KÓD (k pozdějšímu
doplnění)

Strategická evaluace OPZ I

Cíl

Strategické vyhodnocení v úvodní fázi realizace OPZ za účelem vyhodnocení
relevance nastavení a naplňování SC OPZ a zpracování podkladů pro Zprávu o
pokroku 2017
Strategická evaluace OPZ I sestává ze dvou částí, externí a interní:

Předmět a průběh
hodnocení

1) Strategická evaluace OPZ I - relevance (externí část)
Ověření platnosti nastavení strategie OPZ v rámci následujících okruhů:
 aktuálnost problémů a potřeb identifikovaných v OPZ
 nastavení cílů a dílčích prvků teorií změny jednotlivých IP/SC OPZ (cílové
skupiny, aktivity, příjemci, indikátory atd.)
 nastavení územní dimenze, integrovaných nástrojů a komplementárních
vazeb OPZ
V první fázi evaluace dojde k ověření, jestli nedošlo k významným socioekonomickým
změnám v oblastech jednotlivých specifických cílů OPZ. Evaluace by měla tyto změny
identifikovat a zanalyzovat jejich význam pro OPZ. Návazně vyhodnotí, jestli je s
ohledem na zjištěné změny nutné u jednotlivých specifických cílů OPZ jejich původní
intervenční logiku či její dílčí části upravit, a to zejména s ohledem na vhodné
nastavení dalších vyhlašovaných výzev OPZ, nebo jestli je tato původní intervenční
logika stále platná i za změněné socioekonomické situace.
2) Strategická evaluace OPZ I - plnění SC (interní část)
Vyhodnocení plnění specifických cílů OPZ na základě dosud vyhlášených výzev a
realizovaných projektů. Bude provedena syntéza výstupů ze samostatných
dopadových hodnocení jednotlivých IP/SC OPZ, příp. jiných relevantních hodnocení
které jsou realizovány v rámci jiných evaluací OPZ. U IP/SC, kde nebudou evaluační
výstupy ještě dostupné, bude zpracován kvalitativní komentář plnění SC.
Výstupy z obou částí evaluace budou předány MMR do 3/2017 jako podklad pro
zpracování Zprávy o pokroku 2017. Následně až do konce roku 2017 budou
realizovány konzultace k dokončeným výstupům dle potřeb zpracování Zprávy o
pokroku a jejího projednávání s EK.
Povaha evaluace
Typ evaluace dle
zpracovatele
Design a metody
výzkumu

Strategická
Smíšená

Datové požadavky

Hodnoty statistických indikátorů relevantních pro OPZ (EUROSTAT) a další statistická
data relevantní na úrovni SC. Data v MS2014+, přehledy o plnění komplementárních
vazeb OPZ
Evaluační zpráva předaná MMR k 03/2017
 Předpokládané zahájení příprav realizace: 1/2016
 Předpokládané zahájení realizace: 9/2016
 Předpokládané ukončení realizace: 12/2017 (konzultace ke zprávě
zpracované 03/2017)
MMR
900 000 Kč (předpokládaná hodnota externí části evaluace)

Výstupy
Harmonogram

Spolupracující subjekty
Rozpočet bez DPH
Poznámky

Statistická analýza dat, desk-research, teorie změny. Data ke všem evaluačním
otázkám budou získána jednorázovým výzkumem především metodou desk research,
příp. budou využity další metody navržené dodavatelem.

