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Úvod
Publikace, která se Vám dostává do rukou, má za cíl čtenáře seznámit s hlavními výstupy evaluačních aktivit
v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice realizovaných v letech 2019-2020.

Do této publikace bylo zahrnuto celkem 61 evaluací z 10 operačních programů. 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 řídicích 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.
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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:
•

Makroekonomická a sektorová analýza 2019

•

Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje „Komunitně vedený místní rozvoj“

•

Procesní evaluace implementace urbánních nástrojů

•

Procesní hodnocení implementace územní dimenze

•

Reflexe dopadů ESIF na rovnost mužů a žen na trhu práce

•

Mapování rizik korupce v regionech

•

Integrace cizinců v ČR: Evaluace projektů financovaných EU v programovém období 2014-2020

evaluací

H l avní

z jiš tění z evaluací

E valuační
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MMR-NOK

Makroekonomická a sektorová
analýza 2019
Analýza identifikovala problémové oblasti, které brzdí
rychlejší konvergenci ČR

ČR by se měla zaměřit na investice do infrastruktury, vzdělání, vědy a výzkumu
Je třeba lepší organizace práce a zvyšování

Pozornost je třeba věnovat zvyšování

přidané hodnoty skrze růst produktivity,

efektivity veřejné správy a regionům zao-

investice do infrastruktury a technologií.

stávajícím za celonárodním průměrem.

V

ČR

rostl

podíl

zaměstnaných

a

významně

klesala

i

míra

ČESKÝ TRH PRÁCE SE VYVÍJEL

nezaměstnanosti, která byla v r. 2018 nejnižší v celé EU. Tento vývoj

PŘÍZNIVĚ, ALE EXISTUJÍ ZDE

se ale nepříznivě promítl v rostoucím počtu neobsazených pracovních

VÝZNAMNÉ HROZBY

míst a nedostatku pracovních sil. I nadále přetrvává významný podíl
dlouhodobě nezaměstnaných a rozdíly mezi regiony. Strukturální
problémy se snaží řešit aktivní politika zaměstnanosti (APZ), která
cílí na nejohroženější skupiny (osoby v předdůchodovém věku, ženy
s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené
sociálním vyloučením) a jejíž rozsah byl posílen i díky financování ESIF
(OP Z). Stále ale platí, že podíl výdajů na APZ nedosahuje ani poloviny
celkových výdajů na státní politiku nezaměstnanosti a ve srovnání s EU
jsou na ni v ČR vynakládány jedny z nejnižších prostředků.

VZDĚLÁNÍ PŘINÁŠÍ

České školství vykazuje v řadě oblastí velmi dobré hodnoty. Jde

NEZPOCHYBNITELNÉ VÝHODY,

především o míru úspěšných studentů a podíl vysokoškolsky

ALE JE POTŘEBA SE MU VÍCE

vzdělaných, který se od konce roku 2010 výrazně zvýšil. Dochází však

VĚNOVAT

k diverzifikaci uvnitř systému vzdělávání a nárůstu závislosti vzdělávací
úspěšnosti žáků na jejich socioekonomickém statutu. Povolání učitele
také čelí závažným výzvám, mj. nedostatku pracovních sil, nízké prestiži,
nízkým platům a omezeným možnostem rozvoje kvůli neexistujícímu
kariérnímu systému. V českém školství chybí výuka s prvky duálního
systému vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli navázaná na
regionální infrastrukturu.
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VĚDA A VÝZKUM MOHOU VÉST

Výdaje na vědu a výzkum (VaV) v ČR i nadále zaostávají za evropským

K LEPŠÍMU POSTAVENÍ ČR

průměrem. Naopak vzrostly výdaje podnikatelského sektoru na VaV,
počet soukromých subjektů provádějících VaV a příjmy vědeckovýzkumných organizací z aplikovaného výzkumu, což lze považovat
za pozitivní. V posledních letech se zvyšuje kvalita publikovaných
vědeckých výstupů, kde jsou na tom lépe přírodní vědy oproti těm
společenským. Kvalitní VaV brzdí nedostatek schopných vědeckovýzkumných pracovníků, kde ČR čelí odlivu vědců do zahraničí za
konkurenceschopnějšími mzdami. Je třeba usilovat o budování
inovačních kapacit a vědecko-výzkumné spolupráce i v regionech, aby
tato nebyla koncentrována v Praze.

VEŘEJNÁ SPRÁVA BY MĚLA BÝT

Kvalita veřejných institucí je dlouhodobě jedním z nejpalčivějších

PŘÍVĚTIVĚJŠÍ, EFEKTIVNĚJŠÍ

problémů. Nejhůře jsou v České republice hodnoceny indikátory

A TRANSPARENTNĚJŠÍ

věnované zatížení vládními regulacemi, zákony a nařízeními, zneužívání
veřejných

prostředků,

efektivitě

justice,

podporování

zájmových

skupin představiteli vlády prostřednictvím vládních opatření a politik
a vstřícnost veřejné správy a vládních nařízení k podnikatelům. Je třeba
podporovat rozvoj e-governmentu, který má potenciál zvýšit efektivitu
české veřejné správy a přispět k větší transparentnosti veřejného sektoru.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO

Stav životního prostředí je ovlivňován prohlubujícími se změnami

PROSTŘEDÍ BY I NADÁLE MĚLA

klimatu (sucho, povodně, přívalové srážky, silný vítr), které mají vliv na

BÝT PRIORITOU

stabilitu a funkci ekosystémů. Některé regiony trpí výrazně větší zátěží
v mnoha složkách životního prostředí, rozdíly existují i mezi městskými
a venkovskými oblastmi. Došlo však k posunu v některých oblastech
(např. zlepšení čištění odpadních vod, rostoucí podíl recyklace
komunálního odpadu, zvyšující se podíl energie z obnovitelných
zdrojů). Pozitivní vývoj je, vedle používání environmentálně šetrnějších
technologií a změny v chování občanů, do velké míry determinován
i množstvím financí vynaložených na ochranu životního prostředí.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zpracováno interně Evaluační jednotkou NOK.
Analýza byla provedena v květnu 2019.
Celý text analýzy je k dispozici zde:
ht tp s : // w w w.dot a ce e u .c z /c s /ev r op s ke -f on d y-v- cr/n ar o dni- o r g an -p r o -ko o r din a ci/ev alua ce/ knih ov n a - ev alua ci/
makroekonomicka-a-sektorova-analyza-cr-2019
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z jiš tění z evaluací
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MMR-NOK

Procesní evaluace

Implementace integrovaného nástroje
„Komunitně vedený místní rozvoj“
Některé procesy spojené s komunitně vedeným
místním rozvojem jsou administrativní zátěží

Návodné šablony a ztransparentnění procesu hodnocení by mohly přispět
ke zlepšení procesů
Metodický pokyn pro využití integrovaných

Přístup MMR-ORP jako gestora je vnímán

nástrojů by měl být rozdělený na části od-

pozitivně, ale problémem je, že přímo

povídající jednotlivým nástrojům.

nespravuje příslušné finanční prostředky.

METODICKÝ POKYN PRO

•

MPIN by měl být vydán před zahájením prací místních akčních

VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH

skupin (MAS). Pokud není možné MPIN vydat v předstihu, měly by

NÁSTROJŮ (MPIN) BY MĚL BÝT

být dílčí metodiky (tvorba strategie CLLD, realizace CLLD) vydávány

PŘEHLEDNÝ, VYMAHATELNÝ

samostatně.

A VČAS VYDANÝ

•

Je doporučeno zajistit jednotnost postupů v MPIN pro všechny ŘO.

•

V novém období by MPIN měl zahrnovat sankční ustanovení, a to
vůči oběma stranám uživatelů (MAS i ŘO).

PLATFORMA CLLD BY MĚLA BÝT

•

ZACHOVÁNA A KOORDINAČNÍ
ROLE ODBORU REGIONÁLNÍ

Platformy CLLD.
•

POLITIKY MMR (MMR-ORP) BY
MĚLA BÝT POSÍLENA

V budoucím období by měla být zachována stávající podoba

Koordinační role MMR-ORP by měla být zachována a mělo by dojít
k posílení jejího postavení vůči ŘO.

•

V případech, kdy není možné dosáhnout sjednocení požadavků
jednotlivých ŘO vůči MAS, je doporučeno od koordinace ustoupit
a ponechat průběh těchto procesů oddělený pro každý ŘO.

NÁVODNÉ ŠABLONY BY

•

Strategie CLLD (SCLLD) by měly obsahovat jednotné části

ZEFEKTIVNILY VYPLŇOVÁNÍ

předepsané MMR-ORP či řídicími orgány, které MAS do svých

ŽÁDOSTÍ A ELIMINOVALY

SCLLD převezmou pro předejití případných nesouladů mezi MAS

NESOULAD MEZI MAS

a hodnotiteli.

A HODNOTITELI
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Pro zamezení víceprací spojených se zakládáním nových výzev
a opakovaným vkládáním žádostí do monitorovacího systému (MS)
by bylo vhodné zajistit větší počet kol hodnocení žádostí SCLLD.

•

Pro předcházení předkládání velkého množství žádostí o podporu
SCLLD na poslední chvíli se doporučuje vypsání výzvy na delší
období (např. roční období pro příjem), v jehož rámci budou
stanoveny milníky pro předkládání žádostí.

HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD

•

BY MĚLO BÝT PŘEHLEDNĚJŠÍ,
VÍCE PROKLIENTSKÉ

MMR-ORP by mělo zajistit dostatečný počet kompetentních
hodnotitelů po dostačující dobu, včetně zajištění jejich financování.

•

A TRANSPARENTNĚJŠÍ

MMR-ORP a zejména ŘO by mohly v rámci hodnocení žádostí
o podporu SCLLD více uplatňovat klientský přístup – např. po 1.
kole hodnocení umožnit konzultace, kde by MAS dostaly konkrétní
tipy, jak zapracovat požadavky hodnotitelů.

•

Pro hodnotitele by měly být vytvořeny co nejnávodnější pokyny
a MAS by měly být seznámeny s hodnotícími kritérii před otevřením
výzvy na podporu CLLD.

•

Proces (věcného) hodnocení by měl být rozdělen na vzájemně
nezávislá paralelní hodnocení jednotlivých programových rámců
příslušnými ŘO. Neschválení některého programového rámce by
tak neznamenalo úplné znemožnění zahájení realizace SCLLD.

PROCESY SPOJENÉ SE

•

Změny by měly být předkládány pouze v monitorovacím systému.

ZMĚNAMI BY MĚLY BÝT

•

Procesy administrace změn a monitoringu by měly být propojené.

ZJEDNODUŠENY S VYUŽITÍM

•

Malé a nepodstatné změny by měly být administrovány jednodušeji.

MONITOROVACÍHO SYSTÉMU

•

Mělo by být možné administrovat změny vůči každému ŘO zvlášť,
aby se proces změnového řízení neprodlužoval tím, že jednotlivé
ŘO na sebe musí čekat.

ZPRÁVY O PLNĚNÍ

•

INTEGROVANÝCH STRATEGIÍ
BY MĚLY MÍT JEDNOTNOU

Metodická podpora tvorby monitorovacích zpráv MAS by měla být
posílena, zejména v dostupnosti šablon, manuálů, instrukcí.

•

STRUKTURU

Množství vyplňovaných údajů, které jsou obtížně agregovatelné, by
mělo být redukováno a data by se měla automaticky generovat z MS.

•

Měl by být zřízen omezený přístup pro MAS k anonymizovaným
datům (s místem realizace) k realizovaným a nerealizovaným
projektům v území MAS.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: SPF Group, s. r. o.
Evaluace byla realizována od srpna do listopadu 2019.
Evaluační metody: desk research, rozhovory, dotazníkové šetření, fokusní skupiny
Celý text evaluace je k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/hodnoceni-implementace-integrovanych-nastroju

H l avní

z jiš tění z evaluací
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jednotk y
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MMR-NOK

Procesní evaluace

Implementace integrovaných
urbánních nástrojů
Evaluace procesů spojených s integrovanými územními
investicemi (ITI) identifikovala pozitivní i stinné stránky
jejich využívání

Při schvalování integrovaných strategií se jako důležitá ukázala dostupnost
metodických pokynů, transparentnost a rychlost schvalování a hodnocení
Velký počet komunikačních platforem je

Nutnost dosáhnout souhlasu všech ŘO

pro aktéry nepřehledný a nepřispívá

se strategií jako celkem byla identifiková-

k efektivní komunikaci.

na jako nadměrná administrativní zátěž.

METODICKÝ POKYN

Nositelé ITI by měli mít profesionální aparát („asociaci ITI“), kde by

INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ

slaďovali své pozice a který by je zastupoval v jednáních s MMR i ŘO OP

(MPIN) JE PŘÍLIŠ ROZSÁHLÝ

k tvorbě a aktualizaci MPIN. MPIN by měl být zkrácen a zjednodušen,
nezávazné pasáže by měly být součástí příručky dobré praxe. Je
důležité posílit pozici MMR v roli metodického garanta územní dimenze
a také zkrátit a zjednodušit proces tvorby a aktualizace MPIN.

PŘI KOMUNIKACI A

Velké množství organizačních prvků (konference, komory, platformy

KOORDINACI ZÁLEŽÍ NA

různých typů, pracovní skupiny, výbory) způsobuje nepřehlednost,

PŘÍMÉM LIDSKÉM KONTAKTU

kterou je třeba eliminovat. Formát národních stálých konferencí by měl
být upraven tak, aby byl účelným a účinným kanálem pro koordinaci.
V rámci MMR-ORP je doporučeno se zaměřit na personální posílení
a stabilizaci tak, aby odbor nebyl poddimenzovaný a mohl plnit roli
gestora a koordinátora. Efektivní komunikaci je potřeba také zajistit
v monitorovacím systému, a to např. zvýšením spolehlivosti, uživatelské
přívětivosti a doplněním nových funkcionalit.
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PRO SCHVALOVÁNÍ STRATEGIÍ JE

Je doporučeno mít včas a přesně nastavenou metodiku (MPIN), aby

DŮLEŽITÁ DOSTUPNOST POKYNŮ,

byla eliminována nejistota a neurčitost příprav integrovaných strategií.

TRANSPARENTNOST A RYCHLOST

Dále je nutné snížit enormní administrativní zátěž přenesením

HODNOCENÍ

větší zodpovědnosti za správnost a užitečnost strategie na nositele.
Autoři strategií by rovněž měli mít možnost konzultací před jejich
schvalováním, které by mělo být urychleno a racionalizováno. Zlepšení
procesů by napomohla funkcionalita v monitorovacím systému, jež
by uměla rozpoznat změny mezi vkládanými verzemi integrovaných
strategií.

MONITOROVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ,

Východiskem pro zprávy o plnění integrovaných strategií je Národní

ALE MS2014+ JEJ PŘÍLIŠ

číselník indikátorů (NČI), nicméně jen malá část indikátorů má

NEULEHČUJE

vypovídající schopnost pro tuto oblast. Je doporučeno NČI revidovat
a doplnit o chybějící indikátory a iniciovat jednání s Českým statistickým
úřadem ohledně vykazování dat za funkční regiony. Struktura zpráv
o plnění integrovaných strategií by také měla být zjednodušena
a zkrácena o opakující se pasáže. Pro účely lepšího monitorování je třeba
doplnit MS2014+ o chybějící funkcionality a zvýšit jeho uživatelskou
přívětivost.

EVALUACE JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ

Pozitivně bylo hodnoceno zapojení všech aktérů do tvorby metodiky

PRO ZDOKONALOVÁNÍ

evaluace, které naplnilo princip partnerství. Je doporučeno klást

PROCESŮ

důraz na vysvětlení důvodů mid-term evaluace (její význam, účel,
smysluplnost), prověřit možné změny jejího formátu (indikátory,
chybějící funkcionality MS2014+) a zvážit nutnost teoretických příloh
k její metodice.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Evaluace byla realizována v období červenec-listopad 2019.
Evaluační metody: polostrukturované hloubkové rozhovory, metoda Vanguard
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/
knihovna-evaluaci/procesni-evaluace-implementace-integrovanych-urban
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z jiš tění z evaluací

E valuační

jednotk y
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Procesní hodnocení

Implementace územní dimenze
Implementace územní dimenze napomáhá rozvoji
regionů, ale v procesech je prostor pro zlepšení

Pro lepší zacílení územní dimenze je třeba jednoznačně stanovit role jednotlivých
zapojených aktérů
Jednotliví aktéři (MMR, řídicí orgány, kraje,

Platformy územní dimenze (národní

města, obce a další územní partneři) mají

a regionální stálé konference) umožňují

odlišný pohled na cíle územní dimenze.

zejména sdílení informací.

