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S hrnutí

evaluací

Úvod
Publikace, která se Vám dostává do rukou, má za cíl čtenáře seznámit s hlavními výstupy evaluačních aktivit
v oblasti fondů EU v České republice realizovaných v roce 2021.

Do této publikace bylo zahrnuto celkem 35 evaluací. Témata, kterým se evaluace věnují, jsou rozmanitá, od
procesního hodnocení po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů. Některé evaluace
se rovněž zaměřují na nastavení politiky soudržnosti v období 2021–2027. Naší snahou je shrnout zjištění
a doporučení z jednotlivých evaluačních zpráv na jednu stránku a předat je čtenářům v přehledné
a srozumitelné formě.

Publikace je rozdělena do tří částí.

První část se věnuje evaluacím realizovaným Evaluační jednotkou MMR–NOK.

Druhá část publikace se věnuje evaluacím, které realizovaly evaluační jednotky řídících orgánů (ŘO). Každý
operační program má svou samostatnou kapitolu, v níž se nachází shrnutí jednotlivých evaluací.

Třetí část shrnuje výsledky zajímavých evaluací a analýz evropských institucí.

5

Obsah
Hlavní zjištění z evaluací Evaluační jednotky MMR–NOK ............................................................... 6

Integrovaný regionální operační program.............................................................................................14

Operační program Doprava...........................................................................................................................16

Operační program Životní prostředí .......................................................................................................20

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.......................................22

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.................................................................................26

Operační program Zaměstnanost..............................................................................................................36

Operační program Praha - pól růstu ČR.................................................................................................42

Program rozvoje venkova...............................................................................................................................46

Zajímavosti z vybraných zahraničních evaluací ................................................................................50

6

S hrnutí

evaluací

Hlavní zjištění z evaluací
Evaluační jednotky MMR– NOK

Evaluační jednotka MMR–NOK plní roli národního koordinátora evaluací v oblasti evropských fondů. Realizuje
evaluace, které jdou napříč programy nebo jsou zaměřeny na stěžejní témata, která mají souvislost s národní
úrovní čerpání evropských fondů.

Obsah kapitoly:
•

Analýza opatření ESIF reagujících na pandemii COVID-19

•

Vyhodnocení EFSI pro potřeby přenosu dobré praxe a zkušeností do nově připravovaného fondu InvestEU

•

Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni

•

Analýza nastavení sazeb finančních oprav

•

Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti

•

Analýza Systému vzdělávání

H l avní

z jiš tění z evaluací

E valuační

jednotk y
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MMR–NOK

Analýza opatření ESIF reagujících na
pandemii COVID-19
Podpora z fondů EU by měla cílit na nejvíce zasažené
sektory a regiony

Klíčovou
Lorem
ipsum
roli v protipandemických opatřeních

2/3 prostředků byly poskytnuty ve formě

hrála především dvě plošná opatření: zajištění

finančních nástrojů, 1/3 pak ve formě

provozního kapitálu pro zasažené firmy (COVID

nevratné podpory.

II, III) a udržení pracovních míst (Antivirus).
Ostatní členské státy EU využily prostředky
Celkem bylo v ČR na boj s pandemií využito

ESIF zejména ve zdravotnictví (ochranné

cca 270 mld. Kč, z toho přibližně 5 % tvořily

pomůcky, podpora zdravotnického personálu),

prostředky ESIF (cca 13 mld. Kč).

k podpoře podniků a nezaměstnanosti.

EVALUACE ZKOUMALA

Hlavní závěry a doporučení

REAKCI NA PANDEMII

•

COVID-19 NA ÚROVNI
EU A VYBRANÝCH

Krize disproporčně zasáhla osoby ohrožené sociálním vyloučením
a chudobou, prohloubila existující nerovnosti.

•

Žádná opatření v ČR cíleně nepodporovala sociální skupiny nejvíce

ČLENSKÝCH STÁTŮ. JEJÍ

ohrožené sociálním vyloučením v důsledku pandemie (matky

SOUČÁSTÍ BYLO TAKÉ

samoživitelky, zadlužené osoby, senioři atd.), absentovala také cílená

VYHODNOCENÍ PROGRAMŮ

podpora zaměstnanosti mladých lidí.

REALIZOVANÝCH

•

V případě opakování podobné situace je vhodné ESIF využít

V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ

k plošnému programu kompenzací ztrát a vedle toho k cílené

V ČR.

podpoře obnovení činnosti podniků v nejzasaženějších sektorech
(ubytování, pohostinství a služby) i s ohledem na regionální nerovnosti.
•

V podobné situaci je potřeba využít dobré praxe s plošným
poskytováním finančních nástrojů (zejména záruk) pro zajištění
provozního kapitálu podnikům postiženým krizí.

•

Našla se i odvětví, která pandemie posílila. Např. internetový
maloobchod, informační a telekomunikační činnost, maloobchod
s farmaceutickým zbožím.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace je doposud v realizaci (od prosince 2020 do února 2022, výše jsou uvedeny závěry z první průběžné zprávy.)
Evaluační metody: Kontrafaktuální evaluace, dotazníkové šetření
Výstupy z hodnocení jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/analyza-opatreni-reagujicich-na-pandemii-covid-19
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Vyhodnocení EFSI pro potřeby
přenosu dobré praxe a zkušeností do
nově připravovaného fondu InvestEU
Mezi nejúspěšnější země z hlediska využití EFSI patří
Portugalsko, Řecko nebo Bulharsko, ČR patří k průměru

Lorem ipsum
ČR využívá EFSI zejména pro rozvoj

Naopak ČR velmi málo využívá podporu

podnikání, co se týče EFSI podpory

EFSI pro infrastrukturu a inovace.

malých a středních podniků, patří ČR
k nejúspěšnějším státům EU.

EVALUACE BYLA

Hlavní závěry

ZAMĚŘENA NA KOMPLEXNÍ

•

VYHODNOCENÍ MÍRY
VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ EFSI

projektech EFSI pro rozvoj infrastruktury, zejména dopravní.
•

JEDNOTLIVÝMI ČLENSKÝMI
STÁTY EU.

Výraznou slabinou ČR je absence veřejného sektoru ve strategických

V ČR významně převažují příjemci EFSI podpory ze soukromého
sektoru (88,5 % čerpaných prostředků na EFSI projekty v ČR).

•

Dominantními tématy jsou v ČR podpora malých a středních
podniků a výzkum a vývoj.

•

Mezi členskými státy jsou pozorovány výrazné odlišnosti v čerpání
EFSI na jednotlivá témata.

•

Většina zástupců členských států deklaruje pozitivní vliv podpory
z EFSI na mobilizaci soukromé investiční aktivity v jejich zemi.

•

Relevantními pro využití nástroje InvestEU jsou investice do dopravní
infrastruktury, čisté energetiky, odpadového hospodářství, digitální
transformace, podpory inovací a transferu technologií.

•

Využití národní složky InvestEU by mělo být kompatibilní s programy
sdíleného managementu, včetně Fondu pro spravedlivou
transformaci a další nástroje.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována od prosince 2020 do září 2021.
Evaluační metody: Mapování a analýza dat, dotazníkové šetření, hloubkové rozhovory
Výstupy z hodnocení jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/vyhodnoceni-programu-efsi-pro-potreby-prenosu-dobr

H l avní

z jiš tění z evaluací

E valuační

jednotk y
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MMR-NOK

Výsledková evaluace přínosů
evropských fondů na regionální úrovni
1. průběžná zpráva
Čerpání je nerovnoměrně rozložené, prostředky směřují
především do jádrových oblastí

Lorem
ipsum regionů směřuje 73 % prostředDo rozvinutých

Prostřednictvím výzev, které zohledňo-

ků, do stabilizovaného území 23 % prostředků

valy územní dimenzi, bylo v jednotlivých

a do periferních oblastí 4 % prostředků.

krajích čerpáno 40–80 % prostředků.

Nejvíce projektů je realizováno ve Středočeském,

Integrované nástroje byly napříč územ-

Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, na-

ními celky využity nerovnoměrně a bylo

opak nejméně v kraji Plzeňském a Karlovarském.

přes ně vyčerpáno 5 % prostředků.

CÍLEM TÉTO ROZSÁHLÉ

Z pilotních případových studií na úrovni obcí vyplývá, že

VÝSLEDKOVÉ EVALUACE

•

JE ZJISTIT A VYHODNOTIT
VÝSTUPY INTERVENCÍ A JEJICH

stopu.
•

PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ,
VÝSLEDKY A PŘÍNOSY
NA SOCIOEKONOMICKÝ

projekty z fondů EU zanechaly ve všech obcích viditelnou

projekty podpořené z fondů EU hrají v obcích různě důležitou
úlohu.

