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1. Úvod
Evaluační plán je v programovém období 2014 – 2020 povinně zpracováván pro všechny programy
financované z Evropských strukturálních a investičních fondů („ESIF“). V případě České republiky jsou
evaluační plány zpracovávány jak samostatně pro každý realizovaný program, tak i průřezově
na úrovni Dohody o partnerství.
Tento

Evaluační

plán

je

zpracován

pro

Operační

program

Podnikání

a

inovace

pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Evaluace zařazené do tohoto plánu se proto týkají buď přímo OP PIK, nebo Operačního programu
Podnikání a inovace realizovaného v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“)
v předchozím programovém období 2007 – 2013.
Evaluační plán OP PIK (dále jen „EP“ nebo „EP OP PIK“) byl zpracován zástupci Evaluační jednotky OP
PIK ve spolupráci s poradenskou společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o.1, a to
v průběhu první poloviny roku 2015. Obsahuje všechny základní náležitosti každého EP stanovené
příslušnými dokumenty a doporučeními Evropské komise k evaluacím v programovém období 20142020 a národními metodikami. EP OP PIK vymezuje legislativní a metodické rámce provádění evaluací
tohoto operačního programu, hlavní principy a standardy evaluací, popis organizačního zajištění
provádění evaluací a jako hlavní část EP přehled jednotlivých plánovaných evaluací. Pozornost je
rovněž věnována oblasti vzdělávání v oblasti evaluací, zejména s ohledem na potřebu budování
evaluačních kapacit zmíněných v EP Dohody o partnerství.

2. Vymezení legislativního a metodického rámce provádění
evaluací
Základní vymezení platné pro plánování a zajištění evaluací pro programy realizované s podporou
ESIF v průběhu programového období 2014 – 2020 je stanoveno v článcích č. 54 až 57, 110 a 114
Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti,
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu,
jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.
1083/2006 (tzv. obecné nařízení, dále jen „ON“).
1

Závěrečná zpráva. „Poradenská činnost při přípravě a zpracování návrhu Evaluačního plánu OP PIK 2014 –
2020. Verze 1.0.“ (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., 29. 5. 2015).
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Podrobný přehled všech právních předpisů, souvisejících usnesení vlády a doporučených
metodických materiálů ve vztahu k problematice evaluací je uveden v Metodickém pokynu MMRNOK pro evaluace v programovém období 2014 – 20202 (dále je „MP Evaluace“), v souladu
se kterým je tento Evaluační plán pro OP PIK zpracován.
Mezi další dokumenty, na jejichž základě jsou evaluace s vazbou na OP PIK plánovány a realizovány,
patří Operační manuál OP PIK.

3. Hlavní principy a standardy evaluací
V souladu s čl. 54 ON se „hodnocení provádí za účelem zkvalitnění koncepce a provádění programů
a také za účelem posouzení jejich účinnosti a dopadu“. Povinností členského státu, potažmo řídících
orgánů jednotlivých programů je zajistit dostatečné zdroje pro provádění evaluací.
Evaluace / hodnocení je proces založený na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a
na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení
implementace. Evaluací se ve vztahu k OP PIK tedy rozumí zpracování informací získaných v rámci
monitoringu i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení
implementace programu a Dohody o partnerství. Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení
jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. Hodnocení tak přispívá
k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se
hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich intervenční logiky, implementace a
účinky3.
Mezi hlavní principy evaluací patří zejména transparentnost, nezávislost a odbornost. Co se týká
nezávislosti, vychází tento požadavek z odstavce 3 čl. 54 uvedeného ON („hodnocení provádějí interní
nebo externí pracovníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídících orgánech, které jsou odpovědné
za provádění programu“).
Dostatečnou odbornost úředníků řídícího orgánu podílejících se přímo či nepřímo na provádění
evaluací je třeba zajistit vzděláváním v oblasti teorie a aplikace evaluačních metod (více ke vzdělávání
viz kapitola 8), aby byli schopni buď evaluace samostatně provádět, nebo mohli adekvátně posoudit
nabídky externích evaluátorů v rámci výběrových řízení a být jim během realizace evaluace dobrými
oponenty.
Současně je nutné dodržovat dané standardy stanovené MP Evaluace dle kapitoly 9, mezi něž patří
požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a dodržování standardů evaluací dle České
evaluační společnosti, stanovení jednotné struktury a formy výstupů a hodnocení kvality evaluačního
2

3

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020 (MMR-NOK, verze 3, červenec 2014)
Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020
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procesu (formou shrnující zprávy evaluátora, která odpoví na předem daný soubor otázek dle MP
Evaluace).

4. Řízení Evaluačních činností OP PIK
Evaluační jednotka OP PIK
Dle metodického pokynu MMR-NOK k evaluacím je vhodné zřídit na řídícím orgánu evaluační
pracoviště programu tak, aby toto pracoviště bylo funkčně nezávislé na útvarech řídícího orgánu
provádějících vlastní realizaci programu. Dle doporučení EK je za nejlepší praxi považována externí
realizace evaluací za podmínky, že evaluátoři mají potřebnou míru porozumění a znalostí
zkoumaných aktivit.
V rámci Řídícího orgánu OP PIK (MPO) je evaluační pracoviště umístěno v oddělení operačního
programu, evaluací a veřejné podpory, které je součástí odboru koordinace strukturálních fondů,
který je jedním z odborů sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek MPO. Zmíněný odbor není
útvarem v rámci Řídícího orgánu OP PIK implementujícím OP PIK (jeho jednotlivé programy podpory
realizující prioritní osy a specifické cíle operačního programu), tj. jak výše uvedené oddělení,
tak odbor jsou funkčně nezávislé na vlastní implementaci operačního programu, která je zajištěna
v samostatných implementačních odborech Řídícího orgánu OP PIK.
Gesce oddělení operačního programu, veřejné podpory a evaluací:


Odpovídá za přípravu a revize programového dokumentu OP PIK, připravuje podklady
pro jednání s EK pro oblast zajištění shody s politikami ES, oblast veřejné podpory,
problematiku horizontálních cílů Společenství a jejich naplňování.



Ve spolupráci s odbornými útvary MPO koordinuje naplňování předběžných podmínek (exante kondicionalit), které jsou v gesci MPO.



Podílí se na přípravě rámcových pozic pro jednání Resortní koordinační skupiny (RKS)
pro strukturální opatření MMR a COESIF.



Zpracovává podklady, materiály a stanoviska do vlády ČR vztahující se k problematice ESIF a
operačních programů.



Koordinuje spolupráci a zajišťuje komunikaci ve věci synergií a komplementarit. Připravuje
meziresortní dohody o vzájemné spolupráci. Předává seznam komplementarit a synergií
oddělení monitoringu a vzdělávání pro účely výroční/závěrečné zprávy.



Odpovídá za indikátorovou soustavu operačního programu, sleduje a vyhodnocuje
naplňování monitorovacích indikátorů na úrovni OP PI a OP PIK a jejich priorit, resp.
prioritních os či specifických cílů.
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Pro oblast evaluací: Zajišťuje vnitřní koordinaci při provádění předběžného (ex-ante)
hodnocení, střednědobého (mid-term) a průběžného hodnocení OP, hodnocení tematického
či ad hoc a úzce spolupracuje s EK při závěrečném hodnocení (ex-post evaluace). Pro účely
evaluací OP PIK připravuje a aktualizuje Evaluační plán OP PIK. Spolupracuje s Evaluační
jednotkou MMR-NOK ve věci vazeb OP PIK a Dohody o partnerství v oblasti evaluací. Dále
spolupracuje s MMR-NOK na zpracování strategických, analytických, evaluačních a dalších
materiálů pro účely programového období kohezní politiky 2014-2020.

Z výše uvedeného popisu agendy oddělení OP, veřejné podpory a evaluací, potažmo agendy
příslušného odboru je zřejmé, že jak uvedené oddělení, tak odbor se nepodílí na věcné implementaci
operačního programu. Realizace implementačních aktivit, od procesu vyhlašování výzev až
po autorizace plateb, je prováděno samostatnými odbory implementace jednotlivých prioritních os
operačního programu (jednotlivých programů podpory): odborem /61200/ implementace, odborem
/61400/ podpory MSP, odborem /61500/ podpory finančních nástrojů a řízení projektů, odborem
/616000/ výzkumu, vývoje a inovací.
V rámci oddělení /61110/ OP, veřejné podpory a evaluací byla zřízena pro účely řádného provádění
evaluací operačního programu Evaluační jednotka OP PIK (dále jen „EJ“ nebo „EJ OP PIK“). EJ OP PIK
má tři členy: vedoucího oddělení a dva referenty evaluací.
Evaluační jednotka OP PIK je zodpovědná za:
 tvorbu, aktualizaci, realizaci a vyhodnocování evaluačního plánu,
 zřizuje a řídí Pracovní skupinu pro evaluace,
 v případě potřeby zřizuje a řídí odbornou oponentní skupinu pro evaluace.
 Zástupci EJ OP PIK se účastní zasedání dalších platforem pro evaluaci (pracovní skupina NOK,
případně pracovní či oponentní skupiny operačních programů souvisejících s OP PIK, a to
zejména tzv. synergických operačních programů), popř. přímo i zasedání Monitorovacího
výboru OP PIK (dále jen „MV OP PIK“). Členové MV OP PIK budou informováni o evaluacích a
jejich hlavních zjištěních, závěrech a doporučeních ze strany ŘO OP PIK formou pravidelně
zpracovávané zprávy o plnění EP a také formou prezentací připravených na jednotlivá
zasedání MV OP PIK.
Další povinností EJ OP PIK je vytvoření a pravidelná aktualizace přehledu všech relevantních
doporučení vzešlých z evaluací s přehledem jejich konkrétního využití, přičemž tento přehled tvoří
součást pravidelně aktualizované zprávy o plnění EP předkládané MV OP PIK.
Povinnosti evaluační jednotky OP PIK vyplývají z MP Evaluace a jsou s ním v souladu, Jsou rovněž
rozpracovány v Řídící dokumentaci k OP PIK (Operačním manuálu OP PIK).
Na evaluační činnosti se mohou dle potřeby podílet i další pracovníci oddělení, kteří disponují
dlouhodobými zkušenostmi z oblasti přípravy a řízení programů financovaných z ERDF v rámci
operačních programů implementovaných v minulých letech Ministerstvem průmyslu a obchodu.
EP OP PIK 2014–2020
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Konkrétně je tak možné pro činnost EJ OP PIK využít i ty zástupce tohoto oddělení, kteří byli osobně
zapojeni do přípravy OP PIK, což je z pohledu plánování a zajištění realizace jednotlivých evaluací
možno považovat za velkou výhodu.

Pracovní skupina pro evaluace OP PIK
EJ OP PIK ustanoví v termínu do šesti měsíců po schválení operačního programu Evropskou komisí,
nejpozději však v termínu, který umožní řádné projednání Evaluačního plánu OP PIK před jeho prvním
přeložením Monitorovacímu výboru OP PIK, Pracovní skupinu pro evaluace OP PIK (dále jen „PS
Eval“). PS Eval OP PIK se schází nejméně 2 x ročně. Členy PS Eval jsou zástupci EJ OP PIK, jednotlivých
implementačních odborů sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek, zprostředkujícího subjektu,
EJ NOK a zástupci řídících orgánů synergických, popř. dalších relevantních operačních programů, kteří
mohou být na jednání PS E přizváváni dle projednávaných témat (dle zaměření připravovaných či
realizovaných evaluací). V případě potřeby je možné, aby PS pro evaluace OP PIK zajistila
pro posouzení kvality výstupů konkrétní evaluace také ad hoc pracovní týmy složené jak ze členů této
PS, tak i z dalších přizvaných osob (bude-li to PS pro evaluace považovat za vhodné).
PS Eval OP PIK projednává:
•

návrh Evaluačního plánu OP PIK, jeho plnění a aktualizace;

•

postup přípravy a realizaci evaluačních aktivit a významných evaluačních projektů;

•

výstupy evaluačních aktivit programu a případný postup implementace doporučení vzešlých
z realizovaných evaluací;

•

činnosti vedoucí k zajištění využívání a šíření výsledků evaluací, sdílení znalostí, informací,
dobré praxe;

•

postupy a činnosti vedoucí k rozvoji evaluační kapacity OP PIK;

•

připravované aktivity EJ NOK či EK v oblasti evaluací, konference, semináře.