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ

Současný Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) netvoří

DIMENZI MÁ POTENCIÁL STÁT

základní referenční dokument, který by obsahoval jednoznačnou

SE KLÍČOVÝM A REFERENČNÍM

definici a jasné cíle územní dimenze.

DOKUMENTEM

Při přípravě návazného dokumentu by měl být důraz kladen na to, aby
se mohl stát skutečně národním referenčním dokumentem. Měl by
proto obsahovat jednoznačnou a široce přijímanou definici územní
dimenze a jasně vymezovat její cíle.

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE

Národní stálá konference (NSK) je vnímána jako shromáždění, které má

BY MĚLA POSKYTOVAT

spíše formální než pracovní charakter a kde jsou představovány spíše

INFORMACE NEJEN O ESIF,

obecné informace. NSK tak nemá dostatek možností něco konkrétního

ALE I O DALŠÍCH NÁSTROJÍCH

změnit (má jen omezené kompetence), navíc některé informace zde

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

diskutované jsou již duplicitní (z důvodu existence jiných platforem).
Pro další programové období je doporučeno jednoznačněji stanovit
role jednotlivých zapojených aktérů v NSK při implementaci územní
dimenze, čímž dojde k zefektivnění fungování NSK jako takové. NSK
by měla členům předávat informace nejen ve vazbě na ESIF, ale i další
nástroje regionálního rozvoje.
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REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE

Regionální stálé konference (RSK) slouží jako platforma pro diskuzi

BY SE MĚLY STÁT INICIÁTORY

širokého spektra relevantních aktérů z oblasti ESI fondů a obecně

A KOORDINÁTORY PLÁNOVÁNÍ

regionální politiky na krajské úrovni. RSK také často zřizují a koordinují

ROZVOJOVÝCH AKTIVIT

pracovní skupiny dle potřeb konkrétního regionu, nicméně v některých
případech jsou některé z nich dlouhodobě nefunkční.
Pro budoucí programové období by bylo vhodné prodiskutovat
optimální roli a činnosti zajišťované ze strany RSK v území a posílit
roli RSK jako iniciátora a koordinátora plánování rozvojových aktivit
v regionu. RSK by měla definovat tzv. strategické projekty rozvoje kraje
a také zvyšovat absorpční kapacitu území, a to nejen ve vazbě na ESIF,
ale i na národní a krajské dotační tituly.

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁNY BY

Regionální akční plány (RAP) pomohly v rámci mapování absorpční

SE MĚLY ZAMĚŘIT VÍCE NA

kapacity (s různou mírou podrobnosti) k identifikaci tzv. bílých míst

DANÁ ÚZEMÍ

v území. Není ovšem zcela vyjasněna role RAP, bez zajištění zdrojů
financování mají RAP pouze deklaratorní povahu.
Pro další období je doporučeno upravit podobu a obsah RAP tak, aby
byly zaměřeny pouze na tzv. strategické projekty realizované v daném
území, a to bez ohledu na zdroj jejich financování. Jejich sledování,
resp. monitoring by následně mohl být jednou z činností RSK.

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ

Většina respondentů však pracuje s těmito zprávami zcela výjimečně,

PROCESNÍ DIMENZE BY MĚLY

zejména zástupci RSK je neznají a nepracují s nimi.

MÍT JASNĚ DEFINOVANOU

Bylo by proto vhodné pro příští programové období nejprve

CÍLOVOU SKUPINU

jednoznačně vymezit, komu jsou tyto zprávy primárně určeny a jaké

A OČEKÁVANÝ OBSAH

informace daný subjekt v těchto zprávách očekává. Pokud by měly být
tyto zprávy určeny např. zejména RSK, pak by měly obsahovat zejména
informace o podpořených projektech na území jednotlivých krajů, a to
nejen z ESIF, ale i národních dotačních titulů.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Evaluace byla realizována od května do listopadu 2019.
Evaluační metody: polostrukturované hloubkové rozhovory, metoda Vanguard
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/procesni-hodnoceniimplementace-uzemni-dimenze

H l avní

z jiš tění z evaluací
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Reflexe dopadu ESIF na rovnost žen
a mužů na trhu práce
Genderová rovnost je průřezovým tématem, ke
kterému je potřeba přistupovat komplexně

Lorem ipsum
Rovnost
žen a mužů by měla být více podporována, například formou
dobrovolných závazků
Lorem ipsum
Aplikace
horizontálního principu rovnosti

Pro správné uplatňování principu rovnosti

žen a mužů je v prostředí ESIF pojata spíše

žen a mužů chybí dostatečná metodická

formalisticky.

podpora pro žadatele a příjemce.

Tematické sloučení tohoto principu

Vize a cíle Dohody o partnerství v příštím

s principem podpory rovných příležitostí jej

období by měly nadále směřovat ke kýže-

omezuje pouze na nediskriminaci žen.

nému dopadu na rovnost žen a mužů.

CÍLEM PROJEKTU BYLO

Hlavní doporučení

VYHODNOTIT VÝSLEDKY

•

Je doporučeno zvýšení partnerského zapojení nevládních

A CÍLE DOHODY O PARTNERSTVÍ

organizací s vysokým stupněm expertízy v genderové

V OBLASTI ROVNOSTI MUŽŮ

problematice při nastavování dotačních výzev.

A ŽEN. DÍKY PROJEKTU VZNIKL

•

Měly by vzniknout programy vzdělávání, školení a mentoringu

NAPŘ. SOUBOR PŘÍKLADŮ

zaměstnanců a zaměstnavatelů o tématech slaďování rodin-

DOBRÉ A ŠPATNÉ PRAXE.

ného a pracovního života a diskriminace na pracovišti.

VÝSTUPY PROJEKTU PŘINÁŠEJÍ

•

DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ
VÝZEV V DALŠÍCH OBDOBÍCH.

Počet zaměstnavatelů podporujících rovné příležitosti, platovou rovnost a flexibilních úvazků by měl být zvýšen.

•

Je potřeba podporovat přístup ke kvalitnímu a dostupnému
předškolnímu vzdělávání a péči, včetně zkvalitnění péče státních zařízení a vzniku dětských skupin a mikrojeslí.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Česká ženská lobby
Evaluace byla realizována od března 2018 do listopadu 2020.
Evaluační metody: desk research, skupinové diskuse, dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/reflexe-dopadu-esif-napostaveni-zen-na-trhu-prace
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Mapování rizik korupce v regionech
Samosprávy by měly lépe pracovat s novými
technologiemi a ztransparentnit tak své fungování

Přerozdělování veřejných prostředků by mělo být transparentní, efektivní
a odpovídající potřebám daného území
Pouze 2 ze 7 analyzovaných krajů aktivně

Zastupitelé i úředníci vnímají míru obec-

pracují s protikorupční strategií, která odrá-

ného protikorupčního vzdělávání i speci-

ží změny protikorupční legislativy.

fických školení za nedostatečnou.

Informace zveřejňované samosprávami ne-

Krajské grantové programy splňují základ-

jsou uživatelsky přívětivé (neaktualizované,

ní pravidla dobré správy a transparent-

těžko dohledatelné apod.).

nosti, ale často míjí lokální potřeby.

PROJEKT SI KLADL

Hlavní doporučení

ZA CÍL ZVYŠOVÁNÍ

•

Je třeba pracovat na kultuře vzájemné komunikace mezi

TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ

úředníky a zastupiteli tak, aby rizikové situace korupčních

SPRÁVY CESTOU SNIŽOVÁNÍ

hraničních jevů v etickém kodexu byly formulovány

KORUPČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

a definovány společně.

ZAHRNOVAL TAKÉ DÍLČÍ

•

VZDĚLÁVÁNÍ REPREZENTANTŮ
SAMOSPRÁV.

Mělo by dojít ke snížení celkového objemu dotací a posílení
rozpočtů samospráv.

•

Je doporučeno vytvoření vhodné platformy poskytující
informace o občanských aktivitách.

•

Vzdělávání v oblasti prohlubování protikorupčních
i specifických znalostí a veřejných zakázek by mělo být
podporováno u zastupitelů i úředníků.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s.
Evaluace byla realizována od června 2017 do prosince 2019.
Evaluační metody: desk research, obsahový monitoring, fokusní skupiny, dotazníková šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/mapovani-rizikakorupce-v-regionech
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Integrace cizinců v ČR

Evaluace projektů financovaných EU
v programovém období 2014-2020
Evropské fondy by mohly být více využívány na
podporu politiky integrace cizinců

Integrační projekty napomáhají k lepší orientaci cizinců ve společnosti

Od roku 2014 do března 2020 probíhalo

Je vhodné nadále podporovat výuku

v ČR zhruba 2 500 integračních projektů, na

češtiny, poradenství pro cizince a jejich

které byly vynaloženy cca 2 mld. Kč.

uplatnění na legálním trhu práce.

Předmětem zkoumání bylo 472 projektů

Obce a regiony jsou považovány za klíčo-

financovaných z Azylového migračního

vé integrační útvary.

a integračního fondu a z ESF za 1,1 mld. Kč.

EVALUACE ZJIŠŤUJE, JAK

Hlavní doporučení

PROJEKTY FINANCOVANÉ

•

Cizinci by měli být uvedeni jako cílová skupina v Dohodě

Z EVROPSKÝCH FONDŮ

o partnerství i jednotlivých operačních programech, aby

NAPLŇUJÍ DOHODU

v projektech nedocházelo k jejich reálnému opomíjení.

O PARTNERSTVÍ A STÁTNÍ

•

Je doporučeno zapojit do integrace regionální a místní

KONCEPCI INTEGRACE CIZINCŮ.

samosprávy, neziskový sektor a experty, jejichž znalosti

VÝSTUPY EVALUACE JSOU

z terénu by mohly být využity pro nastavování výzev.

ZAMĚŘENÉ NA DOPORUČENÍ

•

PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ A NA
TO, JAK ZLEPŠIT VYUŽÍVÁNÍ

Ověřeným integračním projektům je potřeba poskytnout
stabilní financování.

•

Je vhodné zvážit zavedení specifických indikátorů pro cizince

EVROPSKÝCH FINANCÍ PŘI

v projektech ESF, aby bylo možné monitorovat a evaluovat

INTEGRACI CIZINCŮ.

účinek na cílovou skupinu a následně zlepšit plánování dalších
opatření.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s.
Evaluace je realizována od března 2019 do května 2021.
Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektuzamerenych-na-integraci-a-social
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Operační program
Zaměstnanost

Obsah kapitoly:
•

Evaluace výsledků pilotní podpory budování kapacit a profesionalizace NNO (výzva č. 31)

•

Evaluace výzvy „Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež“ (výzva č. 32)

•

Evaluace dalšího podnikového vzdělávání: Analýza dat o podpořených osobách (výzva č. 43)

•

Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost
ve výzvách místních akčních skupin

•

Evaluace projektu Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ
navázaných na výzvy OPZ

•

Vyhodnocení dotazníku pro pobytové sociální služby k procesu transformace a deinstitucionalizace

•

Vyhodnocení šetření mezi příjemci OPZ k nastavení spolufinancování v období 2021–2027

•

Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku se zaměřením na mateřské školy
a dětské skupiny

•

Evaluace pilotního ověření mikrojeslí II

O per ační

progr am
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Evaluace výzvy č. 31

Pilotní podpora budování kapacit
a profesionalizace NNO
Nestátní neziskové organizace jsou díky zapojení
expertů sebevědomější a pracují efektivněji

Všechny zapojené nestátní neziskové organizace vytvořily svůj strategický plán
s cíli alespoň na dobu tří let
72 nestátních neziskových organizací (NNO)

57 organizací má mechanismus pro

využilo příležitost ke zvýšení

získávání zpětné vazby od svých klientů.

kapacit, profesionalizace a transparentnosti.

67 NNO má standardizovaný proces nábo-

44 organizací zapojuje do diskuse

ru a mentoringu nových zaměstnanců.

o podobě svého rozpočtu stakeholdery.

PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLO

Doporučení pro budoucí realizaci

ZHODNOCENÍ VÝZVY

•

Aktivity zaměřené na profesionalizaci NNO byly vhodně

Z HLEDISKA VHODNOSTI JEJÍHO

zvolené. Základní struktura by měla být u podobně zaměřené

NASTAVENÍ. EVALUACE DÁLE

výzvy zachována.

ZHODNOTILA PŘÍNOSY JAK

•

Experti byli pro NNO v dílčích oblastech (zvyšování kapacit,

V PODOBĚ VYTVOŘENÍ

profesionalizace, transparentnost) přínosní. Z rozpočtů

PODMÍNEK PRO DALŠÍ

budoucích projektů by mělo být znovu možné hradit expertní

ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ

činnost, která přenáší zkušenosti a know-how.

STRÁNKY FUNGOVÁNÍ

•

Zpracovávání závěrečných zpráv bylo pro NNO obtížné.

PODPOŘENÝCH NNO, TAK

Evaluační šetření by tedy mělo být realizováno na výběrovém

I IDENTIFIKACE ZLEPŠENÍ VE

souboru nebo prostřednictvím dotazníku.

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE.

•

Zavádění evaluačních mechanismů bylo pro NNO prospěšné.
Aktivity zaměřené na evaluace by měly být metodicky

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
podporovány srozumitelnou formou.
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace byla realizována do října 2019.
Evaluační metody: dotazníkové šetření, fokusní skupiny
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-vysledkupilotni-podpory-budovani-kapacit

20

S hrnutí

evaluací

Evaluace výzvy č. 32

Mezinárodní mobilita pro
znevýhodněnou mládež
Zahraniční zkušenost přispěla k lepšímu uplatnění
mladých lidí

Možnost získat pracovní stáž v zahraničí společně s jazykovým vzděláváním
a kariérním poradenstvím využilo celkem 293 osob ve věku 15–30 let.
89 % respondentů si zvýšilo své znalosti

73 % respondentů si zlepšilo své

a dovednosti.

vyhlídky do budoucna.

76 % respondentů se naučilo lépe pracovat

65 % respondentů získalo lepší

v týmu.

pracovní návyky a disciplínu.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Doporučení pro budoucí realizaci

ZMAPOVAT PROCESNÍ

•

Úspěšná spolupráce se zahraničním partnerem je

ČÁST VÝZVY, VYHODNOTIT

nezbytná. Formulace příkladů dobré praxe by mohla snížit

JEJÍ VÝSLEDKY A OVĚŘIT

administrativní náročnost.

PŘEDEM FORMULOVANOU

•

Zahraniční zkušenost je pro účastníky projektů (mladé lidi)

TEORII ZMĚNY. ZÁVĚREM

finančně náročná. Bylo by vhodné zvýšit finanční zálohy, aby

Z EVALUACE JE, ŽE VÝZVA

se nedostávali do finančních problémů.

NAPLNILA SVŮJ CÍL, JÍMŽ BYLO

•

Podporu je třeba lépe zacílit. Mladí lidé s vysokoškolským

ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

vzděláním by měli být podpořeni pouze pokud jsou

A ZAMĚSTNATELNOSTI

nezaměstnaní více než 6 měsíců a čelí dalšímu znevýhodnění.

MLADÝCH OSOB V ČR.

•

Pro úspěšné zvládnutí zahraniční stáže je nezbytná dostatečná
jazyková znalost cílové skupiny. Je proto důležité, aby byl
věnován dostatečný prostor jazykové přípravě před odjezdem

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
do zahraničí.
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace byla realizována do srpna 2019.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření u příjemců a podpořených osob, fokusní skupiny
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-vysledku-pilotnipodpory-mezinarodni-mobi

O per ační

progr am
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Analýza dat o podpořených osobách

Evaluace dalšího podnikového
vzdělávání
Podnikové vzdělávání zvýšilo odbornost
a kompetence zaměstnanců

Podnikové vzdělávání, jeden z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniků
na trhu, podpořilo ve výzvě č. 43 celkem 1 007 projektů.
34 044 osob mohlo rozvíjet svou

58 % podpořených osob prohloubilo své

odbornost a kompetence.

měkké a manažerské dovednosti.

761 projektů podpořilo také osoby ve věku

30 % podpořených osob mělo trvalé

55 a více let.

bydliště v regionech RESTART (Karlovarský,
Ústecký nebo Moravskoslezský).

EVALUACE PODNIKOVÉHO

Hlavní zjištění

VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘILA

•

ZEJMÉNA NA TO, JAKÉ CÍLOVÉ
SKUPINY JSOU NEJVÍCE

Nejčastěji byli podpořeni účastníci ve věku od 35 do 44 let,
celkový průměrný věk všech účastníků napříč projekty byl 41 let.

•

Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání převládaly mezi

ZASTOUPENY MEZI ÚČASTNÍKY

účastníky osoby se středoškolským vzděláním s maturitou

VZDĚLÁVÁNÍ (NAPŘ. Z HLEDISKA

nebo s výučním listem a pomaturitním studiem. Nejčastěji

VĚKU A POHLAVÍ), NA OVĚŘENÍ

bylo realizováno vzdělávání v měkkých a manažerských

PRŮMĚRNÉHO ROZSAHU PODPORY

dovednostech a technické a obecné IT vzdělávání.