•

přístup ke strategickému plánování a definici potřeb je různý,
plánování investic je však podstatné.

ROZVOJ REGIONŮ, PŘÍNOSY
INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ.
EVALUACE BUDE REALIZOVÁNA
DO 10/2023 S PRŮBĚŽNÝMI
VÝSTUPY KAŽDÉHO PŮL ROKU.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace je v realizaci od ledna 2021, výše jsou uvedeny první průběžné závěry.
Evaluační metody: deskriptivní statistika, kontrafaktuální metody, případové studie apod.
Výstupy z evaluace nejsou zatím zveřejněny.
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Analýza nastavení sazeb finančních
oprav
Problematika sjednocování finančních oprav je
komplikovaná

Lorem
ipsum
Na začátku
programového období neexis-

K částečnému či úplnému sjednocení již

toval ustálený postup napříč operačními

došlo v oblasti publicity a zakázek.

programy k nastavení finančních oprav.

Jednotlivé operační programy mají povin-

Pro lepší orientaci by bylo vhodné sjed-

nosti pro příjemce i velikost sazeb nastave-

notit a zpřehlednit podobu Rozhodnutí

ny různě a liší se i používaná terminologie.

o poskytnutí dotace a dalších dokumentů.

CÍLEM TÉTO ANALÝZY

Další závěry a doporučení

BYLO VYTVOŘIT PŘEHLED

•

NASTAVENÍ FINANČNÍCH
OPRAV NAPŘÍČ OPERAČNÍMI

Případné sjednocování a sazbu finanční opravy je nutné
prodiskutovat s jednotlivými řídícími orgány.

•

Oblasti, kde by se o částečném sjednocení či o odstranění

PROGRAMY A NAVRHNOUT

největších rozdílů dalo uvažovat, jsou: účel dotace, dvojí

OBLASTI, VE KTERÝCH BY SE

financování, informační povinnosti, účetnictví a archivace.

DALO UVAŽOVAT O JEJICH
SJEDNOCENÍ.

•

Oblasti, kde sjednocení není příliš reálné, jsou: indikátory,
nezpůsobilé výdaje a specifické povinnosti.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zpracováno interně Evaluační jednotkou NOK.
Evaluace byla realizována od ledna do června 2021.
Evaluační metody: desk research
Výstupy z analýzy jsou k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/analyza-nastaveni-sazeb-financnich-oprav

H l avní

z jiš tění z evaluací

E valuační

jednotk y
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MMR-NOK

Zjišťování míry naplnění indikátorů
spokojenosti
Roste spokojenost s informačním systémem
i s podmínkami pro práci

Lorem
ipsum
Ke zlepšení
došlo u indikátoru Spokojenost s in-

Indikátor Spokojenost s personální po-

formačním systémem, a to o 6 procentních bodů

litikou a systémem vzdělávání zůstal na

na 66 %. Uživatele méně omezují plánované vý-

nezměněné hodnotě, přičemž stabilní

padky systému, zobrazení, načítání a ukládání dat

hodnota je v tomto případě vnímána

je rychlejší a uživatelé se v systému lépe orientují.

jako pozitivní výsledek.

Došlo k navýšení indikátoru Spokojenost s pod-

Spokojenost se vzděláváním se na své

mínkami pro práci, který překročil cílovou hodno-

relativně vysoké úrovni udržela i v době

tu o 2 procentní body, když dosáhl hodnoty 72 %.

pandemie COVID-19.

PRAVIDELNĚ VYHODNOCOVANÉ

Prostor pro zlepšení v monitorovacím systému:

INDIKÁTORY SPOKOJENOSTI

•

Širší možnosti v oblasti exportování dat, možnost souběžné

ZJIŠŤUJÍ MÍRU SPOKOJENOSTI

práce dvou osob na jednom projektu, možnost pracovat

V RÁMCI TŘÍ HLAVNÍCH

ve více webových oknech zároveň a efektivní provázání

OBLASTÍ: SPOKOJENOST

některých částí systému.

S MONITOROVACÍM SYSTÉMEM,

•

Depeše by mohly fungovat obdobně jako standardní emaily.

SPOKOJENOST S PERSONÁLNÍ
POLITIKOU A SYSTÉMEM

Prostor pro zlepšení v oblasti vzdělávání:

VZDĚLÁVÁNÍ A SPOKOJENOST

•

S PODMÍNKAMI PRO PRÁCI.

Respondenti častěji než v roce 2018 deklarovali nedostatek
času pro využití nabídky vzdělávání.

ŠETŘENÍ POKRÝVALO OBDOBÍ
LET 2019 A 2020.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zpracováno interně Evaluační jednotkou NOK.
Evaluace byla realizována od února 2021 do dubna 2021.
Evaluační metody: sada dotazníkových šetření
Výstupy z analýzy jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/zjistovani-miry-naplneni-indikatoru-spokojenos-(3)
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Analýza Systému vzdělávání
Současné nastavení Systému vzdělávání je funkční

Lorem
ipsum
Účastníci
vzdělávacích kurzů jsou spokojeni

Témata vzdělávacích akcí jsou aktuální

s kvalitou a nabídkou vzdělávacích kurzů.

a vedou k rozšíření znalostí účastníků
kurzů.

Pozitivně je hodnocena i kvalita studijních

Systém vzdělávání je velmi specifický,

materiálů.

což vyvolává mnohá rizika.

CÍLEM ANALÝZY BYLO

Doporučení

VYHODNOTIT NASTAVENÍ

•

Uzpůsobit obsah a formu vzdělávacích akcí měnící se

SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

poptávce, která je zejména po pokročilejších úrovních kurzů

ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ

a inovativních vzdělávacích metodách.

SE PODÍLÍ NA REALIZACI

•

Současné nastavení vyhodnocování vzdělávacích akcí není

DOHODY O PARTNERSTVÍ

příliš spolehlivé a nepomáhá s určováním vzdělávacích potřeb

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

zaměstnanců.

2014–2020, A NAVRHNOUT
DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ
ŘEŠENÍ ZEJMÉNA ODBORNÝCH
KURZŮ.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zpracováno interně Evaluační jednotkou NOK.
Evaluace byla realizována od září 2020 do ledna 2021.
Evaluační metody: desk research, individuální hloubkové rozhovory
Výstupy z analýzy jsou k dispozici: u EJ NOK (matej.voda@mmr.cz )

H l avní

z jiš tění z evaluací

E valuační

jednotk y

MMR-NOK
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Integrovaný regionální
operační program

Obsah kapitoly:
•

Evaluace integrovaných nástrojů v IROP

evaluací

I ntegrovaný
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regionální oper ační progr am

Evaluace integrovaných nástrojů
v IROP
I přes zvýšenou administrativu a organizační náročnost
přínosy integrovaných nástrojů převažují

V rámci integrovaných nástrojů vznikají projekty umožňující spolupráci většího
množství aktérů
Integrované nástroje dále institucionalizují

Díky integrovaným nástrojům

propojování aktérů v území.

vznikají i komplexní sociální
projekty.

Mezi témata, která z realizace integrovaných
nástrojů profitují nejvíce, pcatří budování na sebe
navazující dopravní infrastruktury, cyklodopravy
i bezpečnostních opatření ve více lokalitách.

CÍLEM EVALUACE BYLO URČENÍ

Hlavní doporučení

OBLASTÍ, TÉMAT A TYPŮ

•

Tvorba i implementace integrovaných strategií by měly

PROJEKTŮ, PRO KTERÉ JSOU

být provázány se všemi možnostmi financování, nejen

NEJVHODNĚJŠÍM NÁSTROJEM

s operačními programy.

PODPORY INTEGROVANÉ

•

NÁSTROJE.

Do budoucna je žádoucí maximálně sjednotit metodické
prostředí napříč operačními programy.

•

Vhodné je zachovat stávající kombinaci typů integrovaných
řešení v území a zaměřit se na specifické typy projektů, které
skýtají největší potenciál pro využití integrovaných nástrojů.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována od března 2020 do března 2021.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, případové studie, fokusní skupiny, rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/evaluace-integrovanych-nastroju-v-irop
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Operační program
Doprava

Obsah kapitoly:
•

Vyhodnocení vybraných silničních projektů Operačního programu Doprava 2014–2020

•

Vyhodnocení vybraných železničních projektů Operačního programu Doprava 2014–2020

evaluací

O per ační

progr am

17

D opr ava

Vyhodnocení vybraných silničních
projektů Operačního programu
Doprava 2014–2020
Projekty Operačního programu Doprava zvyšují
bezpečnost a plynulost dopravy

Souhrnné výsledky za hodnocené projekty:
Zvýšení průměrné rychlosti o 35 %.