•

podklady pro jednání Řídícího orgánu a Monitorovacího výboru OP PIK v oblasti evaluací.

5. Spolupráce na realizaci EP DoP
Zástupci EJ OP PIK se účastní zasedání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK (dále jen „PS Evaluace
NOK“), která je zřízena a svolávána Evaluační jednotkou NOK. V rámci této skupiny dochází
ke koordinaci všech evaluačních aktivit zaměřených na intervence podporované v ČR z ESIF a
k výměně informací mezi NOK a řídícími orgány jednotlivých programů. ŘO OP PIK spolupracuje
EP OP PIK 2014–2020
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s NOK také na zprávách určených EK a daných povinně obecným nařízením i na dalších evaluačních
aktivitách (např. průřezových). Za tímto účelem dodává EJ OP PIK průběžně NOK dílčí vstupy, a to
právě dle požadavků NOK.
Na druhou stranu je velmi žádoucí, aby zástupci EJ OP PIK byli zapojeni do přípravy zadávací
dokumentace či výběru dodavatelů pro horizontální evaluace s vazbou na OP PIK zadávané přímo
ze strany NOK. Proto i při těchto činnostech budou zástupci EJ OP PIK poskytovat EJ NOK potřebnou
součinnosti.

6. Tvorba, aktualizace, schvalování a vyhodnocování Evaluačního
plánu OP PIK
Evaluační plán OP PIK je zpracován na celé programové období 2014 – 2020 a následně aktualizován
v případě potřeby (převážně v ročních intervalech). ŘO OP PIK musí předložit Evaluační plán OP PIK
ke schválení Monitorovacímu výboru OP PIK, a to nejpozději do jednoho roku od schválení
operačního programu4.
Jednotlivé aktualizace evaluačního plánu rovněž podléhají schválení ze strany MV OP PIK. Nad rámec
pravidelné aktualizace je však možné doplnit do EP i evaluace ad hoc, a to vždy, vyvstane-li v průběhu
implementace programu takováto potřeba.
Evaluační plán zpracovává EJ OP PIK, která jej následně postupuje k připomínkám a projednání PS
pro evaluace OP PIK. Shodným způsobem probíhá i zajištění jednotlivých pravidelných aktualizací
tohoto EP. EJ OP PIK následně zajistí předložení EP či jeho aktualizace EJ NOK k připomínkám tak, aby
následně mohl být EP či jeho aktualizace předloženy MV OP PIK.
Řídící orgán OP PIK má povinnost vyplnit EP OP PIK v rámci modulu evaluací v MS2014+, a to ve všech
verzích, které v průběhu implementace MV schválí (tj. včetně všech jeho aktualizací). Aktualizace dat
musí být přitom v MS2014+ prováděna ze strany Řídícího orgánu OP PIK pravidelně, nejpozději pak
do 10 pracovních dní po schválení dané verze Evaluačního plánu.
Jednotlivé evaluace budou realizovány zpravidla externě (externími poradenskými subjekty
zabývajícími se evaluacemi programů ESIF). Pracovníci EJ budou následně v průběhu realizace každé
evaluační zakázky poskytovat potřebnou součinnost evaluátorovi a budou také pověřeni přebíráním
všech dílčích výstupů i vlastní závěrečné zprávy dané evaluace. Dílčí výstupy i návrh závěrečné zprávy
bude EJ OP PIK předávat k připomínkám popř. projednání členům PS Eval v závislosti na relevanci
dané studie.
4

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu
„Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ pro účely podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice, CCI 2014CZ16RFOP001.
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EJ OP PIK bude provádět pravidelné vyhodnocování plnění tohoto Evaluačního plánu i kvality
provádění jednotlivých evaluací a to jak interně, tak na základě shrnujících zpráv zpracovávaných
externími evaluátory.

7. Evaluační aktivity
V této kapitole Evaluačního plánu OP PIK jsou uvedeny evaluace navržené k realizaci v průběhu
programového období 2014 – 2020. Některé z plánovaných evaluací mají přímou vazbu na nařízení
EU, jiné vyplývají z doporučení MMR-NOK, zejména pro oblast vazeb evaluačních aktivit operačního
programu na evaluační aktivity plánované pro Dohodu o partnerství ČR 2014-2020, a další vyplývají
z vlastních potřeb Řídícího orgánu OP PIK. U evaluací s přímou vazbou na nařízení EU je tato vazba
explicitně uvedena přímo u názvu každé konkrétní evaluace uvedené níže.
U každé plánované evaluace jsou přitom v dále uvedené tabulce č. 1 „Souhrnný přehled plánovaných
evaluací OP PIK“ specifikovány tyto údaje: název evaluace, popis, typ, metody a evaluační design,
harmonogram, rozpočet, popis opatření pro sběr dat a poznámka o nutnosti případné spolupráce
s dalšími subjekty, a to jak z pohledu ŘO OP PIK odpovědného za zadávání evaluací OP PIK, tak i
z pohledu jednotlivých zpracovatelů daného hodnocení.
V dále uvedené přehledové tabulce nejsou explicitně uváděny údaje, zda jde o evaluaci
zpracovávanou interně či externě. Důvodem je skutečnost, že níže uvedené evaluace OP PIK (není-li
v popisu dané evaluace uvedeno jinak) jsou obecně plánovány jako externí. Zároveň ŘO OP PIK
zvažuje zpracování některých evaluací interně. Pro oba druhy evaluací platí, že gestorem všech
plánovaných evaluací bude EJ OP PIK.
ŘO OP PIK počítá rovněž s prováděním tzv. ad-hoc evaluací. Evaluace ad-hoc se provádí v průběhu
programového období v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu implementace OP PIK, zejména
pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů. Důvodem
pro provedení ad-hoc evaluace může rovněž být návrh na revizi programů. Předmětné zaměření
těchto evaluací není v průběhu zpracovávání tohoto evaluačního plánu zatím známé, nicméně se
předpokládá, že potřeba jejich zajištění v průběhu programového období může ještě nastat.
V případě, že budou evaluace ad hoc ze strany EJ OP PIK realizovány, není nutné kvůli jejich realizaci
znovu aktualizovat Evaluační plán. Nicméně je vhodné o jejich zajištění informovat jak Evaluační
jednotku NOK, tak také MV OP PIK.
Evaluační plán OP PIK uvádí dále v příloze č. 1 evaluace doporučené k realizaci v rámci implementace
OP PIK.
Pokud jde o plánované využití výsledků evaluací, je předpokládáno, že výsledky dále uvedených
evaluací nebude využívat pouze ŘO a další součásti implementační struktury OP PIK, nýbrž také např.
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vedení a odborné útvary MPO ČR, Úřad vlády ČR, EK, konzultační společnosti spolupracující s žadateli
a příjemci o dotace z OP PIK či odborná veřejnost.
Dále je uveden konkrétní komunikační plán zpracovaný pro zajištění široké podpory využívání
výsledků jednotlivých plánovaných evaluací.
KDO

PRO KOHO

CO

KDY

JAK

EJ OP

PS pro Evaluaci

Všechny typy zjištění a

Na závěr

Detailní evaluační

PIK

OP PIK,

doporučení vzešlá

jednotlivých

zprávy shrnující

PS EVAL DoP

z evaluační činnosti OP

evaluací

jednotlivé závěry a

PIK

doporučení.
Prezentace
připravené ze strany
EJ OP PIK, resp.
přímo zpracovatelů
dané evaluace.

ŘO OP

MV OP PIK, NOK,

Nejvýznamnější zjištění

Na setkáních se

Manažerská shrnutí

PIK

PCO, EK

a doporučení ze všech

zástupci těchto

závěrečných

evaluovaných oblastí

orgánů či útvarů

evaluačních zpráv
v českém a
anglickém jazyce
Stručné prezentace
hlavních závěrů a
doporučení

ŘO OP

Odborné útvary

Skutečně dosahované

Na pravidelných

Zkrácené evaluační

PIK

MPO a jiné

efekty realizované

prezentacích

zprávy

dotčené úřady

podpory

pořádaných EJ OP
PIK.

Stručné prezentace
hlavních závěrů a
doporučení

ŘO OP

Odborná

Nejvýznamnější zjištění

Na závěr realizace

Zkrácené evaluační

PIK

veřejnost (včetně

a doporučení ze všech

jednotlivých

zprávy

žadatelů a

evaluovaných oblastí

evaluačních studií

příjemců
podpory)

Odborné články
v médiích a na
webových stránkách
programu
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KDO

PRO KOHO

CO

KDY

JAK

ŘO OP

Široká veřejnost

Největší dosažené

Na závěr realizace

Tiskové zprávy

úspěchy OP PIK

jednotlivých

PIK

evaluačních studií

Všechny evaluační výstupy pro OP PIK, včetně těch výše uvedených, budou zpřístupněny jednotlivým
potenciálním uživatelům evaluací taktéž prostřednictvím internetových stránek operačního
programu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-aanalyzy/.

Celkový indikativní rozpočet, s nímž se na realizaci všech evaluačních aktivit OP PIK (jak evaluací
plánovaných, tak doporučených) uvedených v tomto evaluačním plánu počítá, činí cca 19,1 mil. Kč.
Rozpočet byl stanoven zejména na základě hodnoty obdobných evaluačních projektů realizovaných
pro předchozí operační programy MPO. K tomuto rozpočtu je počítáno zhruba s dalšími 9,5 mil. Kč
na evaluace ad-hoc. Celkem je tak na realizaci evaluací z TP OP PIK rozpočtováno cca 28,6 mil. Kč.
Roční rozpočty na plnění EP OP PIK (pro období 2013-2020) jsou stanoveny součtem plánované
(indikované) celkové ceny plnění spojeného s realizací každé evaluace (popř. její části) plánované
k zahájení v příslušném kalendářním roce. V případě samostatných aktualizací je částka za každou
plánovanou aktualizaci zahrnuta do ročních rozpočtů na plnění tohoto EP samostatně.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 byl schválen
Evropskou komisí dne 29. dubna 20155. V letech 2013-2015 byly realizovány tři evaluace
bezprostředně související s přípravou OP PIK, které přímo vyplývají z nařízení č. 1303/2013 (obecné
nařízení), tj. ex-ante evaluace (čl. 55 ON), SEA evaluace (čl. 55 odst. 4 ON) a ex-ante analýza
finančních nástrojů (čl. 37 ON) Hlavní evaluační aktivity OP PIK související s implementací programu
budou prováděny od roku 2016.
Souhrnný rozpočet na evaluace OP PIK
Kalendářní rok

Roční rozpočet EP OP PIK

(plánovaný rok ukončení evaluace)

(v Kč bez DPH)

2013 – 2014*
2015*
Celkem z TP OPPI*

5

1 371 000
490 000
1 861 000

2016

0

2017

635 000

2018

10 300 000

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015, C(2015) 3039 final / CCI 2014CZ16RFOP001
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2019

2 650 000

2020

3 350 000

2021

250 000

2022

0

2023
Celkem na evaluace dle EP**
(viz přehled evaluací v tab. č. 1)
- z toho evaluace plánované
(viz tabulka č. 1)
- z toho evaluace doporučené
(viz příloha č. 1)
Evaluace ad-hoc**
(indikativní rozpočet)
CELKEM