PRO JEDNU PODPOŘENOU OSOBU
ČI PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ

•

Ženy se o 20 procentních bodů více než muži zapojovaly do
vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

CELÉ PODPORY DO JEDNOTLIVÝCH
VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala v roce 2020.
Evaluační metody: analýza dat z informačního systému ESF
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-podporydalsiho-podnikove-vzdelavani-zame
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Zpracování případových studií projektů

Výzvy místních akčních skupin
Provázanost projektů v místních akčních skupinách
je přínosem pro všechny

Případové studie 10 vybraných projektů z výzev místních akčních skupin
(MAS) přináší příklady dobré praxe.
Projekty vycházejí z potřeb regionu a reagují na

Někteří realizátoři promyšleně

ně konkrétním a nejlepším možným způsobem

„nabalovali“ vzájemně se podporující

díky znalosti regionu ze strany příjemce.

a doplňující projekty.

Ve všech případových studiích byla prokázána

MAS pomohla u několika projektů

důležitost spolupráce s dalšími partnery

s navázáním potřebných kontaktů

v regionu.

pro dosažení ještě lepších výsledků.

EVALUACE ZAHRNUJE

Hlavní zjištění:

10 PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ PROJEKTŮ

•

Projekty přímo navazují na strategii komunitně vedeného

MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN.

místního rozvoje (SCLLD) a reagují nejlepším možným způsobem

PROJEKTY REALIZOVANÉ VE

na potřeby daného regionu díky přístupu „zdola nahoru“.

VÝZVÁCH MÍSTNÍCH AKČNÍCH

•

SKUPIN PŘISPĚLY KE KOMUNITNĚ
VEDENÉMU MÍSTNÍMU ROZVOJI.

U zkoumaných projektů byla vidět snaha příjemců o zajištění
co nejlepší stability a udržitelnosti projektů.

•

Představitelé MAS pozitivně hodnotili dlouhodobou aktivitu

ZNALOST POTŘEB REGIONU

příjemců v regionu a snahu řešit problémy definované ve

A CÍLOVÝCH SKUPIN SPOLEČNĚ

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

S PROPOJOVÁNÍM PROJEKTŮ
POMOHLY ZAJISTIT LEPŠÍ

•

MAS byla příjemci ve všech případech vnímána jako spolehlivý
a cenný partner.

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel: IREAS Centrum, s.r.o.
Evaluace byla realizována do prosince 2019.
Evaluační metody: desk research, rozhovory s realizátory projektů a představiteli místních akčních skupin
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/zpracovani-pripadovychstudii-projektu-financovany
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Evaluace projektu

Vyhodnocení fungování a přínosu
tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ
Pracovní skupiny v aglomeracích podpořily
integrované projekty OP Zaměstnanost

Spolupráce v rámci pracovních skupin v aglomeracích pomohla zlepšit
služby v regionu
Pracovní skupiny motivovaly k synergickým

Výtky se objevovaly zejména v oblasti

efektům a integrovaným řešením a

nejasných kompetencí členů

omezovaly duplicity služeb v regionu.

pracovních skupin a koordinátorů.

Hlavním výsledkem bylo propojení

Priority OP Z nebyly v některých

státních subjektů s neziskovými

aglomeracích ITI/IPRÚ zařazeny kvůli

a soukromými.

zaměření a vytíženosti jinými výzvami.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Doporučení pro budoucí realizaci ITI/IPRÚ

POCHOPENÍ ZPŮSOBU

•

FUNGOVÁNÍ TEMATICKÝCH
PRACOVNÍCH SKUPIN V RÁMCI

efekty v lokálně zaměřených projektových rámcích.
•

AGLOMERACÍ ITI A IPRÚ
NAVÁZANÝCH NA VÝZVY OP

Je vhodné dále podporovat integrovaná řešení a synergické

Potřeby jednotlivých regionů jsou různé, bylo by tudíž vhodné
zvážit flexibilitu tematického zaměření projektových výzev.

•

Je

třeba

zvýšit

informovanost

o

projektových

výzvách

ZAMĚSTNANOST

a překonávat bariéry, které potenciální žadatele odrazují od

A VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU

podání projektů.

JEJICH ČINNOSTI.

•

Nositelé ITI/IPRÚ by měli dlouhodobě podporovat spolupráci
různých subjektů v aglomeracích napříč oblastmi podpory.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel: Inboox CZ, s.r.o.
Evaluace probíhala v období říjen 2019-duben 2020.
Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-nastaveni-avysledku-integrovanych-n-(2)
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Vyhodnocení dotazníku

Postoj sociálních služeb k procesu
transformace a deinstitucionalizace
Pobytové sociální služby se k procesu transformace
a deinstitucionalizace staví zdrženlivě

Dotazníkové šetření mapovalo stav transformace a deinstitucionalizace
sociálních služeb
40 % respondentů transformaci

15 % respondentů zvažuje nebo

a deinstitucionalizaci svých služeb

připravuje proces částečné nebo úplné

v nejbližší době neplánuje.

transformace a deinstitucionalizace.

24 % respondentů uvedlo, že jejich

9 % respondentů dokončilo proces

pobytové služby již od počátku splňovaly

částečné nebo úplné transformace

parametry deinstitucionalizace.

a deinstitucionalizace.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH

Hlavní zjištění:

SLUŽEB ODPOVÍDALI NA

•

Zkoumaná kritéria neústavního charakteru pobytové služby

OTÁZKY O NAPLŇOVÁNÍ

(absence tří a vícelůžkových pokojů; neposkytování ambulantní

VYBRANÝCH KRITÉRIÍ PRO

služby ve stejném objektu, kde je poskytována pobytová služba

NEÚSTAVNÍ CHARAKTER

a nepřekročení maximální celkové kapacity objektu) nejčastěji

POSKYTOVATELŮ

naplnila chráněná bydlení (83 %), nejméně často se je podařilo

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

naplnit u domovů se zvláštním zařízením (7 %).

ŠETŘENÍ TAKÉ ZKOUMALO

•

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají v souvislosti

POSTOJE POSKYTOVATELŮ

s transformací největší obavy z finanční náročnosti, snížení

K TÉMATU TRANSFORMACE

kapacity a pochybují o vhodnosti změn pro cílovou skupinu.

A DEINSTITUCIONALIZACE.

•

Respondenti se zkušeností s transformací mezi hlavní překážky
řadí negativní postoj veřejnosti vůči handicapovaným,
administrativní zátěž a zajištění vhodných nemovitostí,

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
pozemků a financí.
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala v období květen-prosinec 2019.
Evaluční metody: dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.
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Vyhodnocení šetření mezi příjemci OP Z

Nastavení spolufinancování v období
2021–2027
Změny v nastavení OP Zaměstnanost by měly negativní
dopad na strukturu příjemců a absorpční kapacitu

Názory a postoje příjemců podpory z OP Zaměstnanost se liší na základě
typu organizace
77 % respondentů by projekty

70 % respondentů z NNO uvedlo, že by

nepředkládalo vůbec, či jen v omezeném

projekt nepředložilo, pokud by došlo ke

rozsahu, kdyby bylo spolufinancování vyšší.

změnám v zálohovém financování.

73 % respondentů realizovalo projekty

40 % respondentů považuje za významný

v režimu ex-ante financování.

problém změnu spolufinancování i zrušení
zálohových plateb.

PŘÍJEMCI PODPORY Z OP Z MĚLI

Hlavní zjištění:

V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ

•

Pro nestátní neziskový sektor je OP Z klíčový zdroj financování,

MOŽNOST VYJÁDŘIT SVÉ

zatímco pro obce či obchodní společnosti jde spíše o zdroj

POSTOJE K MOŽNÝM ZMĚNÁM

doplňkový.

PODMÍNEK ČERPÁNÍ V PŘÍŠTÍM

•

PROGRAMOVÉM OBDOBÍ.
Z ODPOVĚDÍ VYPLYNULO, ŽE BY

Příjemci by i v příštím programovém období preferovali co
nejnižší míru spolufinancování.

•

Absenci ex-ante financování by komerční subjekty a organizace

PRO NĚ BYLO PROBLEMATICKÉ

státní správy překonaly spíše než většina NNO, ale vyšší

JAK VYŠŠÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ,

spolufinancování by pocítili všichni, což by se odrazilo na

TAK ABSENCE ZÁLOHOVÝCH

struktuře žadatelů.

PLATEB.

•

Pro mnoho žadatelů z NNO by po případných změnách nebyly
prostředky z OPZ dosažitelné a pro jiné subjekty by bylo méně
výhodné, či dokonce nevýhodné se o ně ucházet a čerpat. Toto

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
by mělo značný dopad
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala v období červen-červenec 2019.
Evaluační metody: dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.

na absorpční kapacitu.
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Analýza dostupnosti zařízení péče
o děti v předškolním věku
se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny
V regionech s rostoucím počtem obyvatel může nastat
nedostatek kapacit mateřských škol a dětských skupin

Analýza mapovala jednotlivé typy předškolní péče a rozsah jejich
využívanosti
Předškolní péče je v ČR poskytována

U mateřských škol je zřizovatelem

zejména prostřednictvím mateřských škol

zařízení nejčastěji obec (90 %).

a dětských skupin.

Do mateřských škol bylo pro školní rok

U dětských skupin jsou zřizovateli

2018/2019 zapsáno celkem 364 tisíc dětí.

nejčastěji spolky, ústavy a nadační fondy
(80 %).

CÍLEM ANALÝZY BYLO

Hlavní zjištění:

ZMAPOVÁNÍ SOUČASNÉHO

•

Vyšší podíl dětí navštěvujících mateřské školy je v regionech, ve

STAVU TOHOTO TYPU SLUŽEB

kterých dochází k úbytku obyvatel. Dá se tedy předpokládat, že

Z HLEDISKA CELKOVÉ

v takových regionech je menší problém s kapacitou zařízení.

KAPACITY, NAPLNĚNOSTI

•

Za rozhodující faktor pro míru umisťování dětí mladších tří let

A REGIONÁLNÍCH ROZDÍLŮ.

do zařízení péče o děti je považována kromě preferencí rodičů

STUDIE ZAHRNUJE VŠECHNY

především dostatečná kapacita vhodných zařízení.

TYPY ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI

•

Mezi okresy, které potřebují dodatečnou kapacitu zařízení,

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, VČETNĚ

dominují Praha, Plzeň-město, Kladno, Liberec, Praha-východ,

DĚTSKÝCH SKUPIN, ZAŘÍZENÍ

Ostrava a Beroun.

PROVOZOVANÝCH NA ZÁKLADĚ
ŽIVNOSTI A MIKROJESLÍ.

•

Analýza byla limitována nedostupností údajů o bydlišti dětí,
dostupností vysvětlujících proměnných v regresní analýze
a nedostupností údajů o počtech dětí v dětských skupinách.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala do ledna 2020.
Evaluční metody: desk research
Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.

O per ační

progr am

27

Z aměs tnanos t

Evaluace pilotního ověření mikrojeslí II
Mikrojesle mají pozitivní dopady a je o ně mezi rodiči
zájem

Mikrojesle jsou svým charakterem jedinečnou a vyhledávanou službou
a měly by být dostupnější
Po nástupu dětí do mikrojeslí se zvýšil počet

Příspěvek od rodičů na provoz mikrojeslí by

rodičů zaměstnaných na plný/zkrácený

podle zřizovatelů neměl být příliš vysoký,

úvazek a počet hodin, které práci věnují.

ale měl by spíše plnit motivační funkci.

Nejdůležitější motivací rodičů je vysoká

Podle zřizovatelů by bez financování z ESF

kvalita péče díky malému kolektivu

nebylo možné pokrýt náklady na provoz

a individuálnímu přístupu k dětem.

zařízení.

EVALUACE VYHODNOTILA

Hlavní doporučení:

VÝSTUPNÍ ÚDAJE OD

•

I po skončení podpory z ESF je doporučeno zachovat stávající

ZŘIZOVATELŮ Z KONČÍCÍCH

kapacity pro děti od 6 měsíců do 3 let a případně tyto kapacity

PROJEKTŮ VÝZEV Č. 126

nadále rozšiřovat.

A 127. SOUČASNĚ AKTUALIZUJE

•

A DOPLŇUJE POZNATKY
O PŘÍNOSECH MIKROJESLÍ PRO

vysoce flexibilní péče o nejmenší děti v malém kolektivu.
•

CÍLOVOU SKUPINU NA ZÁKLADĚ
DAT OD NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH
RODIČŮ.

Mikrojesle by měly být nadále brány jako specifická forma

Při nastavení konkrétních podmínek financování mikrojeslí by
mělo být přihlíženo ke specifikům této služby.

•

Pokud by se nenašly možnosti k dofinancování služby, bylo by
i přesto nadále vhodné udržet provozování služby i za cenu, že
by nebyla přístupná všem, kteří by ji potřebovali.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala do února 2020.
Evaluační metody: dotazníkové šetření, rozhovory se zřizovateli, analýza docházkových systémů
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-pilotniho-overenimikrojesli-II
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Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Obsah kapitoly:
•

Výsledková evaluace specifických cílů 3.5, 3.6 a 4.2 OP PIK

•

Návrh indikátorové soustavy operačního programu MPO pro programové období 2021+

•

Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK

•

Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK

evaluací
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Výsledková evaluace specifických cílů 3.5, 3.6 a 4.2

Podpora energetiky a rozvoje
informačních technologií

Podpora energetiky je obtížně hodnotitelná, ale má
potenciál zlepšit kapacitu energetických soustav

Všechny projekty implikují pozitivní účinky na zlepšení spolehlivosti dodávek
elektřiny konečným zákazníkům
Pozitivní vývojové trendy v úsporách ener-

Zlepšení spolehlivosti dodávek elektřiny

gie jsou zpomalovány zvýšenou spotřebou

by se mělo nejdříve projevit na severozá-

v důsledku hospodářského růstu.

padě Čech a v Moravskoslezském kraji.

Snížení emisí oxidu uhličitého se projeví až

Nasazení výkonnějších transformátorů

s časovým zpožděním.

snižuje rizika těžkých výpadků a regionálních blackoutů.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA

Hlavní doporučení

NA POSOUZENÍ DOPADŮ

•

V příštím programovém období by mělo dojít ke zjednodušení

PODPORY Z OP PIK NA

administrativních požadavků na žadatele, zejména ve fázi

ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI SOUSTAV

podávání žádosti o dotaci.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, POSÍLENÍ

•

S ohledem na platnost emisních limitů po roce 2020 by

ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

měla být zpracována analýza očekávaného vývoje soustavy

PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

zásobování teplem.

A VYUŽITÍ POTENCIÁLU ICT

•

PRO KONKURENCESCHOPNOST
EKONOMIKY.

I nadále by měla být zachována podpora zvyšování účinnosti
zásobování teplem a kombinovaná výroba energie a tepla.

•

V rámci analyzovaných specifických cílů by mohly být
využívány inovativní finanční nástroje, aby vznikl dostatečný
a dlouhodobě udržitelný systém financování investic v této
oblasti.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodavatel: Asociace pro evropské fondy, z.s.
Evaluace probíhala do července 2019.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vysledkova-evaluacespecifickych-cilu-3-5,-3-6-(1)

O
per ační
30

progr am

P odnik ání

S hrnutí

a inovace pro konkurenceschopnos t

30

evaluací

Návrh indikátorové soustavy operačního programu

MPO pro programové období 2021+
Indikátorová soustava by měla být hlavně funkční
a efektivní

Operační program zaměřený na konkurenceschopnost naváže na dosavadní
výsledky a úspěchy
Nový operační program bude klást větší

Cílem nového programu bude podpora

důraz na podporu inovací vyššího řádu.

přechodu podniků na oběhové hospodářství.

Podpora bude nově směřovat do optimali-

Přechod firem na vozidla s alternativním

zace hospodaření podniků s vodou.

pohonem bude vyčleněn do samostatného specifického cíle.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní doporučení

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

•

Dodavatel navrhuje řadu nových výsledkových indikátorů,

INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY

např. soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora

OPERAČNÍHO PROGRAMU

z veřejných zdrojů nebo podané patentové přihlášky.

ZAMĚŘENÉHO NA

•

Indikátorová soustava by měla zahrnovat nové indikátory

KONKURENCESCHOPNOST PRO

výstupu, např. počet MSP investujících do dovedností pro

OBDOBÍ 2021-2027.

inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání.
•

Indikátorová sestava by měla sledovat pouze indikátory
s relevantní výpovědní hodnotou.