Snížení času potřebného k průjezdu
hodnocených úseků o 36 %.

Snížení pravděpodobnosti vzniku nehod o 21 %
a snížení závažnosti nehod.

Zvýšení plynulosti dopravy.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní doporučení

DOKUMENTOVAT VÝSLEDKY

•

A DOPADY INTERVENCÍ
V RÁMCI SPECIFICKÉHO CÍLE

Realizovat širší studii dopadů obchvatových komunikací na
nehodovost.

•

Zacílit opatření navazujícího operačního programu (OPD3)

3.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU

i na odstranění kolizních míst formou přestavby na jiné druhy

DOPRAVA 2014–2020 A ZÍSKAT

křížení.

POZNATKY PRO VHODNÉ

•

Instalovat automatické sčítače dopravy na nových stavbách.

NASTAVENÍ INTERVENCÍ V RÁMCI
OPERAČNÍHO PROGRAMU
DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ
OBODOBÍ 2021–2027.

Zadavatel: Ministerstvo dopravy
Dodavatel: Sdružení společností NDCon spol. s r.o. a SPF Group
Evaluace byla realizována od listopadu 2020 do května 2021.
Evaluační metody: desk research, hloubkové rozhovory, fokusní skupina
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/vyhodnoceni-plneni-cilu-operacniho-programu-doprav
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Vyhodnocení vybraných železničních
projektů Operačního programu
Doprava 2014–2020
Železniční projekty OPD2 zvýšily kapacitu tratí
a podpořily rozvoj osobní dopravy

Díky hodnoceným železničním projektům v souhrnu došlo k:
Navýšení propustnosti tratí o 14 %.

Nárůst počtu spojů v osobní
i nákladní dopravě (u TEN-T).

Nárůst výkonů osobní i nákladní dopravy.
Snížení provozních nákladů o 25 %.

Zvýšení bezpečnosti provozu zlepšením stavu tratí.

EVALUACE SE ZAMĚŘILA NA

Hlavní doporučení

VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH

•

VÝSLEDKŮ INTERVENCÍ
V RÁMCI SPECIFICKÉHO CÍLE

Pečlivě plánovat rozdělení projektových záměrů mezi
jednotlivé zdroje financování.

•

1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU

Rozložit investiční akce v čase tak, aby nedocházelo k velkým
výkyvům v objemu stavebních prací.

DOPRAVA 2014–2020 A ROVNĚŽ

•

Zavést podporu výstavby a obnovy vleček.

NA IDENTIFIKACI PROBLÉMŮ

•

Koncepčně řešit lokalizaci a majetkoprávní přípravu

A RIZIK OHROŽUJÍCÍCH

intermodálních terminálů.

ÚSPĚŠNOU PŘÍPRAVU
A REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI
JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH
CÍLŮ OP DOPRAVA.

Zadavatel: Ministerstvo dopravy
Dodavatel: Sdružení společností NDCon spol. s r.o. a SPF Group
Evaluace byla realizována od listopadu 2020 do července 2021.
Evaluační metody: desk research, hloubkové rozhovory, CATI, fokusní skupina
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/cast-ii-vyhodnoceni-plneni-specifickeho-cile-1-1-o

O per ační
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Operační program
Životní prostředí

Obsah kapitoly:
•

Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší

evaluací

O per ační
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Finanční analýza opatření ke zlepšení
kvality ovzduší
Dotace z fondů EU přispívají k ochraně a zlepšení
kvality ovzduší

U všech realizovaných projektů platí, že přispívají ke zlepšení kvality ovzduší
Daří se přispívat k plnění cílů zaměřených na

Pouze u některých projektů lze říci,

částice PM10 a PM2,5.

že přímou úměrou přispívají k plnění
národních emisních stropů.

Celková efektivita dotační intervence v oblasti

Nejhorší nákladová efektivita vychází

ochrany ovzduší je snižována požadavkem

u projektů zaměřených na dosažení

na navyšování důrazu na podporu opatření

energetických úspor ve veřejných

v územích se zhoršenou kvalitou ovzduší.

budovách.

.
CÍLEM PROJEKTU BYLO

Hlavní doporučení

ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ NÁKLADŮ

•

Podporovat pouze opatření realizovaná na stacionárních

A NÁKLADOVÉ EFEKTIVITY

zdrojích, které spadají mezi vyjmenované stacionární zdroje ve

OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ

smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

KVALITY OVZDUŠÍ V RŮZNÝCH

•

I v dalším programovém období pokračovat ve stávající formě

SEKTORECH. PROJEKT MĚL

propojení a bonifikace mezi Operačním programem Životní

ZA CÍL TAKÉ VYHODNOCENÍ

prostředí a Nová zelená úsporám.

PLNĚNÍ CÍLŮ PRIORITNÍ OSY 2

•

Vypsat výzvy na náhrady kotlů v domácnostech a podporu

OP ŽP 2014–2020 A ÚSPĚŠNOSTI

opatření na velkých stacionárních zdrojích co nejdříve v roce

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH

2021.

PROSTŘEDKŮ.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí
Dodavatel: Ascend s.r.o.
Evaluace byla realizována od března 2020 do srpna 2020.
Evaluační metody: kvalitativní komparativní analýza, analýzy v prostoru
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/financni-analyza-opatreni-ke-zlepseni-kvality-ovzd
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Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Obsah kapitoly:
•

Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci programů
podpory realizovaných formou dotace i finančními nástroji

•

Analýzy tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy OP TAK
•

Priorita 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální
transformace

•

Priorita 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

•

Priorita 3 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

•

Priority 4 - Efektivnější nakládání se zdroji OP TAK

•

Priority 5 - Rozvoj digitální infrastruktury OP TAK

O per ační

progr am
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Evaluace postupů implementace
programů podpory realizovaných
formou dotace i finančními nástroji
Nastavení vybraných postupů není dokonalé
a poskytuje prostor pro zlepšení

Evaluace identifikovala například tyto nedostatky

Nedostatečná funkcionalita

Cost benefit analýza je nadbytečným

monitorovacího systému vyžadující

procesem s minimální přidanou hodnotou

manuální zpracovávání dat.

pro další hodnocení a podporu projektů.

Délka a složitost schvalování žádosti

Kontrola statusu malého a středního

o platbu.

podniku (MSP) je časově i kapacitně
náročná a vede k nedodržování lhůt.

EVALUACE ZAMĚŘENÁ

Evaluátorem navržená doporučení směřující k odstranění výše

NA ZHODNOCENÍ

uvedených identifikovaných nedostatků

ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ

•

Zavést robotickou automatizaci vybraných procesů.

UPLATŇOVANÝCH PŘI ŘÍZENÍ

•

Širší uplatnění zjednodušeného vykazování nákladů.

A IMPLEMENTACI OP PIK

•

Zrušení Cost benefit analýzy u projektů s celkovými

S CÍLEM IDENTIFIKOVAT HLAVNÍ
NEDOSTATKY A NAVRHNOUT
MOŽNOU OPTIMALIZACI

způsobilými výdaji do 1 mil. EUR.
•

Outsourcing posuzování statusu MSP na externí dodavatele;
využití automatizace pro vybrané části procesu.

POSTUPŮ.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodavatel: Deloitte Advisory s.r.o.
Evaluace byla realizována od října 2019 do října 2020.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, individuální a skupinové hloubkové rozhovory, expertní panel, kvalitativní
analýza procesů
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/evaluace-administrativnich-postupu-implementac-(1)
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Analýzy tržní situace a specifikace
vhodných forem podpory pro účely
přípravy OP TAK
Prokázání tržních selhání u oblastí podpory
vymezených v rámci specifických cílů OP TAK je
nezbytným krokem pro realizaci intervencí z fondů EU
Ve všech oblastech Priorit 1-5 OP TAK dochází k tržním selháním.
Uvedená zjištění opravňují orgány ČR i EU

Na základě provedených analýz

intervenovat v daných oblastech priorit OP

byla pro každou prioritu OP TAK

TAK s využitím fondů EU, a přispívat tak

formulována sada doporučení.

k řešení (resp. eliminaci) tržních selhání.

