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1. ÚVOD 
Principy a zásady pro provádění evaluací v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

(dále jen „OP PPR“) vychází z čl. 54-57 a čl. 114 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 

a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu  

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen “Obecné nařízení“). V souladu s čl. 54. 

odst. 1 Obecného nařízení je hodnocení prováděno za účelem zlepšení kvality koncepce 

a provádění programů a také za účelem posouzení jejich účinnosti a výsledků. 

Evaluační plán OP PPR (dále jen „EP OP PPR“) navazuje na evaluační plán Dohody 

o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále jen „DoP“). Je navržen v souladu 

s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „MP 

evaluace 2014–2020“) a systém evaluací OP PPR je s ním v souladu. Evaluační aktivity jsou 

prováděny v souladu s principy 3E1.  

EP OP PPR vychází také z doplňujících metodických pokynů jednotlivých ředitelství EK:  

 Guidance document for Programing Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation 

of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion 

Fund – Concepts and Recommendation2 

 Guidance document for Programing Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation 

of European Cohesion Policy, European Social Fund3. 

Evaluační aktivity OP PPR mají mimo jiné za cíl: 

 vyhodnotit správnost nastavení a naplnění cílů OP PPR a plnění principů 3E 

 zefektivnit implementační proces OP PPR a definovat vzniklé problémy.  

EP OP PPR definuje základní přehled evaluační aktivit OP PPR na celé programové období 

2014–2020. Evaluační plán může být aktualizován na základě vývoje implementace a potřeb 

OP PPR. 

Při návrhu a následné realizaci všech evaluačních aktivit v rámci EP OP PPR budou využívány 

zkušenosti a poznatky získané z evaluací prováděných v OPPA a OPPK, MMR-NOK  

a v relevantních operačních programech v  programovém období 2007-2013. Velmi důležitá je 

příprava zadání dané evaluační zakázky, kdy je nutné si ujasnit její základní rámce (zejména 

cíl evaluace a její účel a uživatele evaluačních výstupů). Zadávací dokumentace musí obsahovat 

co nejpřesnější a nejpodrobnější zadání. Velmi důležité i efektivní sledování a řízení prací 

                                                 
1 V oblasti evaluací představuje pojem „3E“ hlavní evaluační kritéria Effectiveness – Efficiency – Economy 

(v překladu účelnost – účinnost – úspornost). Běžně jsou tyto tři pojmy doplňovány ještě o „užitečnost“ 

a „udržitelnost“, pak hovoříme o „5U“ 
2 Dostupné na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf  
3 Dostupné na http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en   

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en
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během celého evaluačního procesu, vysoké nároky je třeba klást na formulování doporučení  

z provedené evaluace. 

Sdílení informací bude prováděno v souladu s MP evaluace 2014–2020). Do MS2014+  budou 

zadány údaje o evaluačním plánu, samotný evaluační plán (ve všech verzích) a zpráva o jeho 

plnění. Do MS2014+  budou rovněž zadávány údaje o všech evaluačních aktivitách, a to za 

každou evaluační aktivitu zvlášť (vč. ad hoc evaluací, které nebyly v evaluačním plánu 

specifikovány). V knihovně evaluací bude také zveřejňována zadávací dokumentace  

a závěrečné zprávy. 

Nejpozději do 20 pracovních dní po ukončení jakékoliv evaluační aktivity bude na webových 

stránkách OP PPR zveřejněno minimálně manažerské shrnutí závěrečných zpráv určené pro 

veřejnost v českém a anglickém jazyce.  

Toto shrnutí bude obsahovat hlavní zjištění a závěry pro každou evaluační otázku a stručný 

popis využitých dat a metod. 

Při přípravě a realizaci evaluací a zpracování výstupů bude vyžadováno dodržování 

tzv. Etického kodexu evaluátora a standardů stanovujících minimální kvalitu a obsah vstupu 

evaluace s odkazem na Standardy české evaluační společnosti. Tyto dokumenty jsou součástí 

příloh MP evaluace 2014–2020.  

2. ŘÍZENÍ EVALUAČNÍCH AKTIVIT  

2.1. ZAPOJENÉ SUBJEKTY IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY  

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „EJ NOK¨) je ustanovena 

na národní úrovni a plní roli národního koordinátora evaluací a zajišťuje komunikaci 

s evaluačními pracovišti na úrovni Evropské komise (dále jen „EK“) a programů. 

Pracovní skupina pro evaluace NOK a řízení Dohody o partnerství (dále jen „PSE NOK“) 

je ustanovena pro zajištění koordinace hodnotících aktivit, jejich jednotnosti a souladu 

s požadavky EK. Svolává ji EJ NOK a schází se minimálně dvakrát ročně. Členy PSE NOK 

jsou zástupci ŘO a NOK, tj. i zástupce OP PPR. PSE NOK projednává: 

 aktualizaci EP Dohody o partnerství;  

 postup přípravy realizace evaluačních aktivit a významných evaluačních projektů; 

 identifikované průřezové oblasti hodnocení; 

 vytváření vnitřní kapacity pro evaluaci prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí  

a informací; 

 výstupy evaluačních aktivit (jak ze strany EJ NOK, tak programů); 

 připravované aktivity EK (DG REGIO, DG EMPL, DG AGRI a DG MARE) v oblasti 

evaluací, 

 výsledky jednání s EK v oblasti evaluací a související konference, semináře.  