•

Monitoring indikátorů by měl vytvářet co nejmenší
administrativní zátěž.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace probíhala do prosince 2019.
Evaluační metody: desk research
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Navrh-indikatorove-soustavyoperacniho-programu-MP
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Evaluace řízení a administrace
technické pomoci
Technická pomoc odpovídá potřebám řídicího orgánu,
neboť na operativní úrovni jsou procesy nastavené dobře

Implementace technické pomoci v OP PIK je založena spíše na neformální praxi

Metodické prostředí technické pomoci je

Pro implementaci části procesů tech-

dostatečně uživatelsky přívětivé.

nické pomoci OP PIK nejsou dostupné
manuály.

Nižší stupeň formalizace není pracovníky

Celkové čerpání prostředků určených na

řídicího orgánu vnímán jako problém.

technickou pomoc dosáhne nanejvýš
63–74 % alokace.

CÍLEM EVALUACE BYLO OVĚŘIT,

Hlavní doporučení

ZDA TECHNICKÁ POMOC OP PIK

•

Je potřeba zpracovat predikci čerpání technické pomoci do

ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÝ

roku 2023 založenou na plánovaných výdajích a zahájit proces

SERVIS PRO IMPLEMENTAČNÍ

realokace nedočerpaných prostředků.

STRUKTURU PROGRAMU.

•

Pro budoucí období je vhodné zpracovat analýzu finančního

ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

čerpání technické pomoci na úrovni výdajových položek

EVALUACE VĚNOVALA

a přesněji plánovat alokaci.

ZHODNOCENÍ DOSTATEČNOSTI

•

U plánovaných evaluací by bylo vhodné zvýšit důraz na

A ADEKVÁTNOSTI

vyhodnocení efektivnosti technické pomoci vč. analýzy

ADMINISTRATIVNÍCH KAPACIT

důvodů odchylek od plánu implementace a jejich dopadů na

IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY

efektivnost.

OP PIK.

•

Při plánování technické pomoci pro budoucí období je
třeba posílit procesy strategického plánování a průběžného

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhodnocování.
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala od listopadu 2019 do září 2020.
Evaluační metody: desk research, písemné dotazování, rozhovory, dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-rizeni-aadministrace-technicke-pomoci-op
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Evaluace administrativních postupů
implementační struktury
Evaluace identifikovala nedostatečně nastavené
procesy komunikace uvnitř implementační struktury

Délka hodnocení a schvalování projektů vede k častým změnám a následné
administrativní zátěži
Nedostatečné funkcionality monitorovací-

Výzvy a jejich přílohy jsou příliš rozsáhlé,

ho systému vyžadují manuální zpracování

složité a nepřehledné pro žadatele.

dat.

Metodické prostředí je složité, chybí závaz-

Jazyk, kterým je podpora OP PIK komu-

ná vyjádření zprostředkujícího subjektu/

nikována, není vždy uživatelsky přívětivý,

řídicího orgánu a sjednocená pravidla.

je pro žadatele složitý.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní doporučení

IDENTIFIKOVAT NEDOSTATKY

•

Je potřeba provést analýzu chybějících funkcionalit

V PROCESECH ADMINISTRACE

monitorovacího systému a poskytnout její závěry jako podklad

A NAVRHNOUT ODPOVÍDAJÍCÍ

pro návrh nového systému.

ŘEŠENÍ TAK, ABY MOHLO DOJÍT

•

K URYCHLENÍ ADMINISTRACE
PODPORY A CERTIFIKACE

Formální hodnocení by mělo být outsourcováno nebo
robotizováno, aby se zkrátila administrace projektové žádosti.

•

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Bylo by vhodné zajistit závazný charakter rozhodnutí
a stanovisek zprostředkujícího subjektu/řídicího orgánu, který
nelze zpětně měnit.

•

Je doporučeno zavedení systému zpětného proplácení
projektů na základě všech doložených podkladů bez nutnosti
podávání žádostí a jejich schvalování před zahájením projektu.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace probíhala od října 2019 do října 2020.
Evaluační metody: desk research, individuální a skupinové rozhovory, expertní panel
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-administrativnichpostupu-implementac-(1)
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Operační program
Výzkum, v ývoj a vzdělávání

Obsah kapitoly:
Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
•

Výsledková evaluace prioritní osy 3 OP VVV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ

•

Vyhodnocení dotazníku k výsledkové evaluaci OP VVV na základních školách

•

Vyhodnocení projektů SŠ a VOŠ se zjednodušeným vykazováním

Evaluace individuálních systémových projektů
•

Evaluace Akčních plánů inkluzivního vzdělávání

•

Evaluace projektu Modernizace odborného vzdělávání

•

Evaluace projektu Podpora práce učitelů

•

Akční plánování a strategické řízení v území a ve školách

•

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

•

Evaluace systémových a koncepčních projektů - okruh B: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

•

Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib“

•

Evaluace projektu Komplexní systém hodnocení

•

Evaluace systémových a koncepčních projektů: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Průběžné evaluace implementace OP VVV
•

6., 7. a 8. průběžná zpráva OP VVV

O per ační

progr am
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Výsledková evaluace prioritní osy 3 OP VVV

Zvýšení kvality předškolního
vzdělávání

Předškolní vzdělávání je díky evropským fondům
kvalitnější a proinkluzivnější

Projekty zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů v předškolním
vzdělávání jsou pro školy přínosné a potřebné
K 30. 6. 2019 se počítalo s podporou 7 412

Naprostá většina zapojených škol pova-

projektů na mateřských školách v celkové

žuje svůj realizovaný projekt za přínosný.

hodnotě 3,048 miliardy Kč.

Nejvíce finančních prostředků získaly MŠ ve

V obou výzvách MŠ nejčastěji volily

Středočeském kraji (390 mil. Kč) a nejméně

šablonu personální podpory ve formě

v kraji Karlovarském (68 mil. Kč).

školního asistenta či chůvy.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní zjištění a očekávané výsledky

VYHODNOTIT INTERVENCE

•

V současné době je podpořeno 3 778 organizací předškolního

V RÁMCI SPECIFICKÉHO CÍLE

vzdělávání. Potenciálně může podíl MŠ se zvýšenou kvalitou

ZAMĚŘENÉHO NA PŘEDŠKOLNÍ

a proinkluzivností předškolního vzdělávání v důsledku intervencí

VZDĚLÁVÁNÍ. TENTO CÍL SE

OP VVV dosahovat až 70 % všech MŠ v ČR.

ZAMĚŘUJE NA PROFESNÍ

•

Podpořené školy v drtivé většině případů uvedly, že došlo

PODPORU PEDAGOGŮ,

k zlepšení osobnostně profesního rozvoje pedagogů a hodlají

PROHLOUBENÍ ČI ROZŠÍŘENÍ

v tomto rozvoji dále pokračovat.

KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH

•

O spolupráci s rodiči dětí byl velký zájem zejména za účelem

PRACOVNÍKŮ A ZLEPŠENÍ

usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ. Zhruba 60 % MŠ v této

KOMPETENCÍ DALŠÍCH

aktivitě plánuje pokračovat.

VZDĚLAVATELŮ.

•

Spolupráci s dalšími pedagogy (vzájemná hospitace, setkávání,
konzultace) hodnotí podpořené školy v drtivé většině pozitivně.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Autor: Oddělení evaluací OP VVV
Evaluace probíhala do října 2019.
Evaluační metody: analýza dat z MS2014+, šetření na začátku a ke konci realizace projektu, evaluační návštěvy a rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vysledkova-evaluaceop-vvv-hodnoceni-ip1-sc1-zvys
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Vyhodnocení dotazníku k výsledkové
evaluaci OP VVV na základních školách
Dotazníkové šetření v náhodně vybraných školách bylo
jedním z podkladů pro hodnocení intervencí OP VVV

Šablony přispívají na základních školách ke zlepšení prospěchu žáků, větší
systematičnosti přípravy a zlepšení komunikace s rodiči
Z ICT nástrojů školy při výuce využívají

Z poradenských služeb školy nejvíce

internet (94 %) a projektor (79 %), ale pouze

využívají pedagogicko-psychologické

26 % škol aktivně využívá tablety.

poradny (97 %).

Počítače pro žáky mají k dispozici v 91 %

Nejvíce využívanými formami výuky jsou

škol, ale ve výuce je využívá jen 71 %.

frontální výuka (59 %) a diskusní metoda
(30 %).

V RÁMCI EVALUACE BYLI

Hlavní zjištění

OSLOVENI ŘEDITELÉ

•

Z hlediska klimatu na školách nejvíce pokulhává spoupráce

A ŘEDITELKY A UČITELÉ

s místní komunitou (nesouhlasilo 77 %) a sdílení inkluzivních

A UČITELKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

hodnot (nesouhlasilo 57 %).

RESPONDENTI HODNOTILI

•

Slabou stránkou polytechnického vzdělávání je, že pouze

PODPORU UČITELŮ A UČITELEK

36 % respondentů uvedlo, že spolupracuje s místními firmami či

A PŘÍNOSY ŠABLON (NAPŘ.

podnikateli.

DOUČOVÁNÍ, VOLNOČASOVÉ

•

KLUBY, KURZY PRO PEDAGOGY).

Nejúčinnějším opatřením na snížení předčasného ukončování
vzdělání u sociáně znevýhodněných žáků je vytváření
pozitivního školního klimatu (88 %), vedení žáků ke vzájemné
toleranci (87 %) a nižší počty žáků ve třídě (86 %).

•

Vysoké riziko tkví v tom, že reálně hrozí, že po ukončení intervencí ze šablon bude stav horší než před nimi.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Autor: Evaluační jednotka OP VVV
Evaluace probíhala do dubna 2020.
Evaluační metody: dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vyhodnoceni-dotazniku-kvysledkove-evaluaci-op-vvv
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Vyhodnocení projektů SŠ a VOŠ se
zjednodušeným vykazováním
Šablony jsou hodnoceny pozitivně středními i vyššími
odbornými školami

Projekty zaměřené na doučování žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků
a stáže pedagogů u zaměstnavatelů jsou přínosem pro SŠ i VOŠ
K 7. 1. 2020 bylo zapojeno 955 středních

Za nejdůležitější oblasti podpory je pova-

a 115 vyšších odborných škol.

žována podpora odborného vzdělávání
a spolupráce se zaměstnavateli.

Největší podíl zapojených škol byl v Libe-

Nejnižší prioritu má u škol oblast inklu-

reckém kraji, největší podíl financí připadl

zivního vzdělávání.

na Prahu a Moravskoslezský kraj.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní doporučení

VYHODNOTIT VÝSLEDKY

•

Školy by uvítaly vytvoření hodnocení kvality kurzů dalšího

PREFERENCÍ ŠKOL

vzdělávání pedagogů (DVPP), které by jim poskytlo informaci

V OBLASTECH

o kvalitě kurzu či lektora.

PODPOROVANÝCH ŠABLONAMI.

•

Zástupcům škol by pomohlo zjednodušit změnu zvolených

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ SE ZAMĚŘILA

DVPP v průběhu realiazce projektu, a to s cílem pružněji

ZEJMÉNA NA HODNOCENÍ

reagovat na neočekávané situace (obměna pedagogů, zrušení

PODPOROVANÝCH AKTIVIT.

či nedostupnost kurzu).
•

Vyšší odborné školy mají problém realizovat aktivity v pěti po
sobě jdoucích měsících, neboť to je v rozporu se semestrálním
režimem výuky.

•

Respondenti by uvítali vznik tematických platforem, kde by si
mohli vyměňovat své zkušenosti.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Autor: Oddělení evaluací OP VVV
Evaluace probíhala do května 2020.
Evaluační metody: analýza dat z MS2014+, šetření na začátku a ke konci realizace projektu, evaluační návštěvy a rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Vysledkova-evaluaceOP-VVV-Vyhodnoceni-projektu-S
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Evaluace Akčních plánů inkluzivního
vzdělávání
1. a 2. průběžná zpráva
Projekty podporují společné vzdělávání poskytováním
metodické podpory

Projekty zastřešující další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou pozitivně
hodnoceny
Došlo k úspěšnému vytvoření sítě škol

Přes administrativní náročnost práce lek-

a doplnění vzdělávacího programu pro

torů dochází k prohloubení kvalifikace

samosprávu a státní správu.

pedagogických pracovníků.

Naplnění cílů projektu znesnadňuje pro-

Nebyly identifikovány bariéry spolupráce

školení dostatečného množství lektorů,

a jsou podnikány postupné kroky

jejichž počet neodpovídá potřebám.

k jejímu zintenzivnění.

EVALUACE BYLY ZAMĚŘENY

Hlavní doporučení

NA DVA SAMOSTATNÉ, AVŠAK

•

Bylo by vhodné posílit tým lektorů vhodnou optimalizací

NAVAZUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ

kritérií jejich výběru tak, aby umožnil zapojení všech

SYSTÉMOVÉ PROJEKTY, KTERÉ

odborníků z oblasti školství.

PŘIPRAVUJÍ PROGRAMY

•

DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.

Lektorům je třeba více zdůrazňovat specifika jednotlivých typů
škol a přizpůsobovat tak kurzy jejich potřebám.

•

Mělo by dojít k vytvoření uceleného materiálu specifikujícího
cíle výzkumu, jednotlivé metody šetření atp., který doposud ve
zprávách chybí.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala do března (1. průběžná zpráva), resp. října 2019 (2. průběžná zpráva).
Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, případové studie, zúčastněné pozorování
Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-akcnich-planuinkluzivniho-vzdelavani-(ap
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-akcnich-planuinkluzivniho-vzdelavani-(1)
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Evaluace projektu Modernizace
odborného vzdělávání
1. průběžná zpráva
Díky projektu Modernizace odborného vzdělávání je
navazována spolupráce mezi školami a firmami

Projekt podporuje kvalitu odborného vzdělávání a eliminuje velké rozdíly mezi
jednotlivými školami
Více než 84 % respondentů z řad pedago-

Učitelům středních odborných škol je

gických pracovníků zapojených do projektu

v rámci projektu nabídnuta metodická

aplikuje získané poznatky do praxe.

podpora pro koncipování a úpravy ŠVP.

Školy mohly díky projektu zlepšit kvalitu

Projekt podporuje kvalitu napříč celým

vzdělávání a přizpůsobit jej požadavkům

systémem a přispívá k odstranění rozdílů

pracovního trhu.

mezi školami.

PROJEKT MODERNIZACE

Hlavní zjištění a doporučení

ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

•

Zařazení získaných poznatků do výuky a ověřování

JE ZAMĚŘEN NA PODPORU

komplexních úloh v praxi je nejčastější formou aplikace.

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ

Část respondentů uvedla, že začleňují poznatky do školního

A ODBORNÉ SLOŽKY

vzdělávacího plánu (ŠVP).

VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH

•

ŠKOLÁCH TAK, ABY BYLA
VÝZNAMNĚ PODPOŘENA

Za největší přínos projektu je považováno síťování mezi
školami a přenos dobré praxe mezi nimi.

•

I když projekt nemá povinnou udržitelnost výstupů, bylo

UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ

by vhodné, aby byla zajištěna udržitelnost minimálně

NA TRHU PRÁCE.

pro vytvořený informační systém. Další fungování veřejně
přístupné platformy se jeví jako klíčové, jelikož by na ni byly
dostupné metodické materiály a byl by zde prostor pro diskuzi
mezi pedagogickými pracovníky.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala do dubna 2019.
Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, případové studie, zúčastněné pozorování
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/1-prubezna-zprava(mov-a-ppuc)-2019
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Evaluace projektu Modernizace
odborného vzdělávání
2. průběžná zpráva
Zástupci zapojených organizací hodnotí výstupy
projektu převážně kladně

Rizika ohrožující realizaci projektu a dosažení cílů nebyla v rámci evaluace
evidována
Realizace klíčových aktivit projektu probíhá

Z dalších výstupů projektu získaly cel-

podle harmonogramu a zpracované řídicí

kově nejlepší hodnocení semináře pro

dokumentace.

výměnu zkušeností.

Jednou z bariér realizace projektu je jeho

Respondenti mají nejvyšší očekávání od

administrativní náročnost.

odborných panelů a výměny příkladů
dobré praxe.

V RÁMCI TÉTO EVALUACE BYLO

Hlavní závěry a doporučení

ZJIŠŤOVÁNO, DO JAKÉ MÍRY

•

Přibližně 81 % respondentů aplikuje získané poznatky do

PROBÍHÁ ŘÍZENÍ

praxe (tj. informace a materiály získané prostřednictvím

A REALIZACE PROJEKTU

zapojení se do projektu, např. vzdělávací moduly, příklady

V SOULADU S PROJEKTOVOU

dobré praxe, informace ze seminářů).