PRO KAŽDOU Z PRIORIT 1-5 OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE
A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) BYLA ZPRACOVÁNA
SAMOSTATNÁ ANALÝZA IDENTIFIKUJÍCÍ SELHÁNÍ TRHU V DANÝCH
OBLASTECH A NAVRHUJÍCÍ VHODNÉ FORMY PODPORY ZA ÚČELEM ŘEŠENÍ
IDENTIFIKOVANÝCH TRŽNÍCH SELHÁNÍ.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodavatelé: ASOCIACE PRO EVROPSKÉ FONDY, Z.S., (Analýza pro přípravu Priorit 1, 2 a 5 OP TAK), Deloitte Advisory s.r.o. (Analýza
pro přípravu Priorit 3 a 4 OP TAK)
Analýzy byly ukončeny v období od června 2020 do listopadu 2020.
Evaluační metody: desk research, dotazníková šetření, individuální a skupinové rozhovory, expertní panel, fokusní skupiny
Výstupy z analýz jsou k dispozici zde:
•
Analýza pro přípravu Priority 1 OP TAK: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/analyza-trzni-situace-a-specifikace-vhodnych-f-(2)
•
Analýza pro přípravu Priority 2 OP TAK: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/analyza-trzni-situace-a-specifikace-vhodnych-f-(4)
•
Analýza pro přípravu Priority 3 OP TAK: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/analyza-trzni-situace-a-specifikace-vhodnych-f-(8)
•
Analýza pro přípravu Priority 4 OP TAK: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/analyza-trzni-situace-a-specifikace-vhodnych-(11)
•
Analýza pro přípravu Priority 5 OP TAK: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/analyza-trzni-situace-a-specifikace-vhodnych-(14)
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Identifikována byla zejména tato tržní selhání
•

Priorita 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich
digitální transformace: Nejvýznamněji se projevují tržní selhání typu externality,
asymetrické informace, transakční náklady a nedostatečná koordinace.

•

Priorita 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP: Nejvýznamněji se
projevují tržní selhání typu externality, asymetrické informace, transakční náklady
a pružnost reakce nabídky na změny v poptávce.

•

Priorita 3 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství: Tržní selhání se vyznačují jednak
finančním charakterem, zejména dlouhou dobou návratnosti investic a nízkou mírou
konkurenceschopnosti nízkouhlíkových technologií, a dále nefinančním charakterem,
kde se nejvíce projevuje nízká míra informovanosti a konzervativní přístup části
populace k novým technologiím.

•

Priority 4 - Efektivnější nakládání se zdroji OP TAK: Projevují se tržní selhání, která
jsou zejména nefinančního charakteru. Mezi nejvýznamnější faktory tržního selhání
patří legislativní nejistota a absence jasného a sdíleného dlouhodobého strategického
rámce a neexistence vhodných dodavatelů v případě některých opatření a další rizika
spojená s dodávkou technologií.

•

Priority 5 - Rozvoj digitální infrastruktury OP TAK: Existuje tržní selhání v oblasti
vysokorychlostního internetu z důvodu monopolního postavení některých
aktérů, ve vybraných lokalitách existuje selhání trhu v oblasti slabé poptávky po
vysokorychlostním internetu, což vede ke vzniku bílých míst. V některých případech
je důvodem vzniku bílého místa velká vzdálenost od páteřní sítě.
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Operační program
Výzkum, v ývoj a vzdělávání

Obsah kapitoly:
•

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele

•

Evaluace individuálního systémového projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně
vyloučenými lokalitami, 4. průběžná zpráva

•

Evaluace Akčních plánů inkluzivního vzdělávání (APIV), 3. průběžná zpráva

•

Evaluace systémového projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib, 4.
průběžná zpráva

•

Evaluace projektu Modernizace odborného vzdělávání, 3. průběžná zpráva

•

Evaluace projektu Podpora práce učitelů, 3. průběžná zpráva

•

Evaluace projektu Komplexní systém hodnocení, 3. průběžná zpráva

•

9. průběžná zpráva OP VVV, září 2020

•

10. průběžná zpráva OP VVV, březen 2021

O per ační

progr am
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Evaluace projektů pedagogických
fakult a fakult vzdělávajících učitele
Studenti jsou silní v oborové a pedagogickopsychologické teorii

Teoretická pedagogicko-

Jako nedostatečné je hodnoceno osvojení kompetencí, kte-

psychologická a oborová

ré se životem na škole souvisí, např. komunikace s rodiči či

příprava budoucích učitelů je

kolegy, kompetence ke zvládání administrativních povinností

hodnocena jako vysoce kvalitní.

spojených s výukou, kompetence v oblasti hodnocení žáků
a poskytování zpětné vazby, motivace žáků apod.

V rámci reakreditací studijních
programů dochází k navyšování

Podpora z OP VVV výrazně přispívá ke zlepšení

objemu praxí a je řešena i jejich

infrastruktury, vybavení a materiálového zajištění

kvalita.

pregraduální přípravy budoucích učitelů.

HLAVNÍM CÍLEM EVALUACE

Vybraná doporučení

BYLO VYHODNOCENÍ PODPORY

•

PEDAGOGICKÝCH FAKULT
A FAKULT VZDĚLÁVAJÍCÍCH

Podpora aktivit zaměřených na didaktické kompetence budoucích
učitelů.

•

Podpora rozvoje mentorských kompetencí, kompetencí

UČITELE FINANCOVANÉ

k poskytování zpětné vazby a schopnosti pedagogů sledovat

Z OP VVV, DEFINICE ZMĚN,

a aplikovat moderní výukové trendy do pregraduální přípravy učitelů.

KTERÝCH BYLO DÍKY OP VVV

•

Podpora aktivit směřujících k úpravě, reakreditaci či akreditaci

V TÉTO OBLASTI DOSAŽENO,

nových studijních programů do podoby reflektující aktuální trendy

A OVĚŘENÍ INTERVENČNÍ

ve vzdělávání a potřeby fakult.

LOGIKY.

•

Důraz na realizaci pregraduální přípravy budoucích učitelů
prostřednictvím zapojení dostatečného množství VŠ pedagogů
s reálnou učitelskou praxí a zkušenostmi.

•

Podpora zavádění inovativních metod a výukových postupů v rámci
studentských praxí.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Evaluace byla realizována od října 2020 do dubna 2021.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupina, expertní panel
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/zaverecna-zprava-z-evaluace
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Evaluace systémového projektu
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích
se soc. vyloučenými lokalitami
60 % respondentů je toho názoru, že školám se dobře
či alespoň částečně daří zapojovat děti ze sociálně
vyloučených lokalit

Zapojení obcí do existujících místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je velmi intenzivní

Místní plány inkluze vznikají

Dochází k mírnému poklesu v celkové spokojenosti

většinou bez problémů.

s činností Agentury pro sociální začleňování. Důvodem
je přesun činnosti do jiných oblastí, pandemie

Plány by byly plněny lépe nebýt

koronaviru i menší rozsah spolupráce s aktéry.

epidemické situace, zavřených
škol a omezeného setkávání.

Jsou podnikány kroky směřující k inkluzivnímu vzdělávání, často se ale různí pohled na úspěch těchto kroků.

HODNOCENÍ DANÉHO PROJEKTU

Formulována byla především doporučení organizační povahy

JE SOUČÁSTÍ EVALUACE

•

Posílit personální kapacity.

SYSTÉMOVÝCH KONCEPČNÍCH

•

Zlepšit management přípravy Hodnoticích zpráv v lokalitách.

PROJEKTŮ Z VÝZEV PRIORITNÍ

•

Zajistit fungující management přípravy Hodnoticích zpráv, tj.

OSY 3 OP VVV, KTERÁ BYLA

podporovat evaluátory v terénu, koordinovat aktivity, operativně

ZAHÁJENA NA JAŘE ROKU 2017.

reagovat na vzniklé potíže, dbát na dodržení stanovené metodiky

KONKRÉTNĚ JDE O EVALUAČNÍ

evaluace, dohlížet na kvalitu vznikajících Hodnoticích zpráv v

OKRUH C. V RÁMCI TÉTO

lokalitách apod.

