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1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016

Zpráva o plnění evaluační plánu OP VVV (ZoP EP OP VVV) vyhodnocuje plnění EP OP VVV od data 21. 10.2015 (den schválení Evaluačního plánu OP VVV
členy Monitorovacího výboru OP VVV) do 1. 7. 2016 (den zahájení zpracování ZoP EP OP VVV jako podkladu pro jednání Monitorovacího výboru OP VVV).

Evaluační jednotka OP VVV se v předmětném období soustředila především na:
- přípravu, řízení a spolupráci při realizaci evaluací OP VVV
- aktualizaci Evaluačního plánu OP VVV zejm. na základě pokroku v realizaci OP VVV a aktuálního vývoje potřeb a požadavků
- budování a rozvoj evaluační kapacity

Konkrétní činnosti související s realizací evaluací OP VVV v předmětném období:

- úspěšné dokončení VZ s výběrem dodavatele Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO1, PO2 a PO3 a ověření relevance jejich specifických
cílů. Následně na základě podpsané smlouvy s dodavatelem byla akceptována Vstupní zpráva, která rozpracovává realizaci zakázky do jednotlivých kroků
včetně detalní specifikace designu evaluace, metod a technik. Aktuálně probíhají šetření pro Průběžnou zprávu, která bude ze strany dodavatele v návrhové
verzi předložena 15.10.2016.

- úspěšné dokončení VZ s výběrem dodavatele Průběžné evaluace implementace OP VVV. S dodavatelem byla podepsána smlouva a proběhlo první úvodní
jednání. Aktuálně probíhá zpracování Vstupní zprávy s paralerní přípravou šetření, která budou realizována v letošním roce.

- zpracování věcného záměru pro Evaluaci individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem podpořených v rámci
PO3. Předmětem evaluace bude hodnocení vybraných projektů individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem
podpořených v rámci PO3. Hodnocení bude realizováno průběžně po dobu realizace projektů. V souvislosti s touto evaluací aktuálně probíhájí v rámci
MŠMT procesy k vyhlášení veřejné zakázky. Předpokládané datum vyhlášení této veřejné zakázky je 3Q/2016.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací
Kód evaluace Název

evaluace
Stav evaluace Harmonogram evaluace Komentář

Předpokládané datum  Datum skutečného  Předpokládané datum  Datum skutečného 
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zahájení realizace zahájení realizace ukončení realizace ukončení realizace
02.002 Průběžná 

evaluace 
implementace 
OP VVV

plánováno 01. 07. 2016 30. 06. 2023

02.001 Ověřovací 
studie 
prostředí pro 
realizaci 
intervencí PO 
1, PO 2 a PO 
3 OP VVV a 
ověření 
relevance 
jejich 
specifických 
cílů 

v realizaci 16. 03. 2016 28. 02. 2017

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap
Kód evaluace Kód etapy Název etapy Stav etapy Harmonogram etapy Komentář

Předpokládané 
datum zahájení 
realizace

Datum skutečného
zahájení realizace

Předpokládané datum
ukončení realizace

Datum skutečného
ukončení realizace

 02.002 02.002.01 Průběžná 
zpráva k 
15.09.2016

plánováno 01. 07. 2016 15. 09. 2016

 02.001 02.001.01 Zpracování 
Závěrečné 
zprávy

v realizaci 16. 03. 2016 15. 10. 2016

2 Přehled využití doporučení z evaluací

V předmětném období, tzn v období od 21. 10.2015 do 1. 7. 2015, nebyly žádné evaluace OP VVV ani jejich dílčí šetření ukončeny, proto k 1. 7. 2016
neexistují žádná doporučení z evaluací OP VVV.
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Kód

evaluace

Kód etapy Hlavní závěry Doporučení Úkoly

Číslo Číslo Kód
závěru

Hlavní
závěry

Kód
doporučení

Doporučení Typ Závažnost a
časovost

Identifikace
doporučení k
řešení

Komentář Kód úkolu Úkoly Gestor Termín plnění Stav Komentář

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Evaluační jednotce OP VVV je aktuálně přiděleno 7 systematizovaných míst, přičemž 1 je aktuálně neobsazené.

V sledovaném období, tzn. od 21. 10.2015 do 1. 7. 2015 docházelo u pracovníků Evaluační jednotky OP VVV k prohlubování odborných znalostí a
vědomostí. Pracovníci Evaluační jednotky OP VVV se účastnili tuzemských i evropských seminářů a konferencí, které byly zacíleny přímo na problematiku
evaluací, anebo s evaluačními aktivitami souvisely (semináře k problematice intervenční logiky a monitorovacím indikátorům, semináře k problematice
veřejných zakázek apod.). K rozvoji evaluační kapacity OP VVV docházelo i prostřednictvím spolupráce s relevantními partnery (věcné útvary MŠMT,
zástupci parnerských OP, zástupci Evaluační jednotky MMR-NOK, ČSI, ČSÚ a dalšími). Jednotlivé zkušenosti a poznatky byly mezi pracovníky Evaluační
jednotky vzájemně sdíleny.

4 Různé

Evaluační plán OP VVV je k dispozici na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/evaluace-op-vvv. Na stejném odkazu budou zveřejňovány i výstupy
realizovaných evaluací OP VVV.
Evaluační plán a informace o evaluačních aktivitách OP VVV jsou vloženy do MS2014+