ŽÁDOSTÍ. EVALUACE SE MIMO

•

OVĚŘENÍ REALIZACE PROJEKTU
VE SHODĚ S PLÁNOVANÝM

pedagogů.
•

HARMONOGRAMEM A CÍLI
PROJEKTU VYJÁDŘILA TAKÉ KE

Respondenti uvedli, že největší bariérou je nízký zájem

Bariérou je i nízká míra informovanosti o projektu a jeho
výstupech či rozdílná vybavenost škol.

•

Více než dvě třetiny dotazovaných uvedly, že jejich škola

ZMĚNÁM STAVU, KTERÉ JSOU

v návaznosti na získané poznatky v rámci projektu upravuje

V JEHO DŮSLEDKU OČEKÁVÁNY.

školní vzdělávací plán.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala do října 2019.
Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, případové studie, zúčastněné pozorování
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/2-prubezna-zprava(mov-a-ppuc)-2019
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Evaluace projektu Podpora práce
učitelů
1. a 2. průběžná zpráva
Systémový projekt podporující rozvoj základních
gramotností učitele je vzorem pro ostatní

Propagace zavádění gramotností do výuky by měla pokračovat i nadále, a to ve
větší míře
Rozsah, kvalita i úroveň výstupů projektu

Spolupráce s dalšími projekty je hodno-

jsou stěžejními aktéry hodnoceny jako pří-

cena jako kvalitní a nadstandardní.

nosné a využitelné v praxi.

Pravidelně dochází k přenosu informací

Za riziko je považována administrativní

a dobré praxe od zapojených škol na další

náročnost projektu, ale tato neohrožuje

aktéry a školy.

realizaci projektu a dosažení jeho cílů.

CÍLEM EVALUACÍ BYLO

Hlavní doporučení

PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ

•

REALIZACE PROJEKTU
ZAMĚŘENÉHO NA UCELENOU

Je potřeba zlepšit srozumitelnost koncepčních výstupů pro
učitele a nepoužívat v nich příliš odborný jazyk.

•

Důraz je nutné klást na realizaci povinných aktivit projektu,

METODICKOU PODPORU

protože aktivity nad rámec projektu mohou přetížit realizační

36 UČITELŮ A ŠKOL.

tým.

Z TĚCHTO ŠKOL SE DÍKY

•

PROJEKTU POSTUPNĚ STÁVAJÍ
REGIONÁLNÍ CENTRA PODPORY
GRAMOTNOSTÍ.

Komunikace a prezentace projektu vůči budoucím učitelům
(studentům VŠ) by měla být posílena.

•

Základní gramotnosti (matematická, čtenářská a digitální) jsou
využitelné v mnoha oborech. Je vhodné pokračovat
v aktivitách bořících předsudky o jejich jednooborovosti (např.
s využitím publikací, akcí nebo práce s pilotními školami).

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala do dubna (1. průběžná zpráva) a října 2019 (2. průběžná zpráva).
Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování na odborném panelu
Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/1-prubezna-zprava-(mov-appuc)-2019
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/2-prubezna-zprava(mov-a-ppuc)-2019
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Akční plánování a strategické řízení
v území a ve školách
2. a 3. průběžná zpráva
Strategické řízení vzdělávání probíhá na obou
zkoumaných úrovních (místní i krajské)

Evaluace identifikovaly prostor pro zlepšení strategického řízení škol

Metodickou podporu negativně ovlivnilo

Zpracování Plánů aktivit a Školních akč-

zpoždění u krajských akčních plánů rozvoje

ních plánů bylo bráno zejména pouze

vzdělávání (KAP).

jako povinnost pro získání dotací.

Manažeři KAP jsou nejednotní v tom, zda

Členové realizačních týmů vnímají po-

je KAP vhodným nástrojem pro zkvalitnění

žadavky na zapojení zástupců škol jako

vzdělávání v kraji.

přehnané a bez reálného efektu.

PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLY

Hlavní doporučení

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA

•

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
A PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Je nezbytné zajištění adekvátní podpory ze strany odborných
garantů na krajích pro KAP.

•

Aktivity musí dávat smysl a přinášet skutečné efekty. U každé

NA KRAJSKÉ A MÍSTNÍ

požadované aktivity by mělo být zřejmé, jaký je její účel

ÚROVNI. JEDNOU Z HLAVNÍCH

a k čemu budou výstupy sloužit a přispívat.

PŘEKÁŽEK JE VYSOKÝ POČET

•

DĚTÍ VE TŘÍDÁCH, KTERÝ
NEUMOŽŇUJE INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP.

Informování o výstupech projektů by mělo být uchopeno věcně,
tedy na základě věcných témat (např. čtenářská gramotnost).

•

Je třeba se zaměřit na zvýšení povědomí o strategických přístupech a projektech ve školství u zřizovatelů škol (obcí).

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o. a Naviga 4, s.r.o.
Evaluace probíhala do února 2019.
Evaluační metody: desk research
Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-systemovych-akoncepcnich-projektu-ok-(4)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-ips-a-ipk-v-ramcipo3-op-vvv-(uzemni-akcn
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Inkluzivní a kvalitní vzdělávání
v územích s vyloučenými lokalitami
1. a 2. průběžná zpráva
Zapojení obcí do existujících Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání je velmi intenzivní

Realizace Místních plánů inkluze probíhá dle předpokladů, ale často se liší pohled
na úspěch jednotlivých kroků
Místní plány inkluze vznikají bez větších

Činnost Agentury pro sociální začleňo-

problémů, někde se již chystá aktualizace

vání je respondenty hodnocena jako

na další období.

přínosná.

Přínos komplementarity systémových pro-

Sebehodnocení představuje pro respon-

jektů je spatřován především v přenášení

denty možnost reflexe a případného

dobré praxe.

přenastavení procesů.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní závěry z evaluace

ZJIŠTĚNÍ VNÍMANÉHO

•

Zapojení obcí do existujících Místních akčních plánů rozvoje

PŘÍNOSU PROJEKTU AKTÉRY

vzdělávání je intenzivní, od respondentů ale často zaznívá,

V PODPOŘENÝCH OBCÍCH,

že jim strategické dokumenty (např. místní akční plán, plán

VYHODNOCENÍ NASTAVENÍ

sociálního začleňování nebo plán inkluze) splývají.

INTERNÍ EVALUACE PROJEKTU

•

Příprava projektových žádostí a realizace projektů jsou hodno-

A VYHODNOCENÍ POVĚDOMÍ

ceny jako velmi administrativně náročné a velkou nevýhodou

O KOMPLEMENTARITÁCH. BYLO

projektů je jejich dočasný charakter (především u pracovních

ZJIŠTĚNO, ŽE V PROJEKTU JE

pozic).

NUTNÉ DOPRACOVAT SYSTÉM

•

EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ.

Mezi některými aktéry přetrvává nedůvěra k inkluzivním
opatřením a objevuje se skepse, že by se podařilo změnit postoje aktérů k této problematice za tak krátkou dobu.

•

Je nutné dopracovat systém evaluačních nástrojů v projektu.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o. a Naviga 4, s.r.o.
Evaluace probíhala do ledna 2020.
Evaluační metody: desk research, rozhovory, dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace_evaluacniokruh_c_2019
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evaluací

Evaluace projektu Kvalita-InkluzePoradenství-Rozvoj
Pilířem projektu zaměřeného na poradenské služby
byla síť poskytující metodickou podporu nejen školám

Nejvíce přínosnými aktivitami projektu byly vzdělávací kurzy, semináře
a případové konference
Spolupráce s klíčovými aktéry a odborníky

Došlo k vytvoření metodické sítě v regio-

v rámci projektu probíhala dlouhodobě

nech a zavedení krajských metodiků, což

a byla hodnocena jako přínosná a kvalitní.

je vnímáno nejpozitivněji.

Zásadním výstupem jsou zejména Jednot-

Oceňováno bylo zvýšení odborných

ná pravidla pro poskytování poradenských

kompetencí a rozšíření diagnostické

služeb a související metodické podklady.

schopnosti pracovníků.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Doporučení pro budoucí realizaci

POSKYTNOUT ZPĚTNOU

•

Pro budoucí realizaci obdobných projektů je doporučeno

VAZBU Z ÚROVNĚ CÍLOVÝCH

vytvořit sdílený dokument obsahující pravidelně aktualizovaný

SKUPIN A AKTÉRŮ PROJEKTU.

seznam projektových aktivit.

DOTAZOVANÉ OSOBY SE

•

Bylo by vhodné rozšířit dokumenty projektu o příklady špatné

VYJADŘOVALY K MÍŘE PLNĚNÍ,

praxe, podrobnější legislativní výklad a statistické údaje pro

POSTUPU A PŘÍSPĚVKU

srovnání míry vytížení speciálních pedagogů.

PROJEKTU K NAPLNĚNÍ JEHO

•

STANOVENÝCH CÍLŮ.

Doporučuje si do budoucna zachovat síť intenzivně
podporovaných škol v různých regionech a motivovat školy
v šíření těchto znalostí do dalších škol v regionu.

•

I po skončení projektu by měla být zachována metodická síť.
která pravidelně komunikuje s poradenskými zařízeními.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o. a Naviga 4, s.r.o.
Evaluace probíhala do března 2020.
Evaluační metody: desk research, rozhovory, dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace_evaluacni-okruh_b_
zaverecna-zprava-(kipr)
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Evaluace systémového projektu
„Národní centrum pro elektronické
informační zdroje – CzechELib“
Realizace projektu CzechELib probíhá bez větších
komplikací a rizik

Dílčí nedostatky projektu byly identifikovány v terminologii rozhraní a způsobu
vypořádání připomínek
V hodnoceném období došlo k realizaci

Proběhlo testování a spuštění nástrojů

klíčových kroků a ke splnění průběžného

pro správu elektronických informačních

i hraničního finančního milníku.

zdrojů a statistiky jejich využívanosti.

Bylo zajištěno financování na období po

Oba nástroje jsou dle dotazníkového šet-

roce 2020, a to ze státního rozpočtu.

ření hodnoceny jako uživatelsky přívětivé,
přínosné a využitelné.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní doporučení

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ

•

V případě dalšího připomínkování elektronických rozhraní (či

PROJEKTU CZECHELIB, KTERÉ

jiného klíčového výstupu projektu) více komunikovat způsob

POSKYTNE ADEKVÁTNÍ

vypořádání připomínek.

ZPĚTNOU VAZBU

•

Bylo by vhodné zvážit alternativní formu vypořádání

A DOPORUČENÍ. EVALUAČNÍ

připomínek (např. online forma, která může být pro zástupce

AKTIVITY V RÁMCI TŘETÍ

institucí mimo Prahu vhodnější).

PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY BYLY

•

ZAMĚŘENY NA ZHODNOCENÍ
DVOU SPUŠTĚNÝCH
ELEKTRONICKÝCH ROZHRANÍ.

Interní evaluace by se měla zaměřit více na procesy než na
dopady a měla by využít také kvalitativní metody sběru dat.

•

Zacílení interní evaluace na vybraná témata pomůže zvýšit
detail a hloubku procesních doporučení.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace probíhala do září 2020.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-czechelib-3prubezna-zprava
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evaluací

Evaluace projektu Komplexní systém
hodnocení
1. a 2. průběžná zpráva
Projekt podporuje nové metody, postupy a nástroje pro
hodnocení klíčových kompetencí

Aktivity projektu zaměřeného na vytvoření komplexního hodnocení probíhají
podle harmonogramu
V rámci projektu byly vytvořeny metodické

Školy projevovaly neočekávaně vysoký

komentáře a Příklady inspirativní praxe pro

zájem o publikace k uvolněným úlohám

školy.

z mezinárodních šetření.

Zjištění z realizovaných mezinárodních

Kraje projevily zájem o analýzu stavu

šetření jsou přínosná pro formulaci strategií

vzdělávací soustavy na jejich území.

a nastavování dotačních programů.

EVALUACE VYHODNOCOVALY

Doporučení pro budoucí realizaci

REALIZACI A PŘÍNOSY

•

MŠMT by mělo jako „držitel vize“ propojovat a koordinovaně

PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO

šířit výstupy projektů. Cílem by mělo být systémové uplatnění

NA PROCES PROPOJENÍ

výstupů a zajištění jejich maximálního propojení a šíření.

EXTERNÍHO A INTERNÍHO

•

Při komplexním uchopení konkrétní věcné otázky (např.

HODNOCENÍ ŠKOL

čtenářská gramotnost nebo sběr dat) by bylo rovněž vhodné

A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA

přizvat experty z odborné veřejnosti (akademické sféry, NNO).

VŠECH DÍLČÍCH ÚROVNÍCH

•

Příklady inspirativní praxe by měly být zveřejněny včas.

A NA NÁSTROJE PRO

•

Sekundární analýzy dat z mezinárodních šetření by měly být

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH

zajištěny i po skončení projektu.

KOMPETENCÍ.
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala do května (1. evaluační zpráva), resp. října 2019 (2. průběžná zpráva).
Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory, dotazníkové šetření
Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektukomplexni-system-hodnoceni-(ksh)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektukomplexni-system-hodnoceni-(-(1)
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Evaluace projektu Systém podpory
profesního rozvoje učitelů a ředitelů
1. průběžná zpráva
Projekt SYPO vytváří ucelený systém profesní podpory
učitelů a ředitelů

Síť metodických kabinetů a modely podpory začínajících učitelů a ředitelů
přispívají ke zvýšení kvality vzdělávání
Projekt SYPO je po procesní stránce nasta-

Probíhá pilotáž systémů podpory pro-

vený a většina klíčových aktivit je realizová-

fesního rozvoje vedení škol a začínajících

na dle plánovaného harmonogramu.

učitelů.

Byla vytvořena síť tří pilotních metodic-

Během pandemie COVID-19 bylo v pro-

kých kabinetů na národní, krajské a oblast-

jektu vytvořeno více než 50 webinářů

ní úrovni a síť krajských ICT metodiků.

zaměřujících se na online výuku.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní zjištění

VYHODNOTIT DOSAVADNÍ

•

PRŮBĚH PROJEKTU
ZAMĚŘENÉHO NA VZNIK

Na podporu škol a pedagogických pracovníků jsou
zveřejňovány webináře zaměřené na oborové didaktiky.

•

Byla zavedena Stálá konference ředitelů a probíhá pilotáž

SYSTÉMU UCELENÉ PODPORY

vlastní podpory vedení škol (oblastní konference, workshopy,

KE ZKVALITNĚNÍ PROFESNÍHO

skupinové a individuální konzultace).

ROZVOJE ŘEDITELŮ A UČITELŮ.

•

Na školách zapojených do pilotáže Modelu systému podpory

PODPOŘENÍ PRACOVNÍCI

začínajících učitelů se pracuje s tzv. triádou (uvádějící učitel,

POVAŽUJÍ FORMY POSKYTNUTÉ

začínající učitel a zástupce vedení školy).

PODPORY PŘEVÁŽNĚ ZA
PŘÍNOSNÉ.

•

Webináře zaměřené na online výuku jsou významnou oporou
pro školy a učitele v této době a pomohly jim zvládnout
nečekaný přechod na tento způsob výuky.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace probíhala do listopadu 2020.
Evaluační metody: desk research, metaevaluace, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a telefonické rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/overeni-relevance-programu,posouzeni-uzemni-dimen
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6. průběžná zpráva OP VVV
Absorpční kapacita OP VVV je správně odhadnutá
a podporuje především vysoce kvalitní projekty

OP VVV již má konkrétní výsledky, podpořeny byly především vysoce kvalitní
projekty
Věcný pokrok vzhledem ke stavu imple-

Milníky OP VVV stanovené pro rok 2018

mentace odpovídá očekávanému stavu.

byly naplněny a výkonnostní ukazatel byl
splněn.

U 38 ze 156 programových indikátorů exis-

Pokrok v implementaci již lze demonstr-

tuje riziko jejich nenaplnění a u 80 indiká-

vat výsledky jednotlivých projektů.

torů existuje riziko přeplnění.

EVALUACE SE ZAMĚŘILA

Hlavní zjištění z terénních šetření

NA HODNOCENÍ VĚCNÉHO

•

Projekty ve výzvě zaměřené na excelentní výzkum přispívají

POKROKU V REALIZACI OP

k internacionalizaci a mezinárodní konkurenceschopnosti

VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ,

české vědy a výzkumu.

KROMĚ ZHODNOCENÍ STAVU

•

Účastníci mobilit výzkumných pracovníků považují své pobyty

PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ

za přínosné a z jejich pohledu znamenaly velký pokrok pro

ZAHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY

jejich kariéru.

Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ
VYBRANÝCH PROJEKTŮ.