1 900 000
19 085 000
12 135 000
6 950 000
9 465 000
30 411 000

*) Jedná se výdaje hrazené z prostředků technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace
2007 – 2013.
**) Výdaje hrazené z technické pomoci OP PIK.
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Tabulka 1: Souhrnný přehled plánovaných evaluací OP PIK
Níže uvedená tabulka poskytuje přehled evaluačních projektů OP PIK plánovaných pro programové období 2014 – 2020. Pro zajištění jednotného číslování napříč budoucími
aktualizacemi EP OP PIK se přidáním / vypuštěním nějaké aktivity číslování nemění.
Číslo
evaluace

1

2

3

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Ex ante hodnocení OP PIK
2014 – 2020

Předběžné hodnocení OP PIK
zajišťované v průběhu
zpracování operačního
programu

Ex ante

SEA OP PIK 2014 – 2020

Strategické hodnocení
dopadů na životní prostředí
zajištěné jako součást ex
ante hodnocení
připravovaného OP PIK
v době jeho zpracování

Ex ante

Předběžné hodnocení
nastavení FN podpory
s ohledem na finanční
nástroj, který bude podporu
poskytovat

Ex ante

Analýzy pro ex ante
vyhodnocení finančních
nástrojů OP PIK

Cílem projektu je ex ante
hodnocení finančních
nástrojů. Součástí tohoto
hodnocení mají být
hodnocení zkušeností
z podobných finančních
nástrojů realizovaných

EP OP PIK 2014–2020

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

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

Desk Research,
polostrukturované
rozhovory, analýza
intervenční logiky,
metaevaluace, syntéza

2013 – 2014

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

Desk Research, syntéza

2013 – 2014

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

Desk research,
dotazníkové šetření,
strukturované
rozhovory, kvantitativní
analýza dat,
komparativní analýza
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ukončeno

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK
789 000,-

582 000,(výdaje TP OPPI
2007 – 2013)

4Q 2014

490.000,-

4Q 2015
v realizaci

(výdaje TP OPPI
2007 – 2013)

Nutná
spolupráce

NR

Zpracovatelé
OP PIK,
Pracovní
skupiny
zapojené
do přípravy
OP PIK

NR

Zpracovatelé
OP PIK, ex
ante
hodnotitel
OP PIK

MS ŘO, ČSÚ a další
data zajištěná
externím
dodavatelem

ŘO OP PIK,
ČMZRB,
CzechInvest,
TAČR, ČBA

(výdaje TP OPPI
2007 – 2013)

ukončeno

-

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

Data ČSÚ, další data
převážně
kvalitativního
charakteru budou
zajištěna externím
dodavatelem.
Doplňkově
MS2014+
(informace
o struktuře podpory
udělované z OP PIK
a její relevanci
s identifikovanými
potřebami)

NOK, ŘO a ZS
OP PIK, ČSÚ

v minulosti, investiční
strategie, cílové skupiny
konečných příjemců a
specifikace očekávaných
výsledků včetně dopadů na
dosažení specifických cílů
OP.
4

OP PIK: Relevance
rozvojových potřeb a
příspěvek k plnění cílů
Dohody o partnerství za léta
2014 - 2016

1) Vyhodnocení, naplňování
SC OP PIK ve vazbě na
očekávané výsledky DoP.
Evaluace zaměřená na
zajištění a interpretaci
vstupních dat pro evaluaci
NOK „Ověření změny
rozvojových potřeb“
(relevance DoP, provazba
s EP DoP, e. č. 7, 8, 9, 13) za
OP PIK
Součástí evaluace bude
dopadové zhodnocení
vhodnosti nastavení
jednotlivých podmínek výzev
vyhlašovaných v rámci OP
PIK.

On-going,
1)
procesní,
strategická

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 52,
odst.2b a čl.
56 odst. 3

Kvantitativní analýza,
obsahová analýza
dokumentace, expertní
posouzení, desk
research, statistická
analýza, analýza dat
z MS2014+, dotazníkové
šetření mezi příjemci, a
neúspěšnými žadateli,
rozhovory se zástupci
implementační
struktury, případové
studie, srovnávací
analýza, syntéza, TBIE,
teorie změny

Zejména zda je absorpční
kapacita vyhlášených výzev
OP PIK dostatečná (doplňuje
evaluaci č. 11), nastavení
podmínek výzev je
nediskriminační, a že vede
skutečně k výběru těch
projektů, jejichž podpora je
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2Q 2016 - 1Q
2018

635.000,-

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

z hlediska cílů OP PIK
relevantní a přínosná.
Současně se očekávají
případná doporučení
pro další stimulaci
absorpčních kapacit a
doporučení pro úpravu
podmínek výzev
nadcházejících.
Evaluace se zaměří též na
sledování a naplňování
synergických a
komplementárních vazeb a
územní dimenze a
zhodnocení nastavení
procesů v metodikách ŘO
i s ohledem na naplňování
definovaných vazeb
(provazba s EP DoP e.č.9)
Cílem evaluace je ověření
přetrvávající relevance
programové teorie (teorie
změny) – program svými
intervencemi reaguje
na konkrétní zjištěné potřeby
u cílových skupin. Má-li
skutečně potřeby cílových
skupin naplňovat (a
dosahovat stanovených cílů),
je nutné periodicky ověřovat,
zda tyto potřeby jsou nadále
platné a relevantní a
implementaci programu
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Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

těmto zjištěním
přizpůsobovat.
Podrobné zaměření obou
evaluací bude zpracováno
v úzké součinnosti s NOK
včetně zajištění následné
spolupráce při konzultaci
výstupů na dopracování ZoP
a jejím vyjednávání s EK.
7

Optimalizace nastavení
provádění intervencí
prováděných formou FN
v OPPIK

EP OP PIK 2014–2020

Cílem studie je získat
doporučení pro optimalizaci
procesů spojených
s koordinací, implementací a
kontrolou programů podpory
realizovaných formou
finančních nástrojů tak, aby
bylo zajištěno účinné
provádění těchto intervencí.
Evaluace bude čerpat ze
zkušeností ŘO
s realizovanými programy
podpory minulého
programovacího období a
zaměří se zejména na
procesy nastavování
metodického zajištění, řízení
implementace, monitoringu
a kontrol. Dále dostatečné
personální a odborné
zajištění těchto procesů, tak
aby ŘO mohl kvalifikovaně a
reálně provádět svou řídící
funkci v této oblasti,

Procesní

Desk Research, rešerše,
polostrukturované
rozhovory, analýza
relevantních
dokumentů, syntéza
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4Q 2018 – 3Q
2019

500 000,-

MS2014+, ČMZRB,
ŘO

ŘO OPPI/OP
PIK a ČMZRB

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

dostupnost dat potřebných
pro provádění řídící funkce a
flexibilita možnosti měnit
tato nastavení v závislosti
na zjištěných potřebách
v průběhu implementace.
Evaluace odpovídá na
potřeby ŘO optimalizovat
zmíněné procesy, které
nebyly šetřením ze strany EK
vyhodnoceny jako optimální.
Cílem je v posledku zajistit,
aby správce FN působící jako
interní finanční operátor
působil pod kontrolu řídícího
orgánu a optimalizovat
provádění intervencí formou
FN.
8

Evaluace administrativních
postupů implementační
struktury OP PIK
při implementaci dotačních
programů PO-1 - PO-4
programu

Evaluace zaměřená
na zhodnocení
administrativních postupů
uplatňovaných při řízení a
implementaci dotačních
programů podpory OP PIK
s cílem navrhnout možnou
optimalizaci těchto procesů.

On-going,
procesní

Desk Research, procesní
analýza, srovnávací
analýza,
polostrukturované
rozhovory, dotazníky,
syntéza,Vanguard
method

Zvláštní důraz bude kladen
také na zhodnocení
spokojenosti žadatelů a
příjemců s nastavením
procesů OP PIK zaměřených
na žadatele a příjemce, tj.
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3Q 2017
–
1Q 2019

1 300 000,-

MS2014+, další data
budou zajištěna
externím
dodavatelem

ŘO a ZS OP
PIK

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

na zhodnocení jejich
jednoduchosti, nastavení a
dodržování předepsaných
lhůt, komunikaci se ZS a ŘO,
rychlostí vyřizování
požadavků, přehledností
webu a zveřejňované
dokumentace k jednotlivým
výzvám, na jednoduchost
ovládání MS, jeho
přehlednost a vyhodnocení
jeho funkcí z pohledu
žadatelů a příjemců.
Pokud to bude relevantní,
bude součástí evaluace také
srovnání hlavních zjištění se
zjištěními identifikovanými
již v rámci srovnatelných
evaluací OP PI.
Při zpracování této evaluace
budou moci být využívány
i procesní analýzy
generované z MS2014+.
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Evaluace řízení a
administrace technické
pomoci OP PIK

EP OP PIK 2014–2020

Evaluace, jejímž účelem je
analyzovat dopad programu
ve vztahu ke SC 5.1: Zajištění
efektivního řízení a
administrace operačního
programu PO 5 – Technická
pomoc, včetně hodnocení
skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev,

On-going,
procesní

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 56, odst.
3

Kvantitativní analýza
dat, procesní analýza,
desk research,
komparativní analýza,
polostrukturované
rozhovory/dotazníky,
syntéza

STRANA 20 (celkem 59)

3Q 2017
–
1Q 2019

950 000,-

MS2014+

ŘO a ZS OP
PIK

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

investičních priorit a celého
OP PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle
Předmětem analýzy
zhodnocení procesů
plánování, řízení a využívání
technické pomoci OP PIK.
Tzn. ověření, zda technická
pomoc OP PIK zabezpečuje
dostatečný servis
pro implementační strukturu
programu, zda připravované
projekty technické pomoci
jsou plánovány na vhodné
časové období a
s odpovídající finanční
alokací, zda procesy přípravy
a schvalování projektů
technické pomoci jsou
efektivní a transparentní
apod.
Zvláštní pozornost bude
věnována zhodnocení
dostatečnosti a adekvátnosti
administrativních kapacit
implementační struktury OP
PIK.
10

Evaluace adekvátnosti
nastavení podmínek výzev
OP PIK

EP OP PIK 2014–2020

1, 2) Evaluace vhodnosti
nastavení jednotlivých
podmínek výzev
vyhlašovaných v rámci OP
PIK.

On-going
1, 2)
procesní,
dopadová

Desk Research,
dotazníkové šetření
mezi příjemci, a
neúspěšnými žadateli,
rozhovory se zástupci

STRANA 21 (celkem 59)

2Q – 4Q 2018 (1.
část)
2Q – 4Q 2020 (2.
část)

1. část
500 000
,2. část
500 000

MS2014+

ŘO a ZS OP
PIK

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Hodnocení a interpretace,
zda je absorpční kapacita
vyhlášených výzev OP PIK
dostatečná, nastavení
podmínek výzev je nejen
nediskriminační, ale také že
vede skutečně k výběru těch
projektů, jejichž podpora je
z hlediska cílů OP PIK
relevantní a přínosná.