ZPRÁVY BYL ZJIŠŤOVÁN AKTÉRY

•

Vznik Hodnoticích zpráv v lokalitách naplánovat tak, aby bylo

VNÍMANÝ PŘÍNOS PROJEKTU

možné zpracovat Souhrnnou hodnoticí zprávu o dopadu projektu

V PODPOŘENÝCH OBCÍCH.

v parametrech stanovených v projektové dokumentaci.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: konsorcium společností Evaluation Advisory CE, s.r.o., a Naviga 4, s.r.o.
Evaluace byla realizována od podzimu 2020 do ledna 2021.
Evaluační metody: individuální hloubkové rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/evaluace_evaluacni-okruh_c_2020-(ikv)
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Evaluace Akčních plánů inkluzivního
vzdělávání (APIV)
3. průběžná zpráva
Pandemie koronaviru znamená pro všechny klíčové
aktivity značné časové riziko

Z evaluace plynou například tyto závěry:

Cílové skupiny vnímají poskytovanou

Diagnostický nástroj vytvářený v rámci

podporu jako přínosnou.

klíčové aktivity „Výuka češtiny jako
druhého jazyka pro žáky – cizince“ je

Velká pozornost je věnována seznamování

připraven k pilotáži.

hlavních aktérů s výsledky výzkumu, které
jsou následně reálně využívány.

Epidemická situace má kritický dopad
na oblast stáží.

EVALUACE SE ZAMĚŘUJE NA

Realizace projektů v době pandemie

2 INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ

•

Téměř všechny klíčové aktivity musely reagovat na vládní

PROJEKTY PODPOŘENÉ

epidemická opatření posunutím či odložením některých aktivit

Z PRIORITNÍ OSY 3, KONKRÉTNĚ

a přechodem do online prostředí.

JDE O PROJEKT APIV A „SPOLEČNÉ

•

VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ŠKOL
KROK ZA KROKEM“ A APIV

ovlivnit.
•

B „PODPORA SPOLEČNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ

Objevují se rizika, která nejsou projektové týmy schopny plně

Projektové týmy pružně reagovaly na nastalou situaci a napnuly
veškeré síly k eliminaci s tím spojených rizik.

•

Z rizika se stala pro projekty výzva, díky které se týmy

PRAXI“. JEDNÁ SE O DVA

zmobilizovaly a snažily se najít nové způsoby práce a realizace

SAMOSTATNÉ PROJEKTY, KTERÉ

aktivit.

VŠAK SPOLU SOUVISÍ.

•

V případě přetrvávání stávajícího stavu budou muset být rizika
eliminována prodloužením projektu.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována od června 2020 do prosince 2020.
Evaluační metody: telefonické a online video řízené rozhovory, případové studie, dotazníkové šetření
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/evaluace-akcnich-planu-inkluzivniho-vzdelavani-(2)
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Evaluace systémového projektu
CzechELib Národní centrum pro elektronické informační zdroje
4. průběžná zpráva
Během sledovaného období se zvedl zájem
o elektronické informační zdroje

Byly realizovány všechny aktivity projektu CzechELib naplánované dle harmonogramu
Instituce oceňují možnost vzdáleného přístupu

Projekt se musel přizpůsobit vládním

k elektronickým informačním zdrojům.

opatřením v kontextu koronavirové
krize. Veškeré aktivity byly převedeny

Byly podepsány smlouvy klíčové pro navazující

do online podoby.

projekt Národní centrum pro informační
podporu výzkumu, vývoje a inovací (NCIP),

Byla zrealizována interní evaluace

který byl během hodnoceného období

projektu.

schválen a spuštěn.

EVALUACE SE ZAMĚŘUJE NA

Doporučení

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ

•

Nastavit procesy Národního centra pro podporu výzkumu, vývoje

PROJEKTU CZECHELIB,

a inovací ve smyslu adaptace procesů CzechELib pro potřeby

KTERÉ POSKYTNE

navazujícího projektu NCIP a přenosu dobré praxe.

ADEKVÁTNÍ ZPĚTNOU VAZBU

•

Zachovat školení a semináře v online podobě.

A DOPORUČENÍ. HODNOCENÍ

•

Zohlednit aktuální témata v komunikační strategii a komunikovat

SE ZAMĚŘILO ZEJMÉNA
NA HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ

je vůči členským institucím.
•

Ukotvit nastavení interní evaluace.

PROJEKTU ZE STRANY
ZÁSTUPCŮ ČLENSKÝCH
INSTITUCÍ.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace byla realizována od října 2020 do srpna 2021.
Evaluační metody: dotazníková šetření, polostrukturované rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/evaluace-czechelib-4-prubezna-zprava
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Evaluace projektu Modernizace
odborného vzdělávání
3. průběžná zpráva
Díky projektu dochází k efektivnímu předávání
zkušeností mezi školami a dalšími aktéry

Přenos zkušeností je realizován i po ukončení projektu MOV, nedochází však k tomu plošně
Případové studie na osmi zapojených školách

Více než třetina respondentů – nad

dokládají, že dochází k předávání zkušeností

rámec povinností projektu – sdílí

mezi školami a dalšími aktéry.

poznatky získané v rámci spolupráce na
projektu MOV s dalšími školami a aktéry.

Přibližně polovina respondentů z řad

Relativně velká část škol nepřenáší zkuše-

pedagogických pracovníků aplikuje získané

nosti na jiné subjekty, nicméně je ales-

poznatky do praxe.

poň předává v rámci svých pracovišť.

EVALUACE PROJEKTU MODERNIZACE

Hlavní přínosy projektu

ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

•

Vzdělávací moduly vytvořené v rámci projektu MOV byly

(MOV), KTERÝ JE ZAMĚŘEN NA

(plně či částečně) promítnuty do výuky více jak třetinou

PODPORU VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ

pedagogických pracovníků.

A ODBORNÉ SLOŽKY VZDĚLÁVÁNÍ

•

NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH TAK, ABY

Hlavní přínos projektu byl v úpravě ŠVP a navazující výuce
podle těchto upravených ŠVP.

BYLA VÝZNAMNĚ PODPOŘENA

•

Projekt pomáhá odstranit chyby při tvorbě ŠVP.

UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ

•

V rámci některých škol umožnily výstupy projektu lépe

NA TRHU PRÁCE. CÍLE PROJEKTU

nastavit a realizovat distanční výuku v nouzovém stavu

MAJÍ BÝT DOSAŽENY ZEJMÉNA

v souvislosti s koronavirovou krizí.

PROSTŘEDNICTVÍM MODERNIZACE
ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ (ŠVP).
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována od října 2019 do prosince 2020.
Evaluační metody: dotazníková šetření, případové studie, skupinové a individuální rozhovory, zúčastněné pozorování
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/3-prubezna-zprava-(mov-a-ppuc)-2020
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Evaluace projektu
Podpora práce učitelů
3. průběžná zpráva
Metodická podpora poskytovaná projektem školám je
přínosná

Většina zapojených škol pozitivně hodnotí všechny dílčí výstupy a aktivity projektu
Velmi pozitivně je dlouhodobě

Zástupci škol využívali své zkušenosti získané

hodnocena zejména letní škola.

v rámci aktivit na posílení digitální gramotnosti
pro realizaci distanční výuky.

Pravidelně dochází k přenosu
informací a dobré praxe získaných na

Úroveň i kvalita dosavadního zapojení studentů

společných akcích od zapojených škol

VŠ (budoucích pedagogických pracovníků) do

na další aktéry/školy.

projektu je menší, než bylo původně plánováno.

VYHODNOCENÍ POSTUPU REALIZACE

Vybraná doporučení

A PŘÍNOSŮ PROJEKTU PODPORA

•

Spolupracovat na tvorbě koncepčních výstupů více

PRÁCE UČITELŮ. CÍLEM PROJEKTU

s pedagogy za účelem zvýšení jejich srozumitelnosti pro

JE PODPORA KOMPETENCÍ

učitele.

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

•

Pokračovat v propagaci zavádění gramotností do výuky.

V ROZVOJI ZÁKLADNÍCH

•

Dále rozvíjet komunikaci a prezentaci projektu vůči

GRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM
A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. JDE

studentům VŠ.
•

Koordinovat a zvýšit efektivitu spolupráce mezi

ZEJMÉNA O SYSTEMATICKY VEDENOU

relevantními projekty s cílem zvýšit dopad jednotlivých

METODICKOU A TECHNOLOGICKOU

projektů.