•

Nejsilněji je intervencemi OP VVV naplňována z hlediska počtu
vazeb Národní RIS3 strategie, druhou nejsilněji naplňovanou
strategii představuje Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace probíhala do června 2019.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https:// w w w.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v- CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Prubeznazprava-k-15-03-2019
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7. průběžná zpráva OP VVV
Projekty financované z evropských fondů přispívají
např. k rozvoji digitální gramotnosti i vysokých škol

Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání rozvíjí digitální gramotnost a umožňuje
zapojení nových technologií ve výuce
Projekty pomáhají budovat kapacity souvi-

Vysoké školy jsou podporovány jako

sející s rozvojem digitální gramotnosti

vzdělávací instituce i jako výzkumné

a zajistit vybavení a podporu technologií.

organizace.

Systémové projekty slouží pro koordinaci

Projekty umožňují investice do zajištění

a metodickou podporu koncepčních pro-

výuky, zkvalitnění studijního prostředí

jektů.

a informačních zdrojů pro výuku.

EVALUACE SE ZAMĚŘILA

Hlavní zjištění z terénních šetření

NA HODNOCENÍ VĚCNÉHO

•

Projekty naplňující strategii digitálního vzdělávání přispívají

POKROKU V REALIZACI OP

ke sdílení zkušeností pedagogů a jejich síťování, tvorbě

VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ,

vzdělávacích materiálů nebo rozvojem kompetencí

KROMĚ ZHODNOCENÍ STAVU

pedagogických pracovníků pro využívání technologií ve výuce.

PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ

•

Vysoké školy většinou nemají centrálně stanovený plán

ZAHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY

vzdělávací činnosti, který by zastřešoval rozvoj pracovníků,

Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ

záleží tak mnohdy na vlastní vůli pracovníků se kurzů/

VYBRANÝCH PROJEKTŮ.

vzdělávání zúčastnit.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace probíhala do listopadu 2019.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
ht t p s : //d ot a ce e u .c z /c s /ev r o p s ke -f o n d y - v - cr/n a r o dni- o r g a n -p r o -ko o r din a ci/ev a lu a ce/ k nih ov n a - ev a lu a ci/p r ub ezn a zprava-k-15-09-2019
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8. průběžná zpráva OP VVV
Evropské fondy pomáhají snižovat studijní neúspěšnost
v sociálně vyloučených lokalitách

Komplexní podpora a rozvoj přispívá ke zvýšení účasti studentů ze
znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání
Díky projektu vzniklo na UJEP poradenské

V rámci koordinovaného přístupu

centrum pro studenty a uchazeče se speci-

k sociálně vyloučeným lokalitám vznikla

fickými potřebami (SP).

centra kolegiální podpory pedagogů.

Vyrovnávací kurzy a letní školy pomáha-

Projekty také podporují zájmové a nefor-

jí studentům s přechodem ze střední na

mální vzdělávání (doučování, volnočaso-

vysokou školu.

vé kluby a kroužky atd.).

EVALUACE SE ZAMĚŘILA

Hlavní zjištění z terénního šetření

NA HODNOCENÍ VĚCNÉHO

•

Na UJEP vznikla specializovaná učebna, která společně

POKROKU V REALIZACI OP

s výukovou podporou (videa s výkladem

VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ,

a vzorovými příklady) přispěje ke zvýšení kompetencí studentů

KROMĚ ZHODNOCENÍ STAVU

v oblasti matematiky a přispěje tak ke zvýšení úspěšnosti

PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ

v předmětech spojených s matematikou.

ZAHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY

•

Děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně

Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ

odlišného prostředí jsou v projektech zapojovány do

VYBRANÝCH PROJEKTŮ.

neformálních center předškolního vzdělávání, kde získají
základní návyky na fungování v jiném prostředí, než je rodina,
a přicházejí do kontaktu se svými vrstevníky.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.
Evaluace probíhala do srpna 2020.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://w w w.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prubeznazprava-k-15-03-2020
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Integrovaný regionální
operační program

Obsah kapitoly:
•

Ex-ante evaluace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027

•

Evaluace prioritní osy 2 se zaměřením na sociální inkluzi

•

Analýza absorpční kapacity 2019

•

Evaluace integrovaných nástrojů v IROP

evaluací
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Ex-ante evaluace IROP pro období
2021-2027
průběžná zpráva
Jednou z hlavních výzev je eliminovat dopady
zvýšeného spolufinancování na absorpční kapacitu

Příprava IROP by měla směrovat ke snížení administrativní náročnosti a lepší
měřitelnosti výstupů a přínosů
Hlavní výzvou je úspěšné zvládnutí vyšší

Implementace by neměla být zaměřena

míry spolufinancování ze státního rozpočtu.

pouze na úspěšnou realizaci aktivit, ale
na jejich konkrétní a požadovaný efekt.

Zvládnutí komunikace s potenciálními pří-

Navržené indikátory nepokrývají některé

jemci, věcně příslušnými ministerstvy

očekávané výstupy a přínosy a jsou málo

a dalšími stakeholdery bude klíčové.

provázané s výsledky intervence.

ÚČELEM EX-ANTE EVALUACE

Hlavní doporučení

JE PŘISPĚT KE ZKVALITNĚNÍ

•

Je potřeba nastavit mechanismus pomoci potenciálním

NASTAVENÍ IROP V NOVÉM

příjemcům (např. podporou v přípravě a realizaci projektů

PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

nebo poskytnutím příkladů dobré a špatné praxe).

A POSOUDIT JEHO ÚČINNOST

•

A ZAMÝŠLENÉ VÝSLEDKY.
V EVALUACI JSOU ROVNĚŽ

Je nutné zajistit kvalifikovanou personální kapacitu, aby
nedošlo ke zdržení ve fázi výběru projektů a jejich realizace.

•

Intervenční logiku je potřeba provázat s efekty (např.

NAVRŽENY ÚPRAVY TAK,

vymezením očekávaných přínosů) a zvýšit její komplexnost

ABY SE IROP STAL SILNÝM

(akcentování biodiverzity, vzdělávání a vyloučených lokalit).

NÁSTROJEM PŘISPÍVAJÍCÍM

•

Indikátorovou soustavu je potřeba zrevidovat tak, aby

K PLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI

indikátory pokrývaly i přínosy/výsledky a umožnily sledovat

POLITIKY SOUDRŽNOSTI.

konkrétní opatření v projektech.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Evaluace probíhala do dubna 2020.
Evaluační metody: desk research, rozhovory a jednání
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ex-ante-evaluace-irop-proprogramove-obdobi-2021-2
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Evaluace prioritní osy 2 se zaměřením
na sociální inkluzi
Integrovaný regionální operační program napomáhá
sociálnímu začleňování

Projekty zaměřené na sociální začleňování jsou vzájemně obtížně porovnatelné

Podpora sociální infrastruktury pomohla

U navýšení a modernizace vzdělávacích

navýšit její kapacitu.

kapacit nebyl zjištěn zásadní dopad na
budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Sociální podniky napomohly stabilizaci cí-

Projekty nepřispěly k vyrovnání rozdílů

lových skupin, ale měly zanedbatelný efekt

mezi regiony.

na zaměstnanost.

EVALUACE POSUZOVALA,

Hlavní doporučení

NAKOLIK MAJÍ INVESTICE

•

Proces hodnocení by měl být urychlen a pravidla pro čerpání

DO SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ

prostředků by měla být zjednodušena (např. změnou metod

INFRASTRUKTURY VLIV NA

vykazování).

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB

•

Z CÍLOVÝCH SKUPIN. BYLO
ZJIŠTĚNO, ŽE DOPAD NA

Parametry výzev by měly být upraveny tak, aby podpora
reflektovala specifika oblasti a pokryla všechny cílové skupiny.

•

Dlouhodobé přínosy podpory z IROP by měly být podpořeny

SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ OSOB Z

dalšími návaznými aktivitami (např. spolupráce příjemců

CÍLOVÝCH SKUPIN JE

s dalšími aktéry v podporované oblasti).

U PROJEKTŮ V TÉTO PRIORITNÍ

•

Mělo by proběhnout strategické rozhodnutí o omezení

OSE OBTÍŽNĚ MĚŘITELNÝ

podporovaných aktivit, druhů služeb a cílových skupin

A SPÍŠE NEPŘÍMÝ.

společně s definováním podílu z celkové alokace na dané
opatření.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace probíhala do června 2020.
Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory, dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-plneni-sc-2-5snizeni-energeticke-narocn
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Analýza absorpční kapacity 2019
Těžiště činností v rámci IROP se bude přesouvat
k fyzické realizaci a dokončování projektů

IROP bude v následujících letech dosahovat stanovených cílů s výrazným
předstihem
Meziročně došlo k urychlení pozitivního

Za rok 2018 bylo splněno pravidlo n+3.

vývoje čerpání.

V roce 2019 dosáhla dynamika programu

Věcné plnění nevykazuje větší problémy.

svého vrcholu.

CÍLEM EVALUACE BYLO ZÍSKÁNÍ

Hlavní zjištění

INFORMACÍ O TYPU A STAVU

•

Na konci roku 2018 došlo k naplnění cílů výkonnostního

PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTŮ

rámce, přičemž jejich naplnění podmiňovalo přidělení

PRO ZACÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH

výkonnostní rezervy ve výši 6 % celkové alokace programu.

VÝZEV. ABSORPČNÍ KAPACITA

•

Nejmenší zájem ze strany žadatelů se projevil v aktivitách

JE HODNOCENA POZITIVNĚ

zaměřených na pořízení územních plánů, regulačních plánů

A IROP TAK BUDE DOSAHOVAT

a územních studií pro města a obce (SC 3.3).

STANOVENÝCH CÍLŮ
S VÝRAZNÝM PŘEDSTIHEM.

•

Nejvíce se na změnách alokací podílely přesuny v PO2, kde
se prostředky přesouvaly směrem z aktivity zaměřené na
energetickou úsporu bytových domů do aktivit zaměřených
na podporu školství (SC 2.4) a na nákup nízkoemisních vozidel
pro hromadnou dopravu.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Autor: Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu
Evaluace probíhala do června 2019.
Evaluační metody: desk research
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/analyza-absorpcnikapacity-2019

I56
ntegrovaný

S hrnutí

regionální oper ační progr am

56

evaluací

Evaluace integrovaných nástrojů
v IROP
průběžná zpráva
Integrované nástroje přinesly institucionalizaci vazeb
v území

v
Podpora z integrovaných nástrojů přispívá k propojení jednotlivých aktérů
v území
Projekty IROP podpořené z integrovaných

Mezi přínosy IN patří mj. možnost domlu-

nástrojů (IN) jsou častěji propojené než pro-

vit se na společných prioritách a společ-

jekty podpořené individuálně.

ném postupu a výměna zkušeností.

Propojené projekty se daří nejlépe realizo-

Do budoucna by IN měly podporovat

vat v sociální oblasti a v dopravě.

např. investice do veřejných prostranství
či udržování vody v krajině.

EVALUACE MÁ ZA CÍL ZJISTIT,

Hlavní předběžná doporučení

VE KTERÝCH OBLASTECH JE

•

Řídicí orgán by neměl zavádět nová opatření na zvýšení

PŘÍNOS INTEGROVANÝCH

integrovanosti projektů v území. S rostoucí propojeností

NÁSTROJŮ NEJVĚTŠÍ

aktérů v území bude automaticky docházet k nalézání většího

A PRO KTERÉ AKTIVITY JSOU

množství integrovaných řešení.

NEJVHODNĚJŠÍ. HLAVNÍ PŘÍNOS

•

Je nutné zajistit jednotné metodické prostředí napříč

JE NEPŘÍMÝ A SPOČÍVÁ

operačními programy, a to minimálně v podobě sjednocení

V NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE

metodických pokynů.

A INSTITUCIONALIZACI VAZEB

•

MEZI AKTÉRY V ÚZEMÍ.

Výzvy pro navazující projekty (např. sociální projekty OP Z
a infrastrukturní projekty IROP) by měly být časově provázány.

•

Stavební povolení pro relevantní projekty by mělo existovat
již v čase přípravy strategie. Tato povinnost by se ale měla
vztahovat jen na část alokovaných prostředků.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o
Evaluace probíhala do září 2020.
Evaluační metody: desk research, případové studie, fokusní skupiny
Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.
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Operační program
Životní prostředí

Obsah kapitoly:
•

Vyhodnocení integrovaných nástrojů územní dimenze (ITI/CLLD)

evaluací
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pros tředí

Vyhodnocení integrovaných nástrojů
územní dimenze (ITI/CLLD)
Místní akční skupiny i aglomerace ITI úspěšně realizují
projekty OP ŽP, ale brzdí je složité procesy

Integrované nástroje územní dimenze by mohly lépe odpovídat potřebám území

Zástupci MAS by ocenili širší výběr opatření

Nositelé ITI by ocenili konzultace ohled-

vhodných pro realizaci CLLD (např. boj se

ně aktivit, ve kterých je ITI využito,

suchem a odpadové hospodářství).

a stanovení alokace dle potřeb území.

Administrativní náročnost na straně MAS

Příprava a schválení integrované strate-

i ŘO/ZS je vysoká a přináší chybovost

gie zpomaluje realizaci ITI a CLLD z důvo-

v procesech.

du své časové náročnosti a obsáhlosti.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA

Hlavní doporučení

NA ANALÝZU DOSAVADNÍHO

•

FUNGOVÁNÍ INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ A VYHODNOCENÍ

Pravidla CLLD by měla být ve spolupráci s MMR a ostatními ŘO
sjednocena tam, kde je to vhodné.

•

Schvalování integrovaných strategií a hodnocení projektů by

SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK

mělo být upraveno a zjednodušeno tak, aby došlo k odstranění

METODICKÉHO A PROCESNÍHO

duplicit a snížení administrativní zátěže.

NASTAVENÍ. VĚTŠÍ ZAMĚŘENÍ

•

S nositeli ITI by měla být diskutována vhodná opatření

NA POTŘEBY ÚZEMÍ A NIŽŠÍ

pro realizaci ITI tak, aby věcné zacílení výzev odpovídalo

ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST

skutečným potřebám území (např. zeleň ve městech).

BY NAPOMOHLY K VĚTŠÍMU
PŘÍNOSU TĚCHTO NÁSTROJŮ.

•

V rámci jednotlivých OP by mělo být možné realizovat ITI již
po schválení integrované strategie, aby byla zkrácena časová
náročnost celého procesu.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí
Autor: Oddělení monitoringu a evaluací fondů EU, MŽP
Evaluace probíhala do srpna 2019.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Vyhodnoceni-integrovanychnastroju-uzemni-dimenze
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Operační program
Praha - pól růstu ČR

Obsah kapitoly:
•

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritní ose 4

•

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritní ose 2

•

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritních osách 3 a 5
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ČR

Evaluace nastavení cílových hodnot
vybraných indikátorů v prioritní ose 4
Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Podpora vzdělání, vzdělanosti a zaměstnanosti probíhá
v souladu se stanovenými cíli

V prioritní ose 4 dochází k přeplňování i nenaplnění jednotlivých indikátorů

U mnoha indikátorů lze předpokládat

Na straně řídicího orgánu není zachová-

výrazné přeplnění celkové hodnoty, ke kte-

na analytická znalost ohledně původního

rému mnohdy již dochází.

nastavování hodnot indikátorů.

Možné nenaplnění bylo identifikováno

Výstupy evaluace jsou poznamenány ab-

pouze pro dva indikátory.

sencí vstupů od klíčových stakeholderů,
kteří se nezúčastnili fokusních skupin.

EVALUACE VYHODNOCOVALA

Hlavní doporučení

NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ

•

Pro nastavení cílových hodnot indikátorů je potřebné

SOUSTAVY PRIORITNÍ OSY

jednoznačně stanovit časové období k hodnocení (např. stav

4 OP PPR NA ZÁKLADĚ

k cílovému roku, kumulativní součet po jednotlivých letech).

ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI

•

U indikátorů o dětech umístěných v předškolních zařízeních

NASTAVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT

a zařízeních péče o děti by měl ŘO z důvodu transparentnosti

INDIKÁTORŮ. MÍRA JISTOTY

zvážit výhody přebírání statistik Českého statistického úřadu.

VÝVOJE PLNĚNÍ HODNOT

•

Cílová hodnota indikátoru pro počet organizací se zvýšenou

INDIKÁTORŮ JE ROZDÍLNÁ, OD

proinkluzivností by měla být navýšena, nejméně na hodnotu

VÝRAZNÉHO PŘEPLŇOVÁNÍ PO

již dosaženou.

HROZBU NENAPLNĚNÍ.

•

Cílová hodnota indikátoru pro počet nových zařízení pro péči
o děti do 3 let by měla být navýšena, nejméně na hodnotu již
dosaženou.

Zadavatel: Hlavní město Praha
Dodavatel: BDO Advisory, s.r.o.
Evaluace byla realizována do ledna 2020.
Evaluační metody: desk research, fokusní skupiny
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastavenicilovych-hodnot-indi-(1)
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Evaluace nastavení cílových hodnot
vybraných indikátorů v prioritní ose 2
Udržitelná mobilita a energetické úspory
Podpora udržitelné mobility a energetických úspor
probíhá v souladu se stanovenými cíli

Plnění cílových hodnot indikátorů je v PO 2 nerovnoměrné, dochází k přeplňování
i nenaplňování
Nenaplňování indikátorů vyplývá z nedosta-

Na nenaplňování indikátorů mají vliv mj.

tečné absorpční kapacity.

průtahy ve stavebním řízení.