Plánované metody a
design
implementační
struktury, případové
studie, analýza výstupů
z informačního
systému, syntéza, CIE,
teorie změny

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*
(termín bude
zpřesněn
ve vazbě
na postup
vyhlašování
výzev OP PIK)

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

,-Celkem
1 000 000,--

Evaluace poskytne případná
doporučení pro další
stimulaci absorpčních
kapacit a doporučení
pro úpravu podmínek výzev
nadcházejících.
2) Navíc se tato evaluace
zaměří na efektivní
dočerpání alokace OP PIK a
odhalení možných hrozeb
nedočerpání této alokace,
včetně stanovení
doporučených úprav
s důrazem na co
nejefektivnější dočerpání
celé alokace OP PIK.
Při zpracování této evaluace
budou moci být využívány
i procesní analýzy
generované z MS2014+.
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Evaluace komunikačních
aktivit OP PIK. Hodnocení

EP OP PIK 2014–2020

Evaluace, jejímž účelem je
analyzovat dopad programu

On-going,

Nařízení EP
a Rady (EU)

Desk Research,
monitoring médií,

STRANA 22 (celkem 59)

2Q 2018

550 000,-

Data budou
zajištěna externím

NOK, ŘO OP

Číslo
evaluace

Název
evaluace
příspěvku ERDF
k dosahování SC 5.2 OP PIK,
včetně hodnocení 3E na
úrovni jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů**

Předmět evaluace – popis

Typ

ve vztahu ke SC 5.2: Zajištění
informovanosti, publicity a
absorpční kapacity
operačního programu,
včetně hodnocení
skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).

tematická

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

dotazníky,
polostrukturované
rozhovory, resp. fokusní
skupiny, syntéza,
srovnávací analýza,
případová studie,
analýza dat MS2014+

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,

Kvantitativní analýza
dat MS2014+, externích
databází a dat
končených příjemců,

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

–

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

dodavatelem

PIK

Data budou
zajištěna externím
dodavatelem,
pro potřeby

ŘO a ZS OP
PIK, koneční
příjemci

4Q 2018

Dle čl. 56 je nutné zpracovat
alespoň jednou za období.
Slouží jako podklad Zprávy
o pokroku, zpracované v r.
2019. Absorpční kapacity
budou vyhodnoceny v rámci
e. č. 10.
Evaluace bude provázána
s doplňující evaluací NOK,
proto bude podrobné
zaměření evaluace potřebné
konzultovat s NOK.
Dále tato studie vyhodnotí
dopad případných
doporučení přijatých
na základě e. č. 10.
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Analýza dopadu programu
na zvýšení
konkurenceschopnosti a
internacionalizace

EP OP PIK 2014–2020

Empirické ověření klíčového
bodu teorie změny OP PIK
(Především PO-2), tj. zda a
jakým způsobem vedou

On-going,
dopadová

STRANA 23 (celkem 59)

4Q 2017
–

950 000,-

Číslo
evaluace

Název
evaluace
podpořených podniků
s důrazem na MSP (PO-2, SC
2.1 a 2.2), včetně hodnocení
3E na úrovni jednotlivých
výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů

Předmět evaluace – popis

Typ

intervence realizované
v rámci SC 2.1 a 2.2 zvýšení
konkurenceschopnosti a
internacionalizace MSP
z dlouhodobého hlediska a
do jaké míry jim lze tento vliv
přisuzovat. Za jakých
podmínek tato
předpokládaná kauzální
vazba platí? Součástí bude
také hodnocení skutečného
naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).

Vazba
na nařízení
EK
čl. 56,
odst.3

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

dotazníková šetření,
případové studie, TBIE a
další pokročilé
kvalitativní evaluační
metody,
polostrukturované
rozhovory,
komparativní analýza,
srovnávací analýza,
syntéza, desk research

2Q 2018

Kvantitativní analýza
na základě dat
MS2014+ a externích
databází – zejm. ČSÚ,
TBIE, polostrukturované
rozhovory, případová
studie, srovnávací

1Q 2018

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

případových studií
budou využita
individuální data
podpořených
podniků.
Data MS2014+ jako vstup pro
analýzu (struktura
podpory z OP PIK)

Evaluace se také zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska
procesního nastavení,
nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.
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Analýza dopadu programu
na rozvoj infrastruktury
pro podnikání včetně
vzdělávacích kapacit a
konkurenceschopnost
podpořených podniků
s důrazem na MSP (PO-2, SC
2.3 a 2.4), včetně hodnocení

EP OP PIK 2014–2020

Evaluace se zaměřuje na to,
zda a jakým způsobem vedou
intervence realizované
v rámci SC 2.3 a 2.4 k rozvoji
podnikání a
konkurenceschopnosti MSP
z dlouhodobého hlediska a
do jaké míry jim lze tento vliv

On-going,
dopadová

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

STRANA 24 (celkem 59)

–
3Q 2018 (ovšem
v závislosti
na rychlosti
proplácení

750 000,-

Data MS2014+
k podpořeným
podnikům
Další relevantní
data budou
zajištěna externím
dodavatelem, důraz

ŘO a ZS OP
PIK, ČSÚ

Číslo
evaluace

Název
evaluace
3E na úrovni jednotlivých
výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů

Předmět evaluace – popis

přisuzovat. Evaluace je
zaměřena na zhodnocení síly
předpokládané kauzální
vazby mezi rozvojem
infrastruktury pro podnikání
(SC 2.3) a pro odborné
vzdělávání (SC 2.4) a
rozvojem
konkurenceschopnosti
podpořených podniků.

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design
analýza, syntéza

Zaměřuje se na empiricky
problematičtěji ověřitelný
bod teorie změny v PO-2 kauzální vazba mezi
infrastrukturou pro
vzdělávání a rozvojem
konkurenceschopnosti
podniků není zcela
přímočará. Je proto velmi
vhodné ověřit specifickou
evaluací, zda tento bod
teorie změny skutečně
empiricky platí. Z tohoto je
zřejmý klíčový důraz
evaluace na metody TBIE.
Alternativně možné spojit
s evaluací č. 12 do jedné
evaluace zaměřené na dopad
vč. kritických bodů teorie
změny PO-2 jako celku.
Studie bude obsahovat
rovněž hodnocení
skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev,

EP OP PIK 2014–2020

STRANA 25 (celkem 59)

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*
žádostí o platbu)

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat
na externí datové
zdroje.

Nutná
spolupráce

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů.
Evaluace se také zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska
procesního nastavení,
nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.
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Analýza dopadu programu
na inovační výkonnost a
konkurenceschopnost
podpořených podniků (PO1, SC 1.1), včetně hodnocení
3E na úrovni jednotlivých
výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů

EP OP PIK 2014–2020

Studie bude hodnotit
příspěvek ESIF k dosahování
SC 1.1. Bude se jednat
o kvalitativně-kvantitativní
studii analyzující dopad
na rozvoj inovačního
potenciálu, který je jedním
z klíčových cílů OP PIK a
na ověření klíčového bodu
teorie změny OP PIK
(především PO-1), tj. zda
vede rozvoj infrastruktury a
služeb pro výzkum a inovace
skutečně ke zvýšení
konkurenceschopnosti
podpořených podniků
v dlouhodobém hledisku.
Součástí studie bude také
hodnocení skutečného
naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,

On-going,
dopadová

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

Kvantitativní analýza
dat MS2014+ a
externích databází,
dotazníková šetření,
případové studie,
polostrukturované
rozhovory, kontextově –
data ČSÚ komparativní
analýza, CIE, TBIE, desk
research, syntéza,
srovnávací analýza

1Q 2018
–
3Q 2018 (ovšem
v závislosti
na rychlosti
proplácení
žádostí o platbu)

1 500 000,-

Data budou
zajištěna externím
dodavatelem,
pro potřeby
případových studií
budou využita
individuální data
podpořených
podniků.
Data MS2014+ jako vstup pro
analýzu (struktura
podpory z OP PIK)
Doplňkově data ČSÚ
– kvantitativní
analýza.

STRANA 26 (celkem 59)

ŘO a ZS OP
PIK, koneční
příjemci

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

On-going,
dopadová

Nařízení EP
a Rady (EU)

Kvantitativní analýza
dat MS2014+, externích

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).
Evaluace by se měla zaměřit
na analýzu „attribution“ –
zda a jak konkrétně podpora
pomáhá rozvoji investic
i „contribution“ programu ve
vztahu k analyzovanému
efektu. Proto hrají klíčovou
roli případové studie a
analýza mikro dat na úrovni
podpořených podniků.
Zároveň ovšem budou
využity také indikátory
agregované na makro úrovni
(především jako kontextová
informace). Vzhledem
k relativně nižší vypovídající
hodnotě těchto indikátorů
ovšem není uvažována
aplikace CIE.
Evaluace se také zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska
procesního nastavení,
nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.
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Analýza dopadu programu
na spolupráci podpořených

EP OP PIK 2014–2020

Studie bude hodnotit
příspěvek ESIF k dosahování

STRANA 27 (celkem 59)

2Q 2018

950 000,-

Data budou
zajištěna externím

ŘO a ZS OP
PIK, koneční

Číslo
evaluace

Název
evaluace
podniků ve VaVaI a na jejich
konkurenceschopnost (PO1, SC 1.2), včetně hodnocení
3E na úrovni jednotlivých
výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů

Předmět evaluace – popis

SC 1.2. Bude se jednat
o kvalitativně-kvantitativní
studii analyzující dopad
na zvyšování intenzity a
účinnosti spolupráce
ve VaVaI a na ověření
klíčového bodu teorie změny
OP PIK (především PO-1), tj.
zda vedou intervence
realizované v rámci SC 1.2
skutečně ke zvýšení
konkurenceschopnosti
podpořených podniků
v dlouhodobém hledisku a
do jaké míry je možné jim
tento přínos přičítat.

Typ

Vazba
na nařízení
EK
č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

Plánované metody a
design
databází a dat
končených příjemců,
dotazníková šetření,
TBIE a další pokročilé
kvalitativní evaluační
metody, případové
studie,
polostrukturované
rozhovory,
komparativní analýza,
syntéza, desk research,

Součástí vyhodnocení bude
také hodnocení skutečného
naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).
Evaluace se též zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska
procesního nastavení,
nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.

EP OP PIK 2014–2020

STRANA 28 (celkem 59)

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*
–
4Q 2018 (ovšem
v závislosti
na rychlosti
proplácení
žádostí o platbu)

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat
dodavatelem,
pro potřeby
případových studií
budou využita
individuální data
podpořených
podniků.
Data MS2014+ jako vstup pro
analýzu (struktura
podpory z OP PIK)

Nutná
spolupráce
příjemci

Číslo
evaluace

Název
evaluace

16

Analýza dopadu programu
na účinnost, hospodárnost a
udržitelnost nakládání
energií v podnikatelském
sektoru a energetice a vliv
na konkurenceschopnost
podpořených firem (PO-3 SC
3.1, 3.2, 3.4), včetně
hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů

Předmět evaluace – popis

Hodnocení zda a jakým
způsobem přispívá podpora
z ESIF v rámci SC 3.1, 3.2 a
3.4 k podpoře přechodu
na nízkouhlíkové
hospodářství a do jaké míry
jsou intervence
bezprostřední příčinou
investic do energetické
účinnosti v podnikatelském
sektoru.
Evaluace se zaměřuje
na zvýšení podílu výroby
energie z obnovitelných
zdrojů na hrubé konečné
spotřebě ČR (SC 3.1), zvýšení
energetické účinnosti
podnikatelského sektoru (SC
3.2) a dále na to, jak uplatnit
inovativní nízkouhlíkové
technologie v oblasti
nakládání energií a při
využívání druhotných surovin
(SC 3.4).