PODPORU UČITELŮ V OBLASTI
PŘÍPRAVY, REALIZACE A REFLEXE
VÝUKY.
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována od října 2019 do prosince 2020.
Evaluační metody: skupinové a individuální rozhovory, zúčastněné pozorování
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/3-prubezna-zprava-(mov-a-ppuc)-2020
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Evaluace projektu
Komplexní systém hodnocení
3. průběžná zpráva
Uchopení hodnocení klíčových kompetencí je obtížným
procesem

Průběh projektu byl ovlivněn koronavirovou pandemií
80 % účastníků realizovaných školení

Důraz je kladen na uživatelskou přívětivost

hodnotí svou účast pozitivně.

a přijatelnost výstupů pro samotné učitele.

Zástupci akademické sféry a škol oceňují

Na bázi formálních a neformálních setkání

možnost uplatnit své odborné znalosti

probíhá spolupráce projektu KSH s ostatními

a práci na výstupech.

relevantními projekty.

VYHODNOCENÍ POSTUPU

Vybraná doporučení

REALIZACE A PŘÍNOSŮ PROJEKTU

•

KOMPLEXNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ
(KSH), KTERÝ JE REALIZOVÁN
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ (ČŠI).

Příklady inspirativní praxe by měly být zveřejňovány dříve po
jejich finálním odevzdání ze strany garanta.

•

MŠMT by mělo propojovat a koordinovaně šířit výstupy
jednotlivých projektů.

V RÁMCI PROJEKTU VZNIKAJÍ
NOVÉ METODY, POSTUPY
A NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována od srpna 2019 do října 2020.
Evaluační metody: desk research, hloubkové (zejm. telefonické) rozhovory,
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/evaluace-projektu-komplexni-system-hodnoceni-(-(2)
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9. průběžná zpráva OP VVV
září 2020
V důsledku realizace projektů OP VVV dochází k rozvoji
předaplikačního výzkumu a k posilování mezisektorové
spolupráce

Dochází k navazování a prohlubování spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou
Aktivity zaměřené na navázání a rozvoj

Projekty OP VVV přispívají spíše

spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační

k prohlubování a posilování již

sférou jsou často realizovány za účelem získání

nastavených spoluprací než

podnětů pro další rozvoj a experimentální

k navazování spoluprací nových.

ověření výzkumných záměrů.

Rozvojem spolupráce a zvýšením počtu

Přínosy spolupráce výzkumných

výzkumných záměrů v předaplikační fázi je

institucí s aplikační sférou spočívají

zvyšován také potenciál pro využití výsledků

v obousměrném přenosu informací,

v praxi.

jedinečných znalostí a zkušeností.

9. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA MONITORUJE

Doporučení

VĚCNÝ POKROK A FINANČNÍ

•

U všech prioritních os byly identifkovány indikátory,

VÝKONNOST OPERAČNÍHO

u kterých hrozí nenaplnění cílových hodnot, i indikátory,

PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ

kde je předpokládáno jejich přeplnění.

A VZDĚLÁVÁNÍ K 30. 6. 2020. KROMĚ
ZHODNOCENÍ STAVU PROGRAMOVÝCH

•

Z toho důvodu byla doporučena revize OP VVV v nastavení
hodnot indikátorů.

INDIKÁTORŮ ZAHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY
Z HODNOCENÍ VÝZEV PODPORUJÍCÍCH
PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM A VÝZEV
PODPORUJÍCÍCH MEZISEKTOROVOU
SPOLUPRÁCI.
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace byla realizována od června 2020 do prosince 2020.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, individuální rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/prubezna-zprava-k-15-09-2020
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10. průběžná zpráva OP VVV
březen 2021
Projekty OP VVV přispívají mimo jiné ke zvýšení
výzkumného výkonu

Ve všech projektech realizovaných ve výzvě na podporu excelentních výzkumných týmů
došlo k vytvoření nového výzkumného týmu
V důsledku realizace projektů by

Projekty realizované ve výzvě zacílené na

v budoucnu mělo docházet k aplikaci

rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj přispěly

výsledků výzkumu.

k získání 77 % ze všech ocenění HR Award
udělených v České republice.

Díky podpoře došlo k modernizaci
vědeckého vybavení, budování nových

Tyto projekty poskytly finance na realizaci

laboratoří, rozšíření počtu a kvality

aktivit, které přispívají k rozvoji institucí

informací potřebných pro špičkový

v oblasti práce s lidskými zdroji.

výzkum, nákupu drahých zařízení atp.

10. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Souhrnné závěry k implementaci OP VVV:

MONITORUJE VĚCNÝ POKROK

•

A FINANČNÍ VÝKONNOST
OPERAČNÍHO PROGRAMU

riziko jejich nenaplnění či přeplnění.
•

VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
K 31. 12. 2020. KROMĚ ZHODNOCENÍ

Byly identifikovány cílové hodnoty indikátorů, u kterých existuje

Nebylo identifikováno riziko nevyčerpání alokovaných prostředků
OP VVV.

•

Strategické dokumenty definované v textu OP VVV jsou pokryty

STAVU PROGRAMOVÝCH

výzvami OP VVV, které realizují aktivity směřující k naplňování

INDIKÁTORŮ ZAHRNUJE

cílů těchto dokumentů.

TAKÉ ZÁVĚRY Z HODNOCENÍ
VYBRANÝCH VÝZEV.

•

Byly identifikovány faktory, které mohou bránit efektivní
implementaci OP VVV.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Deloitte Advisory s.r.o.
Evaluace byla realizována od prosince 2020 do března 2021.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/prubezna-zprava-k-15-03-2021
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Operační program
Zaměstnanost

Obsah kapitoly:
•

Vyhodnocení výzev na podporu transformace pobytových služeb a služeb komunitního typu

•

Kvalitativní šetření inovačních projektů PO 3 OP Z, 2. vlna

•

Evaluace dětských skupin II.

•

Evaluace výzev OP Z pro územní samosprávné celky, kvalitativní došetření

evaluací
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Z aměs tnanos t

Vyhodnocení výzev na podporu
transformace pobytových služeb
a služeb komunitního typu
Realizované projekty přispěly ke zlepšení situace
klientů

Změn, které je z hlediska ochrany základních práv a svobod klientů nezbytné realizovat, není
možné dosáhnout v ústavních prostorech a s ústavním smýšlením
Výzva č. 37 OP Zaměstnanost velmi dobře

Aktivity projektů zkvalitnily,

reagovala na potřeby zařízení v různých fázích

prohloubily nebo akcelerovaly procesy

procesu transformace a deinstitucionalizace.

transformace a deinstitucionalizace
v podpořených organizacích.

TOTO VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ

Doporučení

PŘEDSTAVUJE JEDNU ZE

•

SOUČÁSTÍ SBĚRU DAT
ŠIRŠÍ EVALUACE PODPORY

Pokračovat v poskytování analogického typu podpory
i v navazujícím operačním programu (OPZ+).

•

V případě analogické podpory v OPZ+ umožnit financovat

TRANSFORMACE POBYTOVÝCH

školení / vzdělávání i pro jiné zaměstnance zařízení

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

poskytujících sociální služby, než pouze pro sociální

V KONTEXTU OPERAČNÍHO

pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

PORGRAMU ZAMĚSTNANOST.

•

Všechny organizace se v začátcích změn spojených
s transformací cítily nepřipravené, za klíčové faktory
úspěchu považují: entuziasmus vedení, postupné ztotožnění
s procesem u veškerého personálu, externí odbornou podporu
při konzultacích a vzdělávání.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel: STEM/MARK, a.s.
Evaluace byla realizována od léta 2020 do dubna 2021.
Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/analyza-situace-v-oblasti-transformace-pobytovych
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Kvalitativní šetření inovačních
projektů PO 3 OP Z
2. vlna
Sociálně inovační projekty rozvíjejí zpravidla zcela nové
přístupy k řešení problémů v sociální oblasti

Některé projekty by bez podpory nefungovaly a pravděpodobně by ani nevznikly
Byla identifikována řada vnitřních

Silnější předpoklady pro udržitelnost

a vnějších faktorů úspěšnosti projektů,

sociálních inovací souvisí s nezávislostí vzniku

rizika realizace, specifika úspěšné

podpořených aktivit na podpoře z fondů EU,

spolupráce stakeholderů i klíčové prvky

neboli pokud vznik daných aktivit nebyl na

potenciálu udržitelnosti.

podpoře závislý, pak je pravděpodobnost
udržitelnosti projektu vyšší.

DRUHÁ VLNA KVALITATIVNÍHO

Doporučení

ŠETŘENÍ INOVAČNÍCH

•

Závěry tohoto šetření v kombinaci se zjištěními z dalších

PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY

etap evaluace vytvoří sadu doporučení pro Řídící orgán OP

3 OP ZAMĚSTNANOST BYLA

Z a nastavení podpory inovací v OP Z a OP Z +, která budou

REALIZOVÁNA SE ZÁMĚREM

využitelná i pro další relevantní stakeholdery.