Aktivity byly připravovány bez příslušných

Při přípravě byl opomenut indikátor

podkladových studií a nastavení cílových

snížení spotřeby energie v zařízeních pro

hodnot bylo podceněno.

dopravní infrastrukturu.

EVALUACE HODNOTILA

Hlavní doporučení

NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ

•

Plnění indikátoru „Snížení roční spotřeby energie ve veřejných

SOUSTAVY PRIORITNÍ OSY

budovách“ lze kompenzovat zvýšeným plněním indikátoru

2 OP PPR NA ZÁKLADĚ

„Snížení roční spotřeby energie v zařízeních pro dopravní

ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI

infrastrukturu“, neboť se jedná o výměnu zdrojů úspory

NASTAVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT

energie.

INDIKÁTORŮ. MÍRA JISTOTY

•

Mělo by dojít ke snížení cílové hodnoty u indikátoru „Počet

VÝVOJE PLNĚNÍ HODNOT

objektů nově využívajících obnovitelné zdroje energie“, který

INDIKÁTORŮ JE ROZDÍLNÁ, OD

již pravděpodobně příliš navýšen nebude.

VÝRAZNÉHO PŘEPLŇOVÁNÍ PO

•

HROZBU NENAPLNĚNÍ.

Indikátory v oblasti inteligentních budov by měly být sníženy,
protože byly naplněny méně než z jedné třetiny.

•

Indikátory v oblasti veřejné dopravy by měly být navýšeny,
neboť lze počítat s jejich přeplněním.

Zadavatel: Hlavní město Praha
Dodavatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Evaluace byla realizována do prosince 2019.
Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluacenastaveni-cilovych-hodnot-indi-(2)
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ČR

Evaluace nastavení cílových hodnot
indikátorů v prioritních osách 3 a 5
Podpora sociálního začleňování a technická pomoc
Podpora sociálního začleňování a technická pomoc
probíhají v souladu se stanovenými cíli

Míra jistoty vývoje plnění indikátorů je rozdílná a v některých případech ji nelze
predikovat
Pro stanovení cílových hodnot chyběly ana-

Řada cílových hodnot indikátorů byla

lýzy kvantifikující potřebnost komunitních

vyhodnocena jako nereálná a neúčelná.

center.

Dosažení cílové hodnoty je u některých

Naplnění některých indikátorů by vyžado-

indikátorů limitováno externími vlivy.

valo naprostou většinu prostředků daného specifického cíle, což je nereálné.

EVALUACE HODNOTILA

Hlavní doporučení

NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ

•

Indikátory zaměřené na sociální bydlení by měly mít nižší

SOUSTAVY PRIORITNÍCH OS

cílovou hodnotu z důvodu účelnosti navázané na způsob

3 A 5 OP PPR NA ZÁKLADĚ

stanovení jejich hodnoty a definičního vymezení.

ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI

•

NASTAVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT
INDIKÁTORŮ. MÍRA JISTOTY

Cílová hodnota indikátoru „Kapacita služeb a sociální práce“
převyšuje zjištěnou potřebnost, a proto by měla být snížena.

•

Je doporučeno přesunout část cílové hodnoty indikátoru

VÝVOJE PLNĚNÍ HODNOT

„Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“ na

INDIKÁTORŮ JE ROZDÍLNÁ, OD

indikátor „Počet podpořených zařízení v rámci komunitních

VÝRAZNÉHO PŘEPLŇOVÁNÍ PO

a integračních aktivit“.

HROZBU NENAPLNĚNÍ.

•

Z důvodu účelnosti byla identifikována potřeba snížení cílové
hodnoty indikátoru „Celkový počet účastníků“.

Zadavatel: Hlavní město Praha
Dodavatel: BDO Advisory, s.r.o.
Evaluace byla realizována do prosince 2019.
Evaluační metody: desk research, fokusní skupiny
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Ad-hoc-evaluace-Nastavenicilovych-hodnot-indika
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Střednědobé hodnocení – březen 2019

•
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•
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roz voje venkova

Střednědobé hodnocení
březen 2019
Program rozvoje venkova zlepšuje hospodářskou
výkonnost všech zemědělských podniků

Program rozvoje venkova přispívá k modernizaci zemědělských podniků a vstupu
mladých zemědělců do odvětví a posiluje biologickou rozmanitost
Nejvyššího pokroku u investičních opatření

Nejvyššího pokroku u plošných opatření

dosahuje operace 4.3.2 Lesnická infrastruk-

(63,3 %) dosahuje čerpání v opatření na

tura (39,4 %).

podporu ekologického zemědělství.

PRV přispívá k diverzifikaci činností země-

Projekty na podporu místního rozvoje

dělských podniků.

(LEADER) mají nízkou míru implementace kvůli zpoždění schvalování MAS.

EVALUACE SHRNUJE FINANČNÍ

Hlavní doporučení

A VĚCNÝ POKROK REALIZACE

•

Implementace některých managementů

PRV K 31. 12. 2018. POZITIVNĚ

agroenvironmentálně-klimatických opatření a ekologického

JSOU HODNOCENY POKROKY

zemědělství by měla být zlepšena.

V OPATŘENÍCH PRO

•

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
A MODERNIZACI PODNIKŮ.

Větší podporu by měly dostat operace zaměřené na
ekologická a protierozní opatření.

•

Projekty vytvářející nová pracovní místa by měly být bodově

PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ BYL

zvýhodněny a současně by mělo dojít ke snížení cílových

IDENTIFIKOVÁN V NĚKTERÝCH

hodnot tohoto indikátoru.

PROCESECH A ZACÍLENÍ
JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ.

•

Dodatečné analýzy by mohly hlouběji kvalitativně prozkoumat
efekt environmentálních opatření PRV, především v oblasti
emisí dusičnanů a biodiverzity.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství
Dodavatelé: Naviga 4, s.r.o. a EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována do března 2019.
Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/zpracovani-odpovedi-nahodnotici-otazky-vztazene-k
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evaluací

Šestá průběžná zpráva o hodnocení
září 2019
Program rozvoje venkova i nadále plní svou roli
v podpoře biodiverzity a ekologického zemědělství

Z rozpočtu PRV jsou realizována agroenvironmentálně-klimatická opatření

V rámci environmentálních opatření bylo

Výrazný meziroční nárůst věcného plnění

dosaženo nejvyššího pokroku v čerpání

byl zaznamenán v opatření na ochranu

v oblasti ekologického zemědělství (77,6 %).

lesů.

1 058 mladých zemědělců zahájilo činnost

Nízký implementační pokrok byl v inves-

prostřednictvím podnikatelského plánu.

ticích na podporu obnovitelných zdrojů
energie a spolupráce.

EVALUACE SHRNUJE FINANČNÍ

Hlavní doporučení

A VĚCNÝ POKROK REALIZACE

•

Je potřeba posoudit reálnost naplnění některých opatření

PRV K 30. 6. 2019. POZITIVNĚ

(např. M01 Předávání znalostí a informační akce a M16

JSOU HODNOCENY POKROKY

Spolupráce) a podpořit jejich absorpční kapacitu.

V OPATŘENÍCH ZAMĚŘENÝCH

•

U indikátorů pro ekologická a protierozní opatření by měla

NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

být zvážena revize cílových hodnot v operaci na pozemkové

A MODERNIZACI PODNIKŮ.

úpravy.

PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ BYL
IDENTIFIKOVÁN V NĚKTERÝCH

•

Bodové zvýhodnění by měly získat projekty přispívající
k tvorbě nových pracovních míst.

PROCESECH A ZACÍLENÍ
JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství
Dodavatelé: Naviga 4, s.r.o. a EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována do září 2019.
Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Sesta-prubezna-zprava-ohodnoceni-zari-2019
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Sedmá průběžná zpráva o hodnocení
březen 2020
Program rozvoje venkova zlepšuje strukturu lesních
cest a podporuje biodiverzitu

Program rozvoje venkova přispívá k modernizaci zemědělských podniků, kterou
by mohlo podpořit zvýšené zapojení do vzdělávacích aktivit
Ke konci roku 2019 bylo v Programu rozvoje

Nejvyšší tempo růstu vykazuje čerpání

venkova vypsáno 8 kol výzev.

u opatření Lesnicko-environmentální
a klimatické služby a ochrana lesů.

Čerpání PRV k 31. 12. 2019 představuje

Nízký implementační pokrok vykazují

60,7 % celkové alokace.

počty účastníků na vzdělávacích akcích
(vyjma prioritní oblasti Mladí zemědělci).

EVALUACE SHRNUJE FINANČNÍ

Hlavní doporučení

A VĚCNÝ POKROK REALIZACE

•

Propagace možnosti financování vzdělávacích aktivit mezi

PRV K 31. 12. 2019. POZITIVNĚ

zemědělskými pracovníky a manažery zemědělských podniků

JSOU HODNOCENY POKROKY

by měla být posílena.

V OPATŘENÍCH PRO

•

Měla by být jednoznačně nastavena a následně posouzena

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

kritéria pro vyhodnocení toho, zda příslušné managementy

A PODPORU ZAHÁJENÍ

přispívají k udržení/zlepšení biodiverzity.

ČINNOSTI MLADÝCH
ZEMĚDĚLCŮ.

•

U opatření na zlepšení struktury lesních cest by měla být
umožněna realizace ucelených projektů s větší délkou
(v současnosti se realizují většinou projekty s délkou cesty ve
stovkách metrů či několika málo kilometrech).

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství
Dodavatelé: Naviga 4, s.r.o. a EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována do března 2020.
Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/sedma-prubezna-zprava-ohodnoceni-brezen-2020
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Obsah kapitoly:
•

Průběžné hodnocení OP Rybářství
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Průběžné hodnocení OP Rybářství
v roce 2019
OP Rybářství přispívá k zachování konkurenceschopné
a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury

Procesní analýza a analýza věcného pokroku přinesly podněty pro zlepšení OP
Rybářství
Z hlediska procesů je OP Rybářství hodno-

Míra příspěvku projektů ke snížení

ceno pozitivně.

energetické náročnosti technologických
procesů v akvakultuře je rozdílná.

OP Rybářství přispívá ke zvýšené ochraně

Podpořené firmy vykazují jen slabé plně-

přírody a krajiny posílením biodiverzity

ní v oblasti zlepšeného řízení a strategic-

v akvakultuře.

kých procesů.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA NA

Hlavní doporučení

HODNOCENÍ PROCESŮ

•

A VĚCNÉHO A FINANČNÍHO
POKROKU. SOUČASNĚ JSOU

soustředěny na jednom místě a přehledně uspořádány.
•

V NÍ ZAHRNUTA HODNOCENÍ
HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT

STRATEGIÍ ČR A EU.

Mělo by dojít k revizi administrativní náročnosti řízení projektů
a zjednodušení formulářů.

•

A PŘÍSPĚVKU K PLNĚNÍ CÍLŮ
A PRIORIT RELEVANTNÍCH

Všechny informace pro žadatele a příjemce by měly být

Komunikace by měla cílit zejména na ty informační zdroje,
které jsou žadateli nejvíce používány.

•

Projekty zaměřené na modernizaci akvakulturních podniků
prostřednictvím inovací by měly být více podporovány.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství
Dodavatel: IREAS centrum, s.r.o.
Evaluace byla realizována v roce 2019.
Evaluační metody: desk research, data mining, dotazníkové šetření, individuální a skupinové rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Prubezne-hodnoceni-OPRybarstvi-v-roce-2019
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INTERREG V-A
Česká republika-Polsko

Obsah kapitoly:
•

Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

•

Ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

•

Evaluace komunikačních aktivit

•

Evaluace přínosů Fondu mikroprojektů

evaluací

INTERREG V-A Č esk á
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Procesní evaluace programu
Interreg V-A Česká republika-Polsko
Složitost procesů brání efektivnější administraci a vyšší
atraktivnosti pro žadatele a příjemce

Nastavení některých parametrů pro přeshraniční projekty přispívá k vyšší
administrativní zátěži
Dokumentace je rozsáhlá, žadatelé

Proces administrativní kontroly by měl

a příjemci se v ní obtížně orientují.

být celkově zjednodušen.

Monitorovací systém není dostatečně

V projektech by měly být využívány

uživatelsky přívětivý.

zjednodušené metody vykazování.

EVALUACE HODNOTILA

Hlavní doporučení pro budoucí realizaci

EFEKTIVITU PROCESŮ

•

Zjednodušení popisu projektu nebo detailnější instrukce

PROGRAMU ČESKO-POLSKÉ

s konkrétními příklady pro žadatele by mohly zvýšit kvalitu

SPOLUPRÁCE. POZORNOST BY

projektů.

MĚLA BÝT VĚNOVÁNA ZEJMÉNA

•

Kontrolní listy by měly být revidovány za účelem odstranění

ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI

duplicit, nerelevantních otázek a optimalizace vyplňování

A INFORMOVANOSTI ŽADATELŮ

v monitorovacím systému.

A PŘÍJEMCŮ U PROJEKTŮ

•

I MIKROPROJEKTŮ.

Nastavení částečné flexibility rozpočtu (např. 10%) by
mohlo snížit množství žádostí o změnu a s nimi spojenou
administrativní zátěž.

•

Žadatelé a příjemci by měli být více informováni o podpůrných
instruktážních videích.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace byla realizována v roce 2019.
Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-hodnoceninastaveni-implementacni-struktu
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evaluací

Ověření změn rozvojových priorit
Česko-polská spolupráce přispívá k rozvoji regionů na
obou stranách hranice

Program a jeho cíle jsou relevantním nástrojem řešení potřeb a rozvoje
potenciálu území
Hlavními společnými problémy jsou migra-

Hlavními společnými příležitostmi jsou

ce, nezaměstnanost, infrastruktura

rozvoj cestovního ruchu a zvýšení regio-

a omezená akceschopnost.

nální mobility.

Intervenční logika programu přispívá

Operační program má vazby na IROP

k řešení všech hlavních problémů.

a OP ŽP a existují zde komplementarity
ve společném řízení rizik.

EVALUACE HODNOTILA

Doporučení pro efektivnější zacílení programu

MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ,

•

Potenciál cestovního ruchu programového území by měl

ROZVOJOVÉ POTŘEBY A

být maximálně využit podporou principů destinačního

RELEVANCI PRIORIT A CÍLŮ

managementu a marketingu.

PROGRAMU VZHLEDEM K

•

Program by měl podporovat intenzivní spolupráci škol a

IDENTIFIKOVANÝM POTŘEBÁM.

podniků s akcentací významu Průmyslu 4.0 a zatraktivnění

PROGRAM JE CELKOVĚ

technických oborů.

HODNOCEN KLADNĚ, NICMÉNĚ

•

Přeshraniční spolupráce by mohla být rozvíjena také v oblasti

JE ZDE PROSTOR PRO

podpory inovací, zavádění nových technologií a aplikovaného

PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE ZA

výzkumu.

ÚČELEM VYUŽITÍ SPOLEČNÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ.

•

V rámci Prioritní osy 3 (Vzdělání a kvalifikace) by mělo dojít
k zefektivnění procesu přípravy výzvy a podání žádostí.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatelé: KPMG ČR a NAVIGA 4
Evaluace byla realizována v roce 2019.
Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/overeni-zmen-rozvojovychpotreb-programu-ii
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Evaluace komunikačních aktivit
Komunikační aktivity programu česko-polské
spolupráce by měly být více sjednocené a propojené

Prezentace přeshraniční spolupráce by měla být atraktivnější a cílenější

Česko-polská spolupráce je až na výjimky

Stěžejní aktivitou pro informovanost

vnímána pozitivně.

o dopadech programu by měla být interaktivní mapa projektů.

Povědomí o existenci česko-polské spolu-

Program v rámci komunikačních aktivit

práce vzrostlo především u potenciálních

nevyužívá plný potenciál komunikačních

příjemců dotací.

nástrojů.

HLAVNÍM CÍLEM EVALUACE

Doporučení pro následující roky

BYLO ZHODNOCENÍ EFEKTIVITY

•

Komunikační strategie by měla zahrnovat hodnocení

A ÚČINNOSTI KOMUNIKAČNÍCH

skutečných dopadů komunikačních aktivit prostřednictvím

AKTIVIT, NÁSTROJŮ A KANÁLŮ

odpovídajících indikátorů.

PROGRAMU. V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

•

BY MĚLA BÝT KOMUNIKACE
LÉPE CÍLENA NA PŘÍNOSY

grafického manuálu a příkladů dobré praxe.
•

PROGRAMU SPOLUPRÁCE
A HODNOCENA Z HLEDISKA
DOPADŮ.