   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  6 (celkem 39) 

 

Monitorovací výbor OP PPR (dále jen „MV OP PPR“) je informován o evaluačních 

aktivitách ŘO ve Výročních zprávách a průběžně na webu OP PPR. MV schvaluje EP OP PPR 

a jeho případné změny. MV se předkládá rovněž Zpráva o plnění EP programu, v rámci které 

je MV informován o proběhlých evaluačních aktivitách.  

Pracovní skupina pro evaluace OP PPR (dále jen PSE OP PPR) je tvořena ze zástupců EJ 

OP PPR, garantů prioritních os, vedoucí oddělení řízení a koordinace programu, zástupců 

relevantních odborů MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče  

a prevence), IPR a zástupcem EJ NOK. Dle potřeby budou zváni/obesílání zástupci 

relevantních OP a event. další experti. PSE OP PPR bude pořádána minimálně dvakrát ročně. 

Ve výjimečných případech je možné mít jednou ročně formou per rollam. PSE OP PPR má roli 

poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity na úrovni  

OP PPR.  

Při přípravě zadání a využití doporučení evaluací na úrovni OP PPR se primárně počítá 

se zapojením zástupce MMR-NOK a vedoucích jednotlivých oddělení, tzn. řízení a koordinace 

programu, projektů, finančního řízení a kontrol, udržitelnosti a dokončování programu, kteří 

mají konkrétní znalosti o stavu implementace a potřeb programu. Výstupy/závěry evaluací  

a jejich doporučení budou postoupeny vedení OP PPR. EJ ŘO bude dle potřeby koordinovat 

zapojení dalších zástupců, tzn. např. zástupců ERDF nebo ESF programů, expertů z řad 

evaluátorů, procesního řízení apod. 

ŘO OP PPR se zaměřuje na zvyšování úrovně svých evaluačních dovedností, a to zejména na 

základě aktivní účasti na seminářích, školeních a konferencích s evaluační tématikou. 

Vzdělávání bude doplněno samostudiem v dané problematice (zejména metodické pokyny  

a doporučení MMR-NOK a EK, specializované časopisy a publikace a dokumenty týkající se 

evaluací realizovaných v rámci relevantních operačních programů). Evaluace je jedním 

z tematických okruhů programu vzdělávání pracovníků ŘO OP PPR. 

Evaluační jednotka na úrovni Řídicího orgánu OP PPR (dále jen „EJ ŘO“) je součástí 

oddělení řízení a koordinace programu, které zaštiťuje další na sobě nezávislé složky/pozice 

(nesrovnalosti, metodickou, finanční část, monitoring, technickou pomoc). Tyto složky jsou 

odděleny od implementace (finančního a projektového oddělení) a působí samostatně. EJ ŘO 

je tedy tvořena samostatnou pozicí, která zatím představuje jeden plný úvazek. V případě 

potřeby, na základě administrativní kapacity, je možné EJ posílit. Jedná se tedy o funkčně 

nezávislý subjekt na výkonné složce ŘO OP PPR, přičemž dochází k oboustranné komunikaci: 

vedení ŘO OP PPR využívá výstupů evaluační činnosti pro efektivní řízení a implementaci  

OP PPR a EJ ŘO sbírá od implementační složky OP PPR a partnerů podněty pro evaluační 

aktivity v rámci OP PPR.  

 

Zaměstnanec/ci EJ ŘO mají ve svém popisu pracovních činností vymezeny činnosti 

zabezpečující proces evaluace OP PPR. Činnost EJ ŘO je obecně popsána v příslušné kapitole 
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Evaluační jednotka na úrovni ŘO v MP evaluace 2014–2020. Předmětem činnosti EJ ŘO je 

zejména: 

 účast na pracovních jednáních pro evaluaci na národní, EK (DG EMPL) či mezinárodní 

úrovni;  

 příprava, aktualizace a vyhodnocování plnění EP OP PPR; 

 zajišťování přípravné a organizační činnosti ve všech fázích evaluací včetně možnosti 

využívání oponentní funkce odborných skupin;  

 zabezpečování vyhodnocení evaluací a uveřejňování výsledků;  

 šíření informací v rámci publicity OP PPR.  

 

2.2. AKTUALIZACE EVALUAČNÍHO PLÁNU 

Aktualizace EP je detailně popsána v kap. 7. 2. MP evaluace 2014–2020. Aktualizace EP OP 

PPR budou projednávány v rámci PSE OP PPR se všemi relevantními partnery (viz kap. 2.1 

Zapojené subjekty implementační struktury) a následně předloženy ke schválení v rámci MV 

OP PPR.  

V případě zařazení ad-hoc evaluace na základě potřeb implementace nebude ŘO provádět 

oficiální aktualizaci EP OP PPR prostřednictvím MV OP PPR. O zařazení ad-hoc evaluace 

bude informována EJ NOK a v nejbližší aktualizaci pak také MV OP PPR. 

2.3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU 

Vyhodnocení plnění EP OP PPR v podobě Zprávy o plnění EP programu, která obsahuje 

informace o realizovaných aktivitách a jejich výsledcích, je minimálně jednou ročně 