VYHODNOTIT PŘÍSPĚVEK
PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ
K NAPLNĚNÍ PRIORITNÍ OSY
3 A IDENTIFIKOVAT KLÍČOVÉ
FAKTORY K DOSAŽENÍ
VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel: MindBridge Consulting a.s.
Evaluace byla realizována od června 2020 do května 2021.
Evaluační metody: individuální polostrukturované rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/kvalitativni-setreni-inovacnich-projektu-po-3-(1)

O per ační

progr am
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Evaluace dětských skupin II.
Narození dítěte ovlivňuje více pracovní život matky
nežli otce

Potvrdilo se silně zakořeněné tradiční rozdělení genderových rolí při péči o dítě i na trhu práce
Převážně pečující osobou v rodině je matka

Po nástupu dítěte do dětské skupiny se

a její účast na trhu práce se na rozdíl od

u žen více než 2,5x zvýšila participace na

otce v souvislosti s péčí o dítě významně

pracovním trhu a skoro o polovinu se snížil

proměňuje.

podíl těch žen, které nepracovaly vůbec
nebo zcela minimálně.

Umístění dítěte do dětské skupiny
umožňuje alespoň částečný návrat druhého

Až 90 % otců mělo v obou vlnách šetření

rodiče do zaměstnání, čímž dochází ke

(před a po nástupu dítěte do dětské skupiny)

zvýšení příjmu domácnosti.

téměř shodné postavení na trhu práce.

ŠETŘENÍ VZNIKLO JAKO

Další závěry

DOPLNĚNÍ EVALUACE

•

DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÁ
BYLA REALIZOVÁNA V ROCE

samotného zapojení, ale také změny pracovní doby a příjmu.
•

2017. CÍLEM BYLO ZÍSKAT
INFORMACE O TOM, ZDA
VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÝCH SKUPIN

Situace matek a otců se na trhu práce odlišuje nejen v otázce

Pozitivem je dostupnost dětských skupin, ať už se jedná
o cestu z/do domova, nebo ze/do zaměstnání.

•

Mezi nejdůležitější důvody výběru dětské supiny patří přijímání
dětí mladších 3 let, kvalita dětské skupiny a její dostupnost.

PŘISPĚLO K ZAPOJENÍ
RODIČŮ DO PRACOVNÍHO
ŽIVOTA A UMOŽNILO LÉPE
SLADIT RODINNÉ A PRACOVNÍ
POVINNOSTI.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace byla realizována od října 2018 do dubna 2021.
Evaluační metody: dvoukolové dotazníkové šetření (před nástupem do DS/po nástupu do DS)
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/
Knihovna-evaluaci/Evaluace-detskych-skupin-(II-)
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Evaluace výzev OP Z pro územní
samosprávné celky
kvalitativní došetření
Strategické dokumenty mají velmi různorodou kvalitu

Bylo realizováno 7 případových studií, přičemž jednotící linkou bylo zhodnocení
strategických dokumentů zpracovaných v rámci projektů, zároveň ale výběr pokrýval
projekty s různými nástroji pro zefektivnění řízení úřadů
Určitým společným jmenovatelem

I dobrá praxe identifikovaná na základě

při zavádění nových přístupů

jednotlivých případových studií se značně liší, a to

v řízení úřadů samosprávných celků

především kvůli široké škále realizovaných aktivit

a při strategickém uchopení jejich

a různé velikosti obcí.

vedení je otevřenost ve vztahu
k veřejnosti a dalším aktérům.

Slabou stránkou strategií je velmi často jejich
provázanost s dalšími strategickými dokumenty.

PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLO

Doporučení

VYPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÝCH

•

STUDIÍ PROJEKTŮ Z VÝZEV Č.

Zapojení všech relevantních aktérů do tvorby strategických
dokumentů, pořádání kulatých stolů, zapojení občanů.

33 A 34, KTERÉ BYLY ZACÍLENY

•

Zařazení jen realizovatelných aktivit a projektů.

NA POSÍLENÍ STRATEGICKÉHO

•

Kontinuální důraz na management kvality úřadu.

ŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH

•

Vytvořené strategické dokumenty jsou aktivně využívány.

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
A ZVÝŠENÍ KVALITY JEJICH
FUNGOVÁNÍ.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel: Evaluation Advisory CE, s.r.o
Evaluace byla realizována od června 2020 do prosince 2020.
Evaluační metody: případové studie, desk research, rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/
Knihovna-evaluaci/Evaluace-vyzev-33-a-34-OPZ-pro-uzemni-samospravne

O per ační
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Operační program
Praha - pól růstu ČR

Obsah kapitoly:
•

Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřských jazykem

•

Evaluace aktivit se zaměřením na podnikatelské inkubátory

evaluací

O per ační

progr am
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43

ČR

Evaluace aktivit se zaměřením na žáky
s odlišným mateřských jazykem
Dochází k pozitivnímu posunu v proinkluzivnosti
podpořených škol

Intervence přispívají ke zrychlení a zkvalitnění procesu učení a k významným
pokrokům u cizojazyčných dětí
Pozitivní vliv je připisován především

Intervence v mateřských školách přispívají

dvojjazyčným školním asistentům

k jednoduššímu přechodu dětí s odlišným

a doučování.

mateřským jazykem na základní školu.

Na jedné z podpořených škol byly znalosti

Děti s odlišným mateřským jazykem se zlepšují

češtiny žáků s odlišným mateřským

nejen v českém jazyce, ale i v akademických

jazykem hodnoceny výrazně lépe, než tomu

výsledcích celkově. Rovněž dochází k posunu

bylo na začátku projektu.

v sebevědomí těchto dětí.

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ

Doporučení

INKLUZIVNÍCH AKTVIT

•

REALIZOVANÝCH V RÁMCI
VÝZVY Č. 28 OP PRAHA – PÓL

Vytvoření systémové podpory dětí s odlišným mateřským
jazykem.

•

Zvýšená podpora v doučování češtiny věnována předškolákům

RŮSTU ČR NA DĚTI A ŽÁKY

s odlišným mateřským jazykem, aby se lépe připravili na

S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM

hladký nástup do 1. třídy ZŠ.

JAZYKEM NA VZORKU 9 ŠKOL.

•

Nevyčleňování dětí s odlišným mateřským jazykem mimo
kolektiv, naopak práce s celou třídou jako s jedním kolektivem.

Zadavatel: Hlavní město Praha
Dodavatel: Instrategy Consulting, s.r.o., ve spolupráci se Schola Empirica, z.s.
Evaluace byla realizována od září 2020 do května 2021.
Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny, dotazníkové šetření, případové studie
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-na
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ČR

Evaluace aktivit se zaměřením na
podnikatelské inkubátory
Úspěch startupu závisí na tom, jak je schopný se
vypořádat s neúspěchem a adaptovat se na změny

Cenově zvýhodněná nabídka inkubačních služeb může pomoci zachytit úspěšné
nápady, které nejsou na první pohled finančně atraktivní pro investory
Inkubované firmy oceňují zejména rady

Nabídka inkubačních služeb by měla

kvalitních mentorů.

zejména reflektovat cíle, které si inkubátor
stanoví, a také očekávanou kvalitu

U techničtěji orientovaných inkubátorů

a zralost inkubovaných firem.

je velkou přidanou hodnotou přístup
k moderním technologiím a specifickému
know-how.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Doporučení

VYHODNOTIT PŘÍNOS AKTIVIT

•

Inkubátory by měly mít jasně definovaný cíl inkubace.

PODPOŘENÝCH V RÁMCI

•

Změna by měla proběhnout v nastavení přívětivého

SPECIFICKÉHO CÍLE 1.2 OP PRAHA

podnikatelského prostředí a ve vzdělávacím systému, v jehož

– PÓL RŮSTU ZAMĚŘENÉHO NA

centru bude podnikavost, digitální znalosti a inovace.

VZNIK A ROZVOJ ZNALOSTNĚ

•

Vhodné je vytvářet kombinované fondy s profesionálním

INTENZIVNÍCH FIREM NA

managementem, které budou poskytovat rizikový kapitál ve

VZORKU 4 PODPOŘENÝCH

specifických oborech.

PODNIKATELSKÝCH INKUBÁTORŮ.