Měla by existovat metodika cílené komunikace včetně

Konkrétní projekty by měly být zahrnuty v interaktivní mapě
projektů a rozděleny podle tematického zaměření.

•

Projekty s kvalitními propagačními aktivitami by měly být více
podporovány, stejně jako síťování potenciálních partnerů.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: Proces – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Evaluační metody: desk research, analýza statistických dat, polostrukturované a skupinové rozhovory
Evaluace byla realizována v období únor-duben 2019.
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/hodnoceni-efektivitykomunikacnich-aktivit-pro-(1)
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evaluací

Evaluace přínosů Fondu mikroprojektů
Fond mikroprojektů je hodnocen jako přínosný pro
česko-polskou spolupráci

Mikroprojekty jsou hodnoceny kladně, problematická je vysoká administrativní
náročnost
Úžeji vymezená pravidla jsou pro české

Komplikacemi jsou odlišné administra-

i polské prostředí vhodnější.

tivně správní členění a nemožnost spolupráce napříč euroregiony.

Cílení podpory by mělo zohlednit potřeby

Dlouhodobou udržitelnost ovlivňuje ze-

jednotlivých euroregionů.

jména typ subjektů (zájmové organizace
vs. úřady), které mikroprojekty realizují.

EVALUACE POSUZOVALA

Doporučení pro zvýšení přínosu a udržitelnosti

PŘÍNOS INVESTIČNÍCH

•

Stávající typologie podporovaných aktivit (investiční

MIKROPROJEKTŮ

a komunitní mikroprojekty) by měla být zachována, současně

REALIZOVANÝCH V SOUČASNÉM

by mohly být zařazeny také inovační projekty.

PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

•

Podpora odstraňování jazykové bariéry by mohla vést

A DLOUHODOBOU

k efektivnějšímu rozvíjení pracovních i osobních vztahů mezi

UDRŽITELNOST INVESTIČNÍCH

dětmi a dospělými na obou stranách hranice.

A KOMUNITNÍCH

•

Zjednodušení administrativy by mohlo přilákat inovativní

MIKROPROJEKTŮ Z OBDOBÍ

mikroprojekty a celkově zvýšit zájem o Fond mezi

2007-2013.

potenciálními příjemci.
•

Mikroprojekty by měly být přesné, realistické a s ověřitelnými
cíli, které by byly povinně monitorovány, např. formou
kontrafaktuální evaluace u vybraných výzev.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Autor: Martin Nekola (evaluuj.cz)
Evaluace byla realizována v období červenec-prosinec 2018.
Evaluační metody: desk research, hloubkové rozhovory, dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/posouzeni-udrzitelnosti-akontextu-prinosu-mikropr
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Operační program
Technická pomoc

Obsah kapitoly:
•

Evaluace monitorovacího systému

•

Evaluace nastavení technické pomoci v rámci Dohody o partnerství

evaluací
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pomoc

Evaluace monitorovacího systému
Monitorovací systém MS2014+ je robustní a vykazuje
pouze dílčí nedostatky v uživatelské nepřívětivosti

Evaluace zkoumající monitorovací systém z technického a uživatelského pohledu
přinesla důležité poznatky pro další období
Hodnocené funkcionality i systém jsou

Systém sběru rozvojových požadavků

robustní a ucelené a jako celek odpovídají

a hlášení o vadách/incidentech je funkční

potřebám koncových uživatelů.

a odpovídá defikovaným potřebám.

Systém archivace dat a dokumentů lze

Systém se z uživatelského pohledu jeví

vylepšit tak, aby byl efektivnější.

jako stabilní a vnitřně konzistentní.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA

Hlavní zjištění a doporučení

NA ZÍSKÁNÍ PŘEHLEDNÉHO

•

Je potřeba prověřit zjištěné technické a funkční nedostatky

ZDROJE INFORMACÍ

uvedené pro moduly v oblasti kontrol, veřejných zakázek,

O VYBRANÝCH ASPEKTECH

indikátorové soustavy a případně provést jejich nápravu.

SYSTÉMU MS2014+. CÍLEM BYLO

•

IDENTIFIKOVAT MOŽNOSTI
ZVÝŠENÍ PŘÍVĚTIVOSTI MS2014+

Je nutné nalézt úzké hrdlo v některé z částí systému, které
způsobuje problémy se stahováním a nahráváním souborů.

•

V rámci rozvoje procesů řízení rozvoje a provozu je potřeba

A SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ

se soustředit na nastavení pravidel komunikace, metodickou

ZÁTĚŽE.

kázeň uživatelů systému, vytížení lidských zdrojů, přístup pro
specifikaci požadavků a využívání znalostní báze.
•

Jako hlavní prvky uživatelské nepřívětivosti lze označit
problémy spojené s navigací (intuitivností), reakcí systému,
uploadem, asynchronními operacemi a ovládacími prvky.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatelé: Evaluation Advisory CE, s.r.o.
Evaluace byla realizována do září 2020.
Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-prioritni-osy-2-(evaluacemonitorovaciho
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Evaluace nastavení technické pomoci
v rámci Dohody o partnerství
Technická pomoc je v současném období nastavena
vhodně

Projekty technické pomoci by mohly využít zjednodušených metod vykazování
pro snížení administrativní náročnosti
Obecná definice aktivit technické pomoci

Technická pomoc je svou povahou vhod-

nesvazuje příliš ruce implementační struk-

ná pro využití některé z metod zjedno-

tuře ve financování potřebných výdajů.

dušeného vykazování nákladů.

Stávající nastavení může přinášet nadměr-

Nejvhodnější variantou se jeví využití

nou administrativní zátěž a neefektivní

paušální sazby nad osobními výdaji, kte-

nakládání s kapacitami.

rá by pokryla veškeré ostatní typy výdajů.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní zjištění a doporučení

POSKYTNOUT DOPORUČENÍ

•

Problémové oblasti souvisí zejména s nastavením rolí

PRO NASTAVENÍ TECHNICKÉ

a odpovědností, nastavením kontroly výdajů a strukturou

POMOCI V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ.

projektů.

PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLA

•

Aplikace metody zjednodušeného vykazování v OPTP

JAK TECHNICKÁ POMOC

i v ostatních operačních programech by měla jít ruku v ruce

POSKYTOVANÁ SKRZE OP

s racionalizací počtu a zaměření projektů technické pomoci.

TECHNICKÁ POMOC, TAK

•

Z hlediska úspory administrativních nákladů má největší

TECHNICKÁ POMOC

potenciální vliv varianta využití jednorázových plateb na

V RÁMCI OSTATNÍCH

technickou pomoc, navázaných na výsledek. Jedná se

OPERAČNÍCH PROGRAMŮ.

nicméně o v prostředí ČR a technické pomoci nevyzkoušenou
metodu, jejíž aplikaci by bylo nutné velmi dobře zdůvodnit a
ověřit předem s auditním orgánem a případně i EK.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatelé: Ernst & Young, s.r.o.
Evaluace byla realizována do října 2020.
Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory, fokusní skupiny s klíčovými aktéry
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-prioritni-osy-1
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Hlavní zjištění z evaluací
evropských institucí

Obsah kapitoly:
•

Evropský parlament: Analýza opatření politiky soudržnosti v reakci na pandemii COVID-19

•

Evropská komise (TC 8): Evaluace podpory zaměstnanosti a pracovní mobility

•

Evropská komise (TC 9): Evaluace podpory sociálního začleňování, boje proti chudobě a diskriminaci

•

Evropská komise (TC 10): Evaluace podpory vzdělávání a odborné přípravy

H l avní

81

z jiš tění ze z ahr aničních evaluací

Analýza opatření politiky soudržnosti
v reakci na pandemii COVID-19
Opatření politiky soudržnosti v reakci na pandemii
pomáhají zmírnit nejnaléhavější problémy

Programy politiky soudržnosti jsou odpovídajícím způsobem upravovány

Opatření jsou zatím promarněnou příleži-

Nové nástroje by mohly způsobit zastí-

tostí k urychlení strukturálních změn.

nění politiky soudržnosti, což by vedlo ke
zbytečné konkurenci.

Krátkodobé investice dostávají přednost

Opatření zatím posilují úlohu ústředních

před strategickými dlouhodobými investi-

orgánů v politice soudržnosti, což před-

cemi.

stavuje riziko zvýšení regionálních rozdílů.

CÍLEM ANALÝZY BYLO

Hlavní doporučení

VYTVOŘIT PŘEHLED OPATŘENÍ

•

POLITIKY SOUDRŽNOSTI
V REAKCI NA PANDEMII

Strategická orientace, víceúrovňová správa a intenzivní
spolupráce mohou přispět ke zefektivnění podpory.

•

Při vytváření a formování opaření v reakci na pandemii

COVID-19. ANALÝZA TAKÉ

COVID-19 je nutná spolupráce napříč politickými odvětvími,

FORMULUJE DOPORUČENÍ,

úrovněmi veřejné správy a místními společenskými

JAK UPRAVIT TATO OPATŘENÍ,

uskupeními.

ABY KROMĚ KRÁTKODOBÉ

•

Politika soudržnosti by měla věnovat zvláštní pozornost

POMOCI PŮSOBILA TAKÉ

integraci přeshraničních regionů a přístupům ke zvýšení

JAKO AKCELERÁTORY

odolnosti vůči situacím, kdy by mohly být hranice uzavřeny.

STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN.

•

Ukazuje se potřeba strategické dělby práce mezi politikou
soudržnosti a facilitou na podporu oživení a odolnosti.

Zadavatel: Výbor pro regionální politiku, Evropský parlament
Dodavatel: Spatial Forecast
Evaluace byla realizována do října 2020.
Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652216
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evaluací

Evaluace podpory zaměstnanosti
a pracovní mobility
Zásadní je podporovat konkrétní cílové skupiny
a přizpůsobovat operace danému trhu práce

Podpora z Evropského sociálního fondu by měla být přizpůsobena trhům práce
členských států a připravována v úzké spolupráci s partnery
V období 2014–2018 vydaly EU a ČR

Podpora byla napříč EU účinnější pro

633,3 mil. EUR z ESF na podporu zaměst-

ženy a méně účinná pro osoby starší

nanosti a pracovní mobility v ČR.

54 let.

V důsledku toho se u nás uskutečnilo

Kombinace podpory z ESF a státního

223 376 účastí na aktivitách v oblasti za-

rozpočtu může zvýšit udržitelnost pro-

městnanosti a pracovní mobility.

gramů.

JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ

Hlavní doporučení

STRATEGIE EVROPA 2020 JE

•

Účinnost podpory je největší tam, kde je přizpůsobena

ZVÝŠIT MÍRU ZAMĚSTNANOSTI

poptávce na trhu práce. K tomu je potřeba úzká spolupráce

OSOB VE VĚKU 20–64 LET NA

s partnery především během fáze přípravy výzev a projektů.

ALESPOŇ 75 % DO ROKU 2020.

•

TATO EVALUACE ZHODNOTILA
PODPORU Z EVROPSKÉHO

Podpora je nejúčinnější pro osoby, které jsou buď dobře
kvalifikované, nebo mají naopak větší znevýhodnění.

•

Pokud je to možné, doporučuje se začlenění cílové skupiny,

SOCIÁLNÍHO FONDU

například v kontextu sociálních podniků, a používání metody

(ESF) PROSTŘEDNICTVÍM

„učení se praxí“ místo formálního školení.

TEMATICKÉHO CÍLE 8 VE VŠECH

•

Nabídka služeb péče o děti je zásadní pro zapojení žen do

ČLENSKÝCH STÁTECH ZA

hledání zaměstnání, zejména v ekonomicky znevýhodněných

OBDOBÍ 2014–2018.

oblastech.

Zadavatel: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise
Dodavatelé: Metis, FGB, Applica a Ockham
Evaluace byla realizována do dubna 2020.
Evaluační metody: veřejná konzultace, případové studie, rozhovory, fokusní skupiny, kontrafaktuální analýza, RHOMOLO simulace,
syntéza evaluačních zpráv členských států
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8330&furtherPubs=yes
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Evaluace podpory sociálního
začleňování, boje proti chudobě
a diskriminaci
Poskytnutí personalizované podpory účastníkům je
zásadní pro zajištění jejich potřeb

Personalizovaná podpora účastníků je nákladná a vyžaduje intenzivnější školení
poskytovatelů podpory
EU a ČR společně utratily v období 2014-

Na podpoře participovalo v tomto období

2018 v rámci ESF celkem 217 milionů EUR

v ČR 4 270 migrantů a příslušníků etnic-

na investice pro sociální začleňování.

kých menšin včetně Romů.

Celkem se v ČR zúčastnilo aktivit v rámci

Zjednodušené vykazování nákladů má

sociálního začleňování 41 000 osob.

potenciál zvýšit čerpání a snížit administrativní zátěž.

CÍLEM EVALUACE BYLO

Hlavní doporučení

ZHODNOTIT VÝSLEDKY

•

Inkluzivnější partnerství a informační strategie podporují

DOSAŽENÉ NAPŘÍČ EU

nábor účastníků, což vede k větší relevanci intervence.

V RÁMCI TEMATICKÉHO CÍLE 9

Meziodvětvová partnerství usnadňují efektivní spolupráci

DO KONCE ROKU 2018

s cílovou skupinou.

A FORMULOVAT DOPORUČENÍ

•

PRO JEDNÁNÍ O PROGRAMECH
ESF. EVALUACE SI TAKÉ BRALA

Participativní přístup k navrhování a provádění intervencí
sociálního začlenění může také zlepšit poskytování podpory.

•

Přímá komunikace přes platformy pro interakci může

ZA CÍL POSKYTNOUT PODKLAD

podpořit povědomí o podpoře a využívání podpory ESF mezi

PRO EX-POST EVALUACI, KTERÁ

potenciálními příjemci.

MÁ BÝT VYPRACOVÁNA DO
PROSINCE 2024.

•

Hodnocení měkkých výsledků by mělo být zabudováno do
rámce monitorování a evaluací operací sociálního začleňování.

Zadavatel: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise
Dodavatelé: ICF, Cambridge Econometrics a Eurocentre
Evaluace byla realizována do října 2020.
Evaluační metody: rozhovory a fokusní skupiny s řídícími orgány členských zemí EU, veřejná konzultace, případové studie, analýza přínosů
a nákladů a delfská metoda na úrovni EU
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8350&furtherPubs=yes
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evaluací

Evaluace podpory vzdělávání
a odborné přípravy
Česko má v rámci EU v oblasti předčasného ukončování
školní docházky dobré výsledky

V ČR existují velké rozdíly mezi jednotlivými kraji a vysoký podíl osob předčasně
odcházejících ze vzdělávání, především u romských žáků
Do konce roku 2018 byla na tyto operace

Míra účasti dospělých na vzdělávání

v Česku přidělena více než 1 miliarda EUR

a odborné přípravě je u nás nižší než

a bylo zaznamenáno 32 327 účastí.

průměr EU (8,5 % vs. 11,1 % v roce 2018).

Nedostatek učitelů z důvodu nízké atrakti-

Míra dosaženého terciárního vzdělávání

vity profese a nízkých platů má dopad na

se v ČR zvýšila na 33,7 % v roce 2018, stá-

kvalitu a inkluzivnost vzdělávání v ČR.

le je však nižší než průměr EU (40,7 %).

V RÁMCI PŘÍPRAVY NA PŘÍŠTÍ

Hlavní zjištění a doporučení

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESF

•

Místní, regionální a národní úřady by měly přijmout ústřední

PROVÁDÍ KOMISE HODNOCENÍ

úlohu při realizaci projektů (zejména v případě předčasného

PODPORY EVROPSKÉHO

ukončování školní docházky).

SOCIÁLNÍHO FONDU PRO

•

Silná koordinace a zapojení místních a regionálních

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU

zúčastněných stran může pomoci přizpůsobit programy

PŘÍPRAVU POSKYTOVANOU

konkrétním potřebám účastníků.

PROSTŘEDNICTVÍM

•

Poskytování intenzivní a na míru šité podpory osobám je

TEMATICKÉHO CÍLE 10. TATO

žádoucí především v případě předčasného ukončování školní

EVALUACE ZHODNOTILA STAV

docházky a celoživotního učení.

IMPLEMENTACE PODPORY DO
KONCE ROKU 2018.

•

Účast místních zúčastněných stran (obcí, krajů, vedení škol,
učitelů, rodičů) je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu.

Zadavatel: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise
Autoři: Ecorys, Ismeri
Evaluace byla realizována do července 2020.
Evaluační metody: veřejná konzultace, dvacet případových studií, rozhovory, fokusní skupiny, analýza efektivity nákladů a syntéza
evaluačních zpráv členských států
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8346&furtherPubs=yes
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