Typ

On-going,
dopadová

Vazba
na nařízení
EK
Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

Plánované metody a
design

Kvantitativní analýza
MS2014+,
kontrafaktuální analýza
dopadu, dotazníkové
šetření, desk research,
případová studie,
polostrukturované
rozhovory, syntéza
(příp. externí zdroj dat
pro konstrukci
kontrafaktuálu – dle
výsledků podkladové
studie – viz bod 17),
doplňkově kvalitativní
metody

Dále vyhodnotí vliv
intervencí
na konkurenceschopnost
podpořených podniků
z dlouhodobého hlediska.
Bude prověřena příčinná
souvislost působení
programu se zvyšováním
energetické efektivity

EP OP PIK 2014–2020

STRANA 29 (celkem 59)

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*
1Q 2018
–
3Q 2018 (ovšem
v závislosti
na rychlosti
proplácení
žádostí o platbu)

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK
700 000,-

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

MS2014+, primární
data, eventuálně
data třetích
subjektů

Nutná
spolupráce

ŘO a ZS OP
PIK,
eventuálně
další
subjekty

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

podniků – do jaké míry je
intervence bezprostřední
příčinou investic
do energetické účinnosti
v podnikatelském sektoru?
Součástí vyhodnocení bude
také hodnocení skutečného
naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).
Evaluace se též zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska
procesního nastavení,
nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.
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Analýza dopadu programu
na zhodnocení zvýšení
aplikace prvků inteligentních
sítí v distribučních
soustavách, zvýšení
účinnosti soustav
zásobování teplem a na
posílení energetické
bezpečnosti přenosové
soustavy ( (PO-3, SC 3.3, 3.5
a 3.6), včetně hodnocení 3E

EP OP PIK 2014–2020

Evaluace zaměřená na to,
zda a jakým způsobem vedou
intervence realizované
v rámci SC 3.3, 3.5 a 3.6
k rozvoji a zavádění nových
technologií v energetické
infrastruktuře a účinnému
nakládání s energií a
zásobováním tempem.
Evaluace je zaměřená na
zhodnocení zvýšení aplikace

On-going,
dopadová

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

Kvantitativní analýza
MS2014+,
kontrafaktuální analýza
dopadu, dotazníkové
šetření, desk research,
případová studie,
polostrukturované
rozhovory, syntéza
(příp. externí zdroj dat
pro konstrukci
kontrafaktuálu – dle

STRANA 30 (celkem 59)

1Q 2019
–
3Q 2019 (ovšem
v závislosti
na rychlosti
proplácení
žádostí o platbu)

400 000,-

MS2014+, primární
data, eventuálně
data třetích
subjektů

ŘO a ZS OP
PIK,
eventuálně
další
subjekty

Číslo
evaluace

Název
evaluace
na úrovni jednotlivých
výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů.

Předmět evaluace – popis

prvků inteligentních sítí
v distribučních soustavách
(SC 3.3) dále na zvýšení
účinnosti soustav zásobování
teplem (SC 3.5) a na posílení
energetické bezpečnosti
přenosové soustavy (SC 3.6)
a jak přispívá podpora z ESIF
k dosahování jednotlivých
specifických cílů v rámci
těchto SC a do jaké míry lze
tyto výsledky poskytované
podpoře přičíst. Dále
vyhodnotí vliv intervencí
na konkurenceschopnost
podpořených podniků
z dlouhodobého hlediska.
Bude prověřena také
příčinná souvislost působení
programu se zvyšováním
energetické efektivity
podniků, včetně hodnocení
skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design
výsledků podkladové
studie – viz bod 17),
doplňkově kvalitativní
metody

Evaluace se také zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska
procesního nastavení,

EP OP PIK 2014–2020
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Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

Primární data
sbíraná
realizátorem,
doplňkově
MS2014+ a
mikrodata (sbíraná
ČSÚ případně jiným
třetím subjektem)

ŘO a ZS OP
PIK, příjemci,
ČSÚ

nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.
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Analýza dopadu programu
na rozsah pokrytí
vysokorychlostním
přístupem k internetu a
zvýšení využití potenciálu
ICT sektoru pro
konkurenceschopnost
ekonomiky (PO-4), včetně
hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů.

Evaluace se zaměřuje na to,
zda a jakým způsobem
přispívá podpora z ESIF
k dosahování jednotlivých
specifických cílů v rámci PO-4
OP PIK a do jaké míry lze tyto
výsledky přičíst podpoře
poskytované z OP PIK. Dále
vyhodnotí dopad působení
podpory v SC 4.2 na
zvyšování nabídky nových
ICT řešení a nástrojů
pro podporu
konkurenceschopnosti
podnikatelského sektoru,
pronikání českých ICT firem
na globální trhy a lokalizace
zahraničních investic
v oblasti ICT, včetně
hodnocení skutečného
naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev,
investičních priorit,
prioritních os a celého OP
PIK i na úrovni vybraných
projektů (dle odst. 3 čl. 56
ON).

On-going,
dopadová

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 56,
odst.3

Kvalitativní analýza
prostřednictvím
případových studií
podpořených projektů,
doplňkově kvantitativní
metody – analýza
mikrodat na úrovni
podpořených podniků,
kvalitativněkvantitativní analýza
vzorku klientů
u sdílených služeb a
dalších ICT řešení, atd.

Evaluace se též zaměří
na téma synergií,
komplementarit a územní
dimenze z hlediska

EP OP PIK 2014–2020
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Specifický cíl 4.2:
1Q 2018–3Q
2018
Specifický cíl 4.1:
4Q 2019 – 3Q
2020 (v závislosti
na rychlosti
proplácení
žádostí o platbu)

750 000,-

Číslo
evaluace

Název
evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Vazba
na nařízení
EK

Plánované metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

Popis opatření pro
pravidelný sběr dat

Nutná
spolupráce

procesního nastavení,
nastavení relevance a
zhodnocení výsledků.
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Analýza působení finančních
nástrojů

Analýza efektů podpory
s ohledem na finanční
nástroj, kterým byla podpora
poskytnuta. Komparativní
analýza různých druhů
podpory v oblastech, kde
bylo využito více forem
podpory s obdobným
zaměřením.

On-going,
dopadová
evaluace

20

Souhrnná zpráva

Zpráva shrnující všechny
hodnocení OP PIK, včetně
hlavních dosažených výstupů
a výsledků OP PIK. (provazba
s EP DoP, e. č. 18)

On-going,
tematická

Pozn.: Zpracování této
souhrnná zprávy je
plánováno jako interní.

Nařízení EP
a Rady (EU)
č.
1303/2013,
čl. 114,
odst.2

Kvantitativní analýza
dat MS2014+
(doplňkově také
externích databází),
dotazníkové šetření,
komparativní analýza,
doplňkově
polostrukturované
rozhovory

1Q – 4Q 2020

Metaevaluace, syntéza

3Q 2021
–
4Q 2022

1 200 000,-

0,-

MS2014+,
doplňkově data
ČSÚ, CVCA, ČBA,
ČMZRB, NIF

ŘO a ZS OP
PIK, ČSÚ,
ČMZRB, ČBA,
CVCA, NIF

NR

ŘO OP PIK

(za předpokladu
interního
zpracování
ze strany EJ OP
PIK)

*) Označení „1. část“, „2. část“ či aktualizace označují časovou návaznost evaluační studie obdobného zaměření, které mohou být realizovány jako samostatné evaluační projekty. Nejedná
se nutně o části jediné studie.

**) Evaluace č.11: Jedná se o on-going hodnocení ve vazbě na požadavky stanovené v rámci čl. 56 ON. Součástí hodnocení je dle čl. 116(3) také povinné pravidelné vyhodnocování plnění
komunikační strategie (tzv. evaluace publicity). Konkrétní požadavky na vyhodnocení plnění komunikační strategie budou ukotveny ve společném metodickém dokumentu EK, který je
momentálně v přípravě. Jakmile bude k dispozici tento metodický dokument, bude EP OP PIK v souladu s jeho požadavky aktualizován.
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8. Zajištění zdrojů dat
V souladu s výše uvedeným je za zajištění zdrojů dat pro hodnocení operačního programu odpovědná
buď přímo EJ OP PIK (a to v případě, že požadovaná data jsou k dispozici již před zpracováním daného
hodnocení) či přímo vybraný evaluační tým.
Data, s jejichž využitím se pro jednotlivé plánované evaluace uvedené v tomto Evaluačním plánu
počítá, jsou přímo uvedena v tabulce č. 1 (viz výše).

9. Publicita, sdílení a šíření výsledků evaluací
Aby mohly evaluace splnit svůj hlavní účel, kterým je zajištění kvality intervencí v rámci programu, je
třeba zajistit využití jejich výsledků v praxi. O cílech evaluace a účelu jejich využití, popř. i o způsobu
provádění a metodách je proto vhodné informovat jak směrem dovnitř Řídícího orgánu a
zprostředkujícího subjektu, které se přímo podílí na řízení a implementaci OP PIK, ale i tvůrce
věcného obsahu a zaměření výzev, metodik pro žadatele a příjemce apod., resp. přímo i odbornou
veřejnost, popř. příjemce a cílové skupiny, které mají z intervencí OP PIK přímý užitek.
Mezi nástroje osvěty dovnitř (interní) patří pořádání interních seminářů a workshopů v rámci jednání
PS pro evaluace, kde mohou být např. formou krátkých informací/prezentací představovány
průběžně metodické přístupy, trendy a příklady dobré praxe v oblasti evaluací.
V neposlední řadě vzhledem k povinnosti předkládat EP OP PIK prakticky každoročně na MV OP PIK
(zpravidla na podzimní jednání MV) se jeví jako vhodné předkládat plnění EP pro informaci také
vedení Řídícího orgánu OP PIK.
Co se týká publicity směrem k veřejnosti, je povinností Řídícího orgánu zveřejňovat evaluace na webu
Řídícího orgánu a/nebo operačního programu (viz odst. 4 čl. 54 ON, dle kterého se „všechny evaluace
zpřístupňují veřejnosti“). Na webových stránkách MPO jako Řídícího orgánu OP PIK6 budou průběžně
zveřejňovány všechny zpracované výstupy z evaluací, zároveň také tento Evaluační plán, včetně všech
jeho následných aktualizací. Všechny výstupy z evaluační činnosti OP PIK budou také zveřejňovány
v Knihovně evaluací zpracované ze strany MMR-NOK.
Sdílení výsledků se rovněž předpokládá v rámci PS Evaluace NOK a prostřednictvím spolupráce
zástupců EJ OP PIK s Českou evaluační společností.
Informování Evropské komise o evaluačních aktivitách Řídícího orgánu OP PIK je zajištěno
prostřednictvím účasti zástupců EK na zasedáních MV OP PIK, který projednává Evaluační plán OP PIK
a jeho aktualizované verze a na kterém budou představovány hlavní zjištění, závěry a doporučení
vyplývající z jednotlivých evaluací.
6

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
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10.

Vzdělávání v oblasti evaluací (rozvoj evaluačních kapacit)

Kapacita pro plnění evaluačního plánu je v rámci Řídícího orgánu v zásadě připravena, a to vzhledem
k tomu, že personálně se na jeho aktivitách budou podílet pracovníci, kteří mají zkušenosti
se zadáváním a řízením zakázek na externí evaluace z operačních programů realizovaných v gesci
MPO ČR již v průběhu programových období 2004 – 2006 a 2007 – 2013. Jedná se o pracovníky
oddělení operačního programu, veřejné podpory a evaluací.
Evaluační jednotka OP PIK má tři členy: vedoucího oddělení a dva referenty evaluací.
Vzhledem k vývoji tématu evaluací a dikci ON se nicméně jeví jako vhodné a potřebné realizovat
školení zaměřená na aplikaci metodik dle typu evaluace, a to zejména pro pracovníky EJ OP PIK.
Školení v oblasti evaluací by však bylo vhodné zajistit i pro ostatní zainteresované zástupce MPO,
členy MV apod., nicméně tento typ školení by měl být zaměřen spíše na představení významu a cílů
evaluace a na představení způsobů práce s evaluačními zjištěními, závěry a doporučeními.
Sdílení poznatků a jejich šíření formou vzdělávání v rámci implementační struktury přitom pomáhá
i vzájemnému pochopení a má rovněž potenciál usnadnit přijímání výstupů externích evaluací
stakeholdery a prosazování závěrů evaluací do praxe. I této oblasti proto bude EJ OP PIK věnovat
v průběhu programového období 2014 – 2020 zvýšenou pozornost.
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11.

Přílohy EP OP PIK

Příloha č. 1: Indikativní výčet dalších doporučených evaluací
V závislosti na aktuální fázi a potřebě řízení implementace OP PIK může být rozhodnuto o realizaci následujících evaluací, které budou zařazeny v závislosti
na potřebě a kapacitě OP PIK. Jedná se o indikativní výčet doporučených evaluací.