Zadavatel: Hlavní město Praha
Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace byla realizována od prosince 2020 do srpna 2021.
Evaluační metody: desk research, hloubkové rozhovory, fokusní skupiny, dotazníkové šetření, případové studie
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-v-ramci-sc-1-2
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Program
rozvoje venkova

Obsah kapitoly:
•

Osmá průběžná zpráva o hodnocení, září 2020

•

Devátá průběžná zpráva o hodnocení, březen 2021

evaluací
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Osmá průběžná zpráva o hodnocení
září 2020
Program rozvoje venkova podporuje vstup mladých
zemědělců do odvětví zemědělství

Z celkové alokace programu bylo k 30. 6. 2020 vyčerpáno 68,2 %.
Oproti prosinci 2019 byl dosažen velmi

Vyhodnocení vývoje hrubé přidané hodnoty

uspokojivý pokrok v čerpání ve výši 8,5

a výkonu u podpořených zemědělských podniků

procentního bodu.

ukazuje na pozitivní efekt u podpořených subjektů.

Nejvyššího věcného pokroku u projektových

V rámci Zahájení činnosti mladých zemědělců

operací dosahují Investice do zemědělských

bylo podpořeno již 1 030 mladých zemědělců,

podniků a Zahájení činnosti mladých

což představuje 3,9 % všech zemědělských

zemědělců (a dále i podopatření 8.6).

podniků v ČR.

ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ

Vybraná doporučení

PROJEKTU HODNOCENÍ

•

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
NA OBDOBÍ 2014–2020,

Podpořit absorpční kapacitu, či přistoupit k realokaci
prostředků u vybraných opatření.

•

Analyzovat příčiny neproporcionálního poklesu zájmu

SHRNUJE FINANČNÍ A VĚCNÝ

zemědělců o pěstování ovoce v režimu ekologického

POKROK REALIZACE PRV

zemědělství nebo integrované produkce.

K 30. 6. 2020 A ODPOVÍDÁ
NA STANOVENÉ SPOLEČNÉ

•

Přehodnotit cíle a potenciál možností zalesňování
zemědělských půd.

EVALUAČNÍ OTÁZKY.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství
Dodavatel: Naviga 4, s.r.o., a Evaluation Advisory CE, s.r.o
Evaluace byla realizována od června 2020 do září 2020.
Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovnaevaluaci/osma-prubezna-zprava-o-hodnoceni-zari-2020

P
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Devátá průběžná zpráva o hodnocení
březen 2021
Program rozvoje venkova podporuje také diverzifikaci
činností v zemědělství

Program přispívá k modernizaci podpořených zemědělských podniků

PRV napomáhá rozvoji znalostní základny,

Program přispívá ke vstupu mladých

spolupráce a inovací, celoživotního vzdělávání

zemědělců do odvětví zemědělství.

a posílení vazeb na výzkum a vývoj.

Informační a vzdělávací akce podpořené

Intervence PRV zvyšují

programem navštívilo již přibližně 20 %

konkurenceschopnost potravinářských

pracovníků sektoru.

podniků.

ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ

Vybraná doporučení

PROJEKTU HODNOCENÍ

•

Pokračovat v podpoře projektů zaměřených na diverzifikaci.

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

•

Zaměřit se na důkladnější analýzu při stanovování cílových

NA OBDOBÍ 2014–2020,
SHRNUJE FINANČNÍ A VĚCNÝ
POKROK REALIZACE PRV

hodnot pro příští programové období.
•

Bodově zvýhodnit projekty přispívající k nově vytvořeným
pracovním místům.

K 31. 12. 2020 A ODPOVÍDÁ
NA STANOVENÉ SPOLEČNÉ
EVALUAČNÍ OTÁZKY.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství
Dodavatel: Naviga 4, s.r.o., a Evaluation Advisory CE, s.r.o
Evaluace byla realizována od prosince 2020 do března 2021.
Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Výstupy z evaluace jsou k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/devata-prubezna-zprava-o-hodnoceni-brezen-2021
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Zajímavosti z v ybraných
zahraničních evaluací

Obsah kapitoly:
•

IQ-Net: Řetězová reakce: Změna priorit politiky soudržnosti v nové realitě

•

IQ-Net: Snaha o pozitivní interakce – v rámci strukturálních fondů a s RRF

evaluací
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IQ-Net: Změna priorit politiky
soudržnosti v nové realitě
Na pandemickou situaci reagovaly i Evropské fondy

Finanční prostředky byly přerozděleny ve prospěch zdravotnictví, podnikání
a sociální podpory
Hlavní obavy při dokončování současných

Cílená opatření zahrnují i prodloužení

programů vzbuzuje nejistota spojená s krizí

lhůt, otevření nových výzev, zrychlení

COVID-19 a jejími dopady, nicméně i přes

plateb a celkové zjednodušení postupů.

určité potíže se čerpání programů zrychluje.
Dodatečné financování poskytnuté
Programy realizované v rámci fondů EU

v rámci REACT-EU je všeobecně

reagovaly na pandemickou situaci navýše-

považováno za cenný spojovací článek

ním zdrojů prostřednictvím REACT-EU

mezi první reakcí na krizi a dlouhodobější

a/nebo změnou v operačních programech.

hospodářskou obnovou.

VÝZKUM PROVEDLO EUROPEAN

Další zajímavé závěry

POLICIES RESEARCH CENTRE

•

V RÁMCI PŘÍPRAV 50.
KONFERENCE SÍTĚ IQ-NET.

Uzavírání současných operačních programů zatím není pro
většinu orgánů na pořadu dne.

•

Díky pandemii a jiným prioritám dochází ke zpoždění

ZPRÁVA HODNOTÍ CELKOVÝ

v přípravě, konzultacích a vyjednávání operačních programů

POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ

a dohod o partnerství pro programové období 2021–2027.

PROGRAMŮ A ZDŮRAZŇUJE
HLAVNÍ PROBLÉMY

•

Přetrvává nejistota ohledně Spravedlivé transformace (Just
transition fund).

A REAKCE NA NĚ.

Zpracovatel: European Policies Research Centre
Dozhdeva V and Fonseca L (2021) Chain REACTion: Shifting Cohesion Policy Priorities in a New Reality.
Evaluace byla zpracována pro účely 50. konference sítě IQ-Net, která se konala 21. června 2021.
Evaluační metody: desk research, terénní návštěvy
Výstupy z evaluace jsou pouze pro interní potřeby.

Z
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IQ-Net: Snaha o pozitivní interakce –
v rámci strukturálních fondů a s RRF
Pozitivní interakce může mít různou intenzitu, od
soudržnosti až po synergii

Členské státy uznávají přínosy podpory pozitivních interakcí mezi ESI fondy, a to
jak interně, tak externě s RRF
Přínosem interakcí může být efektivnější

Prostor pro pozitivní interakce posiluje

čerpání, strategičtější investice i posílená

stanovení společných strategických

implementace prostřednictvím sdílení

priorit.

kapacit, zdrojů a znalostí.

Existují překážky, které interakcím brání,

Společné strategické priority jsou sta-

zejména jde o regulační mezery mezi fondy

novovány například v oblasti výzkumu

a nástroji EU a rozdíly v systémech řízení.

a vývoje či v sociálním začleňování.

VÝZKUM PROVEDLO EUROPEAN

Další zajímavé závěry

POLICIES RESEARCH

•

Pozitivní interakce jsou podporovány pracovními skupinami

CENTRE V RÁMCI PŘÍPRAV

či sítěmi, které zkoumají doplňkovost a synergie mezi

50. KONFERENCE SÍTĚ IQ-

konkrétními nástroji, případně specifickými programovými

NET. DOKUMENT HODNOTÍ

architekturami.

MOŽNOSTI REALIZACE
POZITIVNÍ INTEREKCE MEZI

•

Snahy o rozvoj komplementarit a synergií musí být vždy jasně
zdůvodněny.

EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI
A INVESTIČNÍMI FONDY (ESI
FONDY) NAVZÁJEM A MEZI
ESI FONDY A FONDEM PRO
OBNOVU A OŽIVENÍ (RRF).
Zpracovatel: European Policies Research Centre;
Ferry M and Kah S (2021) Pursuing Positive Interactions – within Structural Funds and with the RRF, IQ-Net Thematic Paper 48(2),
European Policies Research Centre Delft.
Evaluace byla zpracována pro účely 50. konference sítě IQ-Net, která se konala 21. června 2021.
Evaluační metody: desk research, rozhovory
Výstupy z evaluace jsou pouze pro interní potřeby.
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