ověřit efektivitu a dostatečnost nastavení personální kapacity
subjektů podílejících se na implementaci IROP.
Posouzení skutečně vynaložených finančních prostředků jednotlivých
zprostředkujících subjektů na administraci delegovaných činností a zároveň
posouzení celkových nákladů na řízení programu.

Typ evaluace

On-going, tematická

Cíl

Metody
Datové požadavky
Výstupy

Dotazníkové šetření, analýza informačních zdrojů a dat, analýza dat z
monitorovacího systému
Dotazníkové šetření, MS2014+, interní tabulky a analýzy
Závěrečná zpráva
Manažerské shrnutí

Provedení

Interní

Harmonogram

Realizace: červen - září 2015 (opakování každoročně)

Spolupráce s

ZS

Finanční rámec

NR

Poznámky
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4.

Evaluace nastavení implementační struktury IROP

Předmět a průběh
hodnocení

Posouzení funkčnosti a účinnosti nastavení procesů implementační struktury
IROP. Součástí evaluace bude analýza rizik implementační struktury IROP
včetně návrhu opatření k jejich eliminaci a zefektivnění implementačního
systému.
Hodnocení funkčnosti nastavení procesů implementační struktury IROP.
Analýza rizik a návrh opatření k jejich eliminaci a zefektivnění
implementačního systému.

Typ evaluace

Procesní

Metody

Analýza informačních zdrojů a dat, desk research, dotazníkové šetření,
individuální pohovory, focus group, analýza dat z monitorovacího systému

Datové požadavky

Dotazníkové šetření, individuální pohovory, focus group, MS2014+

Cíl

Výstupy
Provedení
Harmonogram

Závěrečná zpráva
Manažerské shrnutí
Smíšená
Přípravná fáze2: 12/2015 – 2/2016
Realizace: 3/2016 – 9/2016

Spolupráce s

Jednotlivé subjekty implementace

Finanční rámec

500 000,- Kč

Poznámky

5.

Ověření změny rozvojových potřeb IROP (relevance SC IROP)

Cíl

Vyhodnocení relevance jednotlivých specifických cílů IROP

Předmět a průběh
hodnocení

Posouzení relevance potřeb rozvoje v rámci SC IROP jako východiska
pro posouzení dosažení cílů programu.

Typ evaluace

Hodnocení relevance

Metody

Analýza dat, desk research, dotazníkové šetření

Datové požadavky

Statistická data ČSÚ, data v MS2014+ a jiné statistiky, dotazníkové šetření,
desk research
Vstupní zpráva

Výstupy

Průběžná zpráva
Závěrečná zpráva - vstup pro Zprávu o pokroku v roce 2017 a 2019 (kap.

2

Příprava zadání evaluace a výběr externího hodnotitele
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Změny potřeb rozvoje v členském státu od schválení Dohody o partnerství) a
východisko pro zpracování navazujících částí Zprávy o pokroku.
Manažerské shrnutí
Provedení

Externí

Harmonogram

1. etapa
Přípravná fáze: 1 – 7/2016
Realizace: 8/2016 – 2/2017 (finální výstup 1. etapy)
2. etapa
Přípravná fáze: 1-3/2017
Realizace: 4/2018 – 2/2019 (finální výstup 2. etapy)

Spolupráce s

ČSÚ (data), MMR – NOK, resorty

Finanční rámec

3 000 000 Kč

Poznámky

Průběžné výstupy z evaluací budou dodány MMR – NOK do 12/2016 a
12/2018 tak, aby mohly být využity EJ NOK při evaluaci relevance DoP.

6.

Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních
vazeb

Cíl

Hodnocení nastavení a fungování mechanismu synergických a
komplementárních vazeb OP IROP

Předmět a průběh
hodnocení

Ověření nastavených procesů při implementaci synergických
a komplementárních vazeb OP IROP, identifikace bariér a nepokrytých míst
v dokumentaci OP IROP (memoranda, dohody a koordinační mechanismy),
doporučení k zefektivnění implementace synergických a komplementárních
vazeb.
Procesní,

Typ evaluace
tematické
Metody

Analýza dat, kvalitativní hodnocení procesů, dotazníkové šetření, expertní
hodnocení.

Datové požadavky

Data k dispozici v MS2014+, výstupní sestavy k synergickým a
komplementárním vazbám, roční implementační zprávy IROP, výstupy
z monitorovacích výborů a platforem pro řešení synergií a komplementarit,
dotazníkové šetření
Vstupní zpráva
Průběžná zpráva

Výstupy

Závěrečná zpráva - vstup pro evaluaci synergických a komplementárních
vazeb MMR – NOK
Manažerské shrnutí
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Provedení

Externí
Přípravná fáze: 10/2015 - 2/2016

Harmonogram

Realizace: 3/2016 – 9/2016 – průběžná zpráva
Finální výstup: 12/2016

Spolupráce s

MMR – NOK, ŘO synergických OP

Finanční rámec

1 500 000 Kč

Poznámky

Finální výstup bude dodán MMR – NOK do 12/2016 tak, aby mohl vstoupit do
evaluace na úrovni DoP.

7.

Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP

Cíl

Souhrnné hodnocení úspěšnosti plnění SC a očekávaných výsledků IROP ve
vazbě na očekávané výsledky DoP.
Realizace evaluace bude probíhat v úzké koordinaci s MMR-NOK.

Předmět a průběh
hodnocení

Podklad pro evaluaci MMR – NOK „Vyhodnocení plnění cílů Dohody o
partnerství“.
S ohledem na realizaci evaluace v poměrně rané fázi programového období
bude dílčí evaluace zpracována dle možností a charakteru příslušných
intervencí, tj. v závislosti na tom, do jaké míry již bude možno hodnotit
fungování specifických cílů.

Typ evaluace

Průběžná, strategická

Metody

Analýza dat, Desk research

Datové požadavky

Indikátory výstupu a výsledku – data k dispozici v MS2014+ a ČSÚ, výstupy
z evaluací strategických dokumentů
Vstupní zpráva

Výstupy

Průběžná zpráva
Závěrečná zpráva - vstup pro Zprávu o pokroku v roce 2017 (kap. 2)
Manažerské shrnutí

Provedení

Externí
Přípravná fáze: 10/2015 - 3/2016
Realizace:

Harmonogram

4/2016 – 2/2017
(Předání na NOK: průběžná zpráva – 12/2016, závěrečná zpráva
2/2017)
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Spolupráce s

MMR – NOK

Finanční rámec

1 500 000 Kč

Poznámky
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