Pořadí

Název evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

D1

Ex post
hodnocení OP PI
2007-2013

Komplexní souhrnná evaluace dopadů
Operačního programu Podnikání a inovace
za celé programové období 2007–2013.
Jejím účelem je zhodnocení účinnosti a
efektivity příspěvku operačního programu k
plnění jeho cílů, vč. dopadů na
makroekonomické úrovni, mj. pro potřeby
komunikace a publicity výsledků programu.
Na základě tohoto vyhodnocení se taktéž
očekávají doporučení pro optimalizaci
nastavení jednotlivých intervencí ve vztahu
k implementaci OP PIK.

Ex post

Desk Research,
CIE, TBIE,
syntéza

1Q 2016 – 4Q 2018

1 900 000,-

D2

Metaevaluace
(součinnost pro
NOK)

Hodnocení kvality evaluačních výstupů,
které má vést ke zlepšení evaluační
činnosti. Hodnocení informací získaných z
dotazníků od zadavatelů a zpracovatelů
evaluací.

Ongoing,
tematick
á

Metaevaluace
dle požadavků
NOK

1Q 2017 – 4Q 2020

0,-

EP OP PIK 2014–2020

(průběžná
aktualizace 1 x
ročně nebo 1 x
za dva roky)
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(za předpokladu
interního
zpracování
ze strany EJ OP
PIK)

Popis
opatření pro
pravidelný
sběr dat

Nutná
spolupráce

MS ŘO

ŘO OP PI

EJ OP PIK

ŘO OP PIK, EJ
DoP, EJ
synergických OP

Pořadí

D3

Název evaluace

Dopad podpory
z programu OP
PIK na vznik a
rozvoj nových
podnikatelských
subjektů

Předmět evaluace – popis

Typ

Ověření potenciálu programu iniciovat vznik
nových podnikatelských subjektů a
dlouhodobé (longitudinální) ověření jejich
udržitelnosti, tematicky specifické ověření
jednoho z klíčových cílů OP PIK - podpory
rozvoje podnikání a podnikavosti
v dlouhodobém horizontu

Ongoing,
tematick
á

Základem pro analýzu budou data
monitorovacího systému, dále bude ovšem
ověřována příčinná souvislost mezi
působením programu a vznikem nových
podnikatelských subjektů. Pro longitudální
analýzu – ověřování udržitelnosti
vytvořených podniků a trendů jejich rozvoje
se jako velmi vhodná jeví metoda CIE
(několikanásobná aplikace vyvinuté
metodologie, která umožní nejen zjistit, co
se děje se založenými podniky, ale
především jak se tyto trendy odlišují
od trendů u srovnatelných podniků
zakládaných bez podpory OP PIK.

Plánované
metody a
design
Kvantitativní
analýza dat
MS2014+ a
externích
databází,
dotazníková
šetření,
doplňkově
polostrukturova
né rozhovory,
při ověřování
udržitelnosti
možná aplikace
CIE.

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*
První analýza 4Q
2017 – 4Q 2018,
aktualizace 3Q
2020 – 1Q 2021
(ovšem v závislosti
na harmonogramu
relevantních výzev)

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK
1. analýza
1 200 000,aktualizace
250 000,(tj. celkem
1 450 000,-)

Revize
Předběžného
posouzení
finančních

EP OP PIK 2014–2020

Revize předběžného posouzení FN s
ohledem na vývoj na finančním trhu od r.
2015. Revize bude provedena v případě
potvrzení její potřeby předchozím

Data budou
zajištěna
externím
dodavatelem
především
s využitím
externích
databází
(zejm. ČSÚ)

Nutná
spolupráce

ŘO a ZS OP PIK,
ČSÚ, koneční
příjemci
NIF (Program
rizikový kapitál)
ČMRZB (jako
zdroj dat)

(zajímavý
potenciál pro
relevantní
data také
databáze
ČMRZB –
využitelnost
bude ověřena
evaluací č.16)
Data
MS2014+ jako vstup
pro analýzu
(struktura
podpory z OP
PIK)

Aktualizace 2017: Zvažuje se sloučení
s evaluací č. 12, která se bude věcně i
časově překrývat s touto doporučenou
evaluací.
D4

Popis
opatření pro
pravidelný
sběr dat

Ex ante

Desk research,
dotazníkové
šetření,
strukturované

2Q 2018
4Q 2018
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450.000,-

MS ŘO, ČSÚ a
další data
zajištěná
externím

ŘO OP PIK,
ČMZRB, NIF,
CzechInvest,
TAČR, ČBA

Pořadí

Název evaluace

nástrojů OP PIK

Předmět evaluace – popis

Typ

screeningem realizovaným jako ad hoc
evaluace.
Cílem projektu je ex ante hodnocení
finančních nástrojů. Součástí tohoto
hodnocení mají být hodnocení zkušeností z
podobných finančních nástrojů
realizovaných v minulosti, investiční
strategie, cílové skupiny konečných
příjemců a specifikace očekávaných
výsledků včetně dopadů na dosažení
specifických cílů OP.

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

rozhovory,
kvantitativní
analýza dat,
komparativní
analýza

Popis
opatření pro
pravidelný
sběr dat

Nutná
spolupráce

dodavatelem

Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013,
čl.37, odst. 2
Aktualizace 2017: Zvažuje se sloučení
s evaluací č. 7, která se bude věcně i časově
překrývat s touto doporučenou evaluací.
D5

Analýza
regionálních
disparit
v působení
a dopadech
programu

Analýza specifik způsobu implementace
dopadu programu s ohledem na typ území a
s důrazem na marginalizovaná území (dle
typologie SRR ČR)
Možné také spojit s procesní analýzou
zaměřenou na rozdíly v implementaci
programu i v kvalitě žádostí o podporu
napříč regiony (jako jedny z příčin odlišných
efektů podpory).
Aktualizace 2017: Bude řešeno v úzké
součinnosti s MMR-NOK a MMR-Odborem
regionální politiky, který připravuje
specifické evaluace zaměřené na

EP OP PIK 2014–2020

Ad-hoc,
tematick
á

Kvantitativní
analýza – data
MS2014+ a
externí
databáze,
dotazníková
šetření,
polostrukturova
né rozhovory,
GIS projekce a
metody,
doplňkově
případové

1Q 2019
–
4Q 2020

STRANA 38 (celkem 59)

1 250 000,-

Data
MS2014+
k podpořený
m podnikům
Data budou
zajištěna
externím
dodavatelem,
podmínkou
realizace je
kvalitní
zachycení
geografické

ŘO a ZS OP PIK,
ČSÚ

Pořadí

Název evaluace

Předmět evaluace – popis

Typ

problematiku územní dimenze a
integrovaných přístupů.
D6

Ex post
hodnocení OP PIK
(podklad
pro NOK/EK dle
čl. 57 ON)

Zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku
ERDF k plnění strategie Unie pro
inteligentní a udržitelný růst.
Zásadní strategická evaluace, která celkově
ověří dopady programu ve vztahu
k definovaným cílům.
Součástí ex-post hodnocení bude také
hodnocení příspěvku programu k plnění
horizontálních zásad, tedy udržitelného
rozvoje, prosazování rovných příležitostí,
zákazu diskriminace a rovnosti mezi muži a
ženami.

Plánované
metody a
design

Předpokládaný
harmonogram
(včetně přípravy
zadání)*

Předpokládaná
hodnota bez DPH
v CZK

studie

Ex-post,
strategic
ká

Kvantitativní
analýza dat,
kontrafaktuální
analýza, TBIE,
dotazníková
šetření,
případové
studie,
polostrukturova
né rozhovory,
komparativní
analýza

Popis
opatření pro
pravidelný
sběr dat

Nutná
spolupráce

distribuce
projektů
2Q 2022
–
4Q 2023

1 900 000,-

MS2014+,
data ČSÚ,
primární data
zajištěna
externím
dodavatelem,
další datové
zdroje
dle analýzy
kapacity
pro CIE (viz
bod 16)

NOK, ŘO a ZS
OP PIK

*) Označení „1. část“, „2. část“ či aktualizace označují pouze časovou návaznost evaluační studie stejného zaměření, které budou realizovány jako
samostatné evaluační projekty. Nejedná se o části jediné studie.

Na doporučené evaluace je v rámci rozpočtu na evaluační aktivity OP PIK 2014-2020 vyčleněno Kč 6.950.000,- bez DPH. Realizace těchto evaluací bude
probíhat dle aktuálních potřeb identifikovaných v průběhu implementace OP PIK.
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Příloha č. 2: Plán evaluací pro roky 2015 – 2023
Evaluac
e č.

1
Q

2013
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2014
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2015
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2016
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2017
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2018
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2019
2 3
Q Q

4
Q

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
19
20

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK.
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1
Q

2020
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2021
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2022
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2023
2 3
Q Q

4
Q

Evaluac
e č.

1
Q

2013
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2014
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2015
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2016
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2017
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2018
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2019
2 3
Q Q

4
Q

D1
D2
D3*
D4
D5
D6

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK.
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1
Q

2020
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2021
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2022
2 3
Q Q

4
Q

1
Q

2023
2 3
Q Q

4
Q

Příloha č. 3: Karty evaluací plánovaných pro rok 2018
8 – Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci
dotačních programů PO-1 – PO-4 programu
Cíl

Návrh Optimalizace administrativních postupů uplatňovaných při řízení a
implementaci dotačních programů podpory OP PIK

Předmět a průběh

Zhodnocení administrativních postupů uplatňovaných při řízení a

hodnocení

implementaci dotačních programů podpory OP PIK s cílem navrhnout
možnou optimalizaci těchto procesů.
Zvláštní důraz bude kladen také na zhodnocení spokojenosti žadatelů a
příjemců s nastavením procesů OP PIK zaměřených na žadatele a příjemce, tj.
na zhodnocení jejich jednoduchosti, nastavení a dodržování předepsaných
lhůt, komunikaci se ZS a ŘO, rychlostí vyřizování požadavků, přehledností
webu a zveřejňované dokumentace k jednotlivým výzvám, na jednoduchost
ovládání MS, jeho přehlednost a vyhodnocení jeho funkcí z pohledu žadatelů
a příjemců. Za tímto účelem bude vyhotoveno dotazníkové šetření (příp.
polostrukturovaných rozhovorů) mezi příjemci a žadateli o podporu z OP PIK.
Pokud to bude relevantní, bude součástí evaluace také srovnání hlavních
zjištění se zjištěními identifikovanými již v rámci srovnatelných evaluací OP
PI.
Bude-li to možné, budou při zpracování této evaluace využity i procesní
analýzy generované z MS2014+.

Typ evaluace

On-going

Metody

Desk Research, procesní analýza, srovnávací analýza, polostrukturované
rozhovory, dotazníky, syntéza, Vanguard method

Datové požadavky

MS 2014+ a další data zajištěná externím dodavatelem

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
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Provedení

Externí

Harmonogram

3Q 2017 – 2Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
3Q 2018 - 1Q 2019 - realizace zakázky

Spolupráce s

ŘO OP PIK, ZS OP PIK

Finanční rámec

1.300.000,-- Kč bez DPH

Poznámky

Vazba na evaluaci č. 1 EP DoP.

9 – Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK
Cíl

Zhodnotit efektivnost procesů plánování, řízení a využívání finančních,
materiálních a lidských zdrojů hrazených z technické pomoci OP PIK

Předmět a průběh

Předmětem analýzy je ověření, zda technická pomoc OP PIK zabezpečuje

hodnocení

dostatečný servis pro implementační strukturu programu, zda připravované
projekty technické pomoci jsou plánovány na vhodné časové období a s
odpovídající finanční alokací, zda procesy přípravy a schvalování projektů
technické pomoci jsou efektivní a transparentní apod.
Zvláštní pozornost bude věnována zhodnocení dostatečnosti a adekvátnosti
administrativních kapacit implementační struktury OP PIK.

Typ evaluace

On-going, procesní

Metody

Kvantitativní analýza dat, procesní analýza, desk research, komparativní
analýza, polostrukturované rozhovory/dotazníky, syntéza.

Datové požadavky

MS 2014+ a další data zajištěná externím dodavatelem

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

3Q 2017 – 2Q 2018- příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
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vyhodnocení nabídek
3Q 2018 - 1Q 2019 - realizace zakázky
Spolupráce s

ŘO OP PIK, ZS OP PIK

Finanční rámec

950.000,-- Kč bez DPH

Poznámky

Provazba s EP DoP, e. č. 11.
Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 526, odst. 3 a čl. 52, odst. 2b..

10 – Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PIK
Cíl

Zhodnotit adekvátnost nastavení podmínek jednotlivých výzev OP PIK a
poskytnout případná doporučení pro další stimulaci absorpčních kapacit a
pro úpravu podmínek dalších výzev

Předmět a průběh
hodnocení

1. část: Hodnocení a interpretace, zda je absorpční kapacita vyhlášených
výzev OP PIK dostatečná, nastavení podmínek výzev je nejen
nediskriminační, ale také že vede skutečně k výběru těch projektů, jejichž
podpora je z hlediska cílů OP PIK relevantní a přínosná.
2. část: Navíc se tato evaluace zaměří na efektivní dočerpání alokace OP PIK a
odhalení možných hrozeb nedočerpání této alokace, včetně stanovení
doporučených úprav s důrazem na co nejefektivnější dočerpání celé alokace
OP PIK.

Typ evaluace

On-going 1, 2) procesní, dopadová

Metody

Desk Research, dotazníkové šetření mezi příjemci, a neúspěšnými žadateli,
rozhovory se zástupci implementační struktury, případové studie, analýza
výstupů z informačního systému, syntéza, CIE, teorie změny

Datové požadavky

MS 2014+

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

EP OP PIK 2014–2020

Externí
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Harmonogram

2Q – 4Q 2018 (1. část)
2Q – 4Q 2020 (2. část)
(termín bude zpřesněn ve vazbě na postup vyhlašování výzev OP PIK)

Spolupráce s

ŘO OP PIK, ZS OP PIK

Finanční rámec

Celkem 1 000 000,- bez DPH
(1. část 500 000,- bez DPH, 2. část 500 000,- bez DPH)

Poznámky

Doplňuje evaluaci č. 11. Bude se realizovat jen za ty programy podpory, kde
bude ještě předpoklad vyhlášení dalších výzev.

11 – Evaluace komunikačních aktivit OP PIK
Cíl

Zhodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.2 OP PIK. Zajištění
informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu, včetně
hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os
a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).

Předmět a průběh
hodnocení

Dle čl. 56 je nutné zpracovat alespoň jednou za období. Slouží jako podklad
Zprávy o pokroku, zpracované v r. 2019. Absorpční kapacity budou
vyhodnoceny v rámci e. č. 10.
Evaluace bude provázána s doplňující evaluací NOK, proto bude podrobné
zaměření evaluace potřebné konzultovat s NOK.
Dále tato studie vyhodnotí dopad případných doporučení přijatých
na základě e. č. 10.

Typ evaluace

On-going, tématická

Metody

Desk Research, monitoring médií, dotazníky, polostrukturované rozhovory,
resp. fokusní skupiny, syntéza, srovnávací analýza, případová studie, analýza
dat MS2014+

Datové požadavky

Data budou zajištěna externím dodavatelem

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
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Provedení

Externí

Harmonogram

2Q 2018 – 4Q 2018

Spolupráce s

NOK, ŘO OP PIK

Finanční rámec

Celkem 550 000,- bez DPH

Poznámky

Jedná se o on-going hodnocení ve vazbě na požadavky stanovené v rámci čl.
56 ON. Součástí hodnocení je dle čl. 116(3) také povinné pravidelné
vyhodnocování plnění komunikační strategie (tzv. evaluace publicity).

12 – Evaluace dopadu SC 2.1 a SC 2.2 OP PIK
Cíl

Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a
internacionalizace podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a
2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.

Předmět a průběh
hodnocení

Empirické ověření klíčového bodu teorie změny OP PIK (Především PO-2), tj.
zda a jakým způsobem vedou intervence realizované v rámci SC 2.1 a 2.2
zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace MSP z dlouhodobého
hlediska a do jaké míry jim lze tento vliv přisuzovat. Za jakých podmínek tato
předpokládaná kauzální vazba platí? Součástí bude také hodnocení
skutečného naplňování 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl.
56 ON).

Typ evaluace

On-going, dopadová

Metody

Kvantitativní analýza dat MS2014+, externích databází a dat končených
příjemců, dotazníková šetření, případové studie, TBIE a další pokročilé
kvalitativní evaluační metody, polostrukturované rozhovory, komparativní
analýza, srovnávací analýza, syntéza, desk research

Datové požadavky

Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií
budou využita individuální data podpořených podniků.
Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
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Závěrečná prezentace (v českém jazyce)
Provedení

Externí

Harmonogram

4Q 2017 – 2Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
2Q 2018 – realizace zakázky

Spolupráce s

ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci

Finanční rámec

Celkem 950 000,- bez DPH

13 – Evaluace dopadu SC 2.3 a 2.4 OP PIK
Cíl

Analýza dopadu programu na rozvoj infrastruktury pro podnikání včetně
vzdělávacích kapacit a konkurenceschopnost podpořených podniků s
důrazem na MSP (PO-2, SC 2.3 a 2.4), včetně hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na
úrovni vybraných projektů

Předmět a průběh
hodnocení

Evaluace se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem vedou intervence
realizované v rámci SC 2.3 a 2.4 k rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti
MSP z dlouhodobého hlediska a do jaké míry jim lze tento vliv přisuzovat.
Evaluace je zaměřena na zhodnocení síly předpokládané kauzální vazby mezi
rozvojem infrastruktury pro podnikání (SC 2.3) a pro odborné vzdělávání (SC
2.4) a rozvojem konkurenceschopnosti podpořených podniků.
Zaměřuje se na empiricky problematičtěji ověřitelný bod teorie změny v PO2 - kauzální vazba mezi infrastrukturou pro vzdělávání a rozvojem
konkurenceschopnosti podniků není zcela přímočará. Je proto velmi vhodné
ověřit specifickou evaluací, zda tento bod teorie změny skutečně empiricky
platí. Z tohoto je zřejmý klíčový důraz evaluace na metody TBIE. Alternativně
možné spojit s evaluací č. 12 do jedné evaluace zaměřené na dopad vč.
kritických bodů teorie změny PO-2 jako celku.
Studie bude obsahovat rovněž hodnocení skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK
i na úrovni vybraných projektů.

Typ evaluace

On-going, dopadová

Metody

Kvantitativní analýza na základě dat MS2014+ a externích databází – zejm.
ČSÚ, TBIE, polostrukturované rozhovory, případová studie, srovnávací
analýza, syntéza

Datové požadavky
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Data MS2014+ k podpořeným podnikům
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Další relevantní data budou zajištěna externím dodavatelem, důraz
na externí datové zdroje
Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

1Q 2018 – 3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o
platbu)

Spolupráce s

ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ

Finanční rámec

Celkem 750 000,- bez DPH

14 – Evaluace dopadu SC 1.1 OP PIK
Cíl

Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost
podpořených podniků (PO-1, SC 1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na
úrovni vybraných projektů

Předmět a průběh
hodnocení

Studie bude hodnotit příspěvek ESIF k dosahování SC 1.1. Bude se jednat
o kvalitativně-kvantitativní studii analyzující dopad na rozvoj inovačního
potenciálu, který je jedním z klíčových cílů OP PIK a na ověření klíčového
bodu teorie změny OP PIK (především PO-1), tj. zda vede rozvoj
infrastruktury a služeb pro výzkum a inovace skutečně ke zvýšení
konkurenceschopnosti podpořených podniků v dlouhodobém hledisku.
Součástí studie bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK
i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).
Evaluace by se měla zaměřit na analýzu „attribution“ – zda a jak konkrétně
podpora pomáhá rozvoji investic i „contribution“ programu ve vztahu
k analyzovanému efektu. Proto hrají klíčovou roli případové studie a analýza
mikro dat na úrovni podpořených podniků. Zároveň ovšem budou využity
také indikátory agregované na makro úrovni (především jako kontextová
informace). Vzhledem k relativně nižší vypovídající hodnotě těchto
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indikátorů ovšem není uvažována aplikace CIE.
Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze
z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.
Typ evaluace

On-going, dopadová

Metody

Kvantitativní analýza dat MS2014+ a externích databází, dotazníková šetření,
případové studie, polostrukturované rozhovory, kontextově – data ČSÚ
komparativní analýza, CIE, TBIE, desk research, syntéza, srovnávací analýza

Datové požadavky

Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií
budou využita individuální data podpořených podniků.
Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)
Doplňkově data ČSÚ – kvantitativní analýza.

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

1Q 2018 – 3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o
platbu)

Spolupráce s

ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci

Finanční rámec

Celkem 1 500 000,- bez DPH

15 – Evaluace dopadu SC 1.2 OP PIK
Cíl

Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených podniků ve VaVaI a
na jejich konkurenceschopnost (PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na
úrovni vybraných projektů

Předmět a průběh
hodnocení
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Studie bude hodnotit příspěvek ESIF k dosahování SC 1.2. Bude se jednat
o kvalitativně-kvantitativní studii analyzující dopad na zvyšování intenzity a
účinnosti spolupráce ve VaVaI a na ověření klíčového bodu teorie změny OP
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PIK (především PO-1), tj. zda vedou intervence realizované v rámci SC 1.2
skutečně ke zvýšení konkurenceschopnosti podpořených podniků
v dlouhodobém hledisku a do jaké míry je možné jim tento přínos přičítat.
Součástí vyhodnocení bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK
i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).
Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z
hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.
Typ evaluace

On-going, dopadová

Metody

Kvantitativní analýza dat MS2014+, externích databází a dat končených
příjemců, dotazníková šetření, TBIE a další pokročilé kvalitativní evaluační
metody, případové studie, polostrukturované rozhovory, komparativní
analýza, syntéza, desk research

Datové požadavky

Data budou zajištěna externím dodavatelem, pro potřeby případových studií
budou využita individuální data podpořených podniků.
Data MS2014+ - jako vstup pro analýzu (struktura podpory z OP PIK)

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

2Q 2018 – 4Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
4Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o
platbu)

Spolupráce s

ŘO a ZS OP PIK, koneční příjemci

Finanční rámec

Celkem 950 000,- bez DPH

16 – Evaluace dopadu SC 3.1, 3.2 a 3.4 OP PIK
Cíl

Analýza dopadu programu na účinnost, hospodárnost a udržitelnost
nakládání energií v podnikatelském sektoru a energetice a vliv
na konkurenceschopnost podpořených firem (PO-3 SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně
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hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os
a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů
Předmět a průběh
hodnocení

Hodnocení zda a jakým způsobem přispívá podpora z ESIF v rámci SC 3.1, 3.2
a 3.4 k podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a do jaké míry jsou
intervence bezprostřední příčinou investic do energetické účinnosti
v podnikatelském sektoru.
Evaluace se zaměřuje na zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných
zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR (SC 3.1), zvýšení energetické účinnosti
podnikatelského sektoru (SC 3.2) a dále na to, jak uplatnit inovativní
nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání
druhotných surovin (SC 3.4).
Dále vyhodnotí vliv intervencí na konkurenceschopnost podpořených
podniků z dlouhodobého hlediska. Bude prověřena příčinná souvislost
působení programu se zvyšováním energetické efektivity podniků – do jaké
míry je intervence bezprostřední příčinou investic do energetické účinnosti
v podnikatelském sektoru?
Součástí vyhodnocení bude také hodnocení skutečného naplňování 3E na
úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK
i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).
Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z
hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.

Typ evaluace

On-going, dopadová

Metody

Kvantitativní analýza MS2014+, kontrafaktuální analýza dopadu, dotazníkové
šetření, desk research, případová studie, polostrukturované rozhovory,
syntéza (příp. externí zdroj dat pro konstrukci kontrafaktuálu – dle výsledků
podkladové studie – viz bod 17), doplňkově kvalitativní metody

Datové požadavky

MS2014+, primární data, eventuálně data třetích subjektů

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

1Q 2018 – 3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o
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platbu)
Spolupráce s

ŘO a ZS OP PIK, eventuálně další subjekty

Finanční rámec

Celkem 700 000,- bez DPH

18 – Evaluace dopadů SC 4.1 a 4.2 OP PIK
Cíl

Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem
k internetu a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost
ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev,
investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných
projektů.

Předmět a průběh
hodnocení

Evaluace se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem přispívá podpora z ESIF
k dosahování jednotlivých specifických cílů v rámci PO-4 OP PIK a do jaké
míry lze tyto výsledky přičíst podpoře poskytované z OP PIK. Dále vyhodnotí
dopad působení podpory v SC 4.2 na zvyšování nabídky nových ICT řešení a
nástrojů pro podporu konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru,
pronikání českých ICT firem na globální trhy a lokalizace zahraničních investic
v oblasti ICT, včetně hodnocení skutečného naplňování 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK
i na úrovni vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).
Evaluace se též zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze z
hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků.

Typ evaluace

On-going, dopadová

Metody

Kvalitativní analýza prostřednictvím případových studií podpořených
projektů, doplňkově kvantitativní metody – analýza mikrodat na úrovni
podpořených podniků, kvalitativně-kvantitativní analýza vzorku klientů
u sdílených služeb a dalších ICT řešení, atd.

Datové požadavky

Primární data sbíraná realizátorem, doplňkově MS2014+ a mikrodata
(sbíraná ČSÚ případně jiným třetím subjektem)

Výstupy

Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)
Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení
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Harmonogram

Specifický cíl 4.2: 1Q 2018–3Q 2018 - příprava zadávací dokumentace,
vyhlášení zakázky a vyhodnocení nabídek
3Q 2018 – realizace zakázky (v závislosti na rychlosti proplácení žádostí o
platbu)
Specifický cíl 4.1: 4Q 2019 – 3Q 2020 (v závislosti na rychlosti proplácení
žádostí o platbu)

Spolupráce s

ŘO a ZS OP PIK, příjemci, ČSÚ

Finanční rámec

Specifický cíl 4.2: 350 000,- bez DPH
Specifický cíl 4.1: 400 000,- bez DPH
Celkem 750 000,- bez DPH

7 – Optimalizace nastavení provádění intervencí prováděných formou FN v OPPIK
Cíl

Cílem studie je získat doporučení pro optimalizaci procesů spojených
s koordinací, implementací a kontrolou programů podpory realizovaných
formou finančních nástrojů tak, aby bylo zajištěno účinné provádění těchto
intervencí.

Předmět a průběh

Evaluace bude čerpat ze zkušeností ŘO s realizovanými programy podpory

hodnocení

minulého programovacího období a zaměří se zejména na procesy nastavování
metodického zajištění, řízení implementace, monitoringu a kontrol. Dále
dostatečné personální a odborné zajištění těchto procesů, tak aby ŘO mohl
kvalifikovaně a reálně provádět svou řídící funkci v této oblasti, dostupnost dat
potřebných pro provádění řídící funkce a flexibilita možnosti měnit tato
nastavení v závislosti na zjištěných potřebách v průběhu implementace.
Evaluace odpovídá na potřeby ŘO optimalizovat zmíněné procesy, které
nebyly šetřením ze strany EK vyhodnoceny jako optimální.
Cílem je v posledku zajistit, aby správce FN působící jako interní finanční
operátor působil pod kontrolu řídícího orgánu a optimalizovat provádění
intervencí formou FN.
Navržené typy evaluačních otázek:


Jaké jsme získali zkušenosti z minulého programového období,
podobných evaluací a existujících výzkumných studií?
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učiněny a implementovány na základě těchto zkušeností?


Které závěry jsou relevantní i pro období let 2014–2020?



Je metodologická dokumentace k provádění nástrojů finančního
inženýrství dostačující, dostupná a dostatečně pružná, aby v případě
potřeby umožňovala provádění změn?



Jsou zavedeny mechanismy, které ŘO umožní odhalit problematická
místa a dostatečně pružně provést změny?



Má ŘO a finanční operátor dostatečné a kvalifikované administrativní
kapacity?



Umožňuje metodické nastavení provádění, monitorování a kontrol,
aby ŘO náležitě vykonával svou řídící úlohu?



Jsou monitorovací data vztahující se k jednotlivým případům
konečných příjemců/podniků spravovaná finančním operátorem
dostupná pro potřeby řízení programu a ŘO?

Typ evaluace

procesní

Metody

Desk Research, rešerše, polostrukturované rozhovory, analýza relevantních
dokumentů, syntéza

Datové požadavky

MS2014+, ČMRZB, ŘO

Výstupy

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení
(v českém jazyce)
Datové sestavy agregované v rámci zpracování evaluace
Zkrácená závěrečná zpráva (v českém a anglickém jazyce)
Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)
Závěrečná prezentace (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

4Q 2018 – 2Q 2019 příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a
vyhodnocení nabídek
2Q – 3Q 2019 – realizace zakázky

Spolupráce s
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Finanční rámec

500.000,-- bez DPH

DOPORUČENÉ EVALUACE
D1 – Ex-post hodnocení OP PI 2007-2013
Cíl

Zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku operačního programu k plnění
jeho cílů, vč. dopadů na makroekonomické úrovni, mj. pro potřeby
komunikace a publicity výsledků programu. Na základě tohoto vyhodnocení se
taktéž očekávají doporučení pro optimalizaci nastavení jednotlivých intervencí
ve vztahu k implementaci OP PIK.

Předmět a průběh

Komplexní souhrnná evaluace dopadů Operačního programu Podnikání a

hodnocení

inovace za celé programové období 2007–2013. Předmětem je zhodnocení
účinnosti a efektivity příspěvku programu k plnění
globálního/specifických/operačních cílů, a dále hodnocení dopadů na
ekonomickou situaci podpořených podniků a jejich konkurenceschopnost.
Evaluace je rozdělena do 3 etap:
1. etapa – Analýza relevantních dokumentů a sepsání Vstupní zprávy
2. etapa - Sběr a analýza dat a sepsání Předběžné zprávy
3. etapa – Dokončení analýzy dat a sepsání Závěrečné zprávy

Typ evaluace

Ex-post, strategická

Metody

Desk Research, CIE, TBIE, syntéza

Datové požadavky

MS ŘO, MIS 2007-2014, datové zdroje třetích stran, vlastní primární data
agregovaná zpracovatelem

Výstupy

Vstupní zpráva (v českém jazyce)
Předběžná zpráva, včetně zkrácené verze (v českém jazyce a anglickém jazyce)
Závěrečná zpráva (v českém jazyce)
Zkrácená verze Závěrečné zprávy (v českém a anglickém jazyce)
Zpracování technických výstupů a výstupu pro veřejnost Závěrečná prezentace
výsledků evaluace a návrhů (v českém jazyce)

Provedení

Externí

Harmonogram

1Q 2016 – 3Q 2017 – příprava zadávací dokumentace a vyhlášení zakázky
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4Q 2017 – 4Q 2018 – realizace zakázky
Spolupráce s

ŘO OP PI

Finanční rámec

1.900.000,-- Kč bez DPH

Poznámky

Následné hodnocení OP PI zajištěné jako doplnění hodnocení zajištěného
přímo ze strany MMR-NOK, resp. EK.
MMR-NOK realizuje v této věci komplementární evaluaci č. 6 „Ex-post
evaluace programového období 2007–2013“, jejíž součástí je i zhodnocení
podnikového výzkumu, vývoje a inovací, konkrétně programů podpory
Potenciál a Prosperita OPPI, a dále zhodnocení problematiky úspor energie,
tedy programu podpory Eko-energie OPPI.
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Příloha č. 4: Roční rozpočty na realizaci plánovaných evaluací
Č.

Cena
(Kč, bez
DPH)

Kalendářní
rok ukončení

Evaluace (plánované)

1

Ex ante hodnocení OP PIK 2014 – 2020 (dle odst. 3 čl. 55 ON) *

2014

789 000

2

SEA OP PIK 2014 – 2020 (dle odst. 3 čl. 55 ON) *

2014

582 000

2014 Celkem *
3

1 371 000

Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK (dle odst.2 čl.37 ON) *

2015

490 000

2015 Celkem *

490 000

Evaluace financované z TP OPPI (2014-2015) Celkem

1 861 000

-

2016

2016 Celkem
4

0
0

OP PIK: Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 2014 - 2016

2017

2017 Celkem

635 000
635 000

7

Optimalizace nastavení provádění intervencí formou FN v OP PIK na základě zkušeností z OPPI

2018

500 000

10

Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PI 1. část

2018

500 000

11

Evaluace komunikačních aktivit OP PIK. Hodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.2 OP PIK, včetně
hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni
vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON).

2018

550 000

12

Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace podpořených podniků s
důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a 2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních
priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů

2018

950 000

13

Analýza dopadu programu na rozvoj infrastruktury pro podnikání včetně vzdělávacích kapacit a
konkurenceschopnost podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.3 a 2.4), včetně hodnocení 3E
na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných
projektů

2018

750 000

14

Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost podpořených podniků (PO-1, SC
1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i
na úrovni vybraných projektů

2018

1 500 000
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15

Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených podniků ve VaVaI a na jejich konkurenceschopnost
(PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a
celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů

2018

950 000

16

Analýza dopadu programu na účinnost, hospodárnost a udržitelnost nakládání energií v podnikatelském
sektoru a energetice a vliv na konkurenceschopnost podpořených firem (PO-3 SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně
hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni
vybraných projektů

2018

700 000

18

Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití
potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. - SC
4.2

2018

350 000

2018 Celkem

6 750 000

8

Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci dotačních programů
PO-1 PO-4 programu

2019

1 300 000

9

Evaluace řízení a administrace technické pomoci. Hodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.1 OP PIK,
včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na
úrovni vybraných projektů

2019

950 000

17

Analýza dopadu programu na zhodnocení zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních
soustavách, zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem a na posílení energetické bezpečnosti přenosové
soustavy ( (PO-3, SC 3.3, 3.5 a 3.6), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit,
prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů.

2019

400 000

2019 Celkem

2 650 000

10

Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PIK (cíl: dočerpání) - 2. část

2020

500 000

18

Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití
potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. - SC
4.1

2020

400 000

19

Analýza působení finančních nástrojů

2020

1 200 000

20

Souhrnná zpráva (dle odst. 2 čl. 114 ON)

2020

0

2020 Celkem
N/A

2 100 000
2021

0

2021 Celkem

Evaluace financované z TP OP PIK (2016 - 2021) celkem

EP OP PIK 2014–2020

0

12 135 000

STRANA 58 (celkem 59)

*) Výdaje financované z TP OPPI.

Příloha č. 5: Roční rozpočty na realizaci doporučených evaluací
Č.

Evaluace (doporučené)

Kalendářní
rok ukončení

Cena
(Kč, bez
DPH)

D1

Ex post hodnocení OP PI 2007-2013

2017

1 900 000

D3*

Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů

2018

1 200 000

D4

Revize předběžného posouzení finančních nástrojů OP PIK

2018

450 000

D2

Metaevaluace (součinnost pro NOK)

2020

0

D5

Analýza regionálních disparit v působení a dopadech programu

2020

1 250 000

D3*

Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů aktualizace

2021

250 000

D6

Ex post hodnocení OP PIK (podklad pro NOK/EK dle čl. 57 ON)

2023

1 900 000

Doporučené evaluace celkem

6 950 000

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK.

EP OP PIK 2014–2020

STRANA 59 (celkem 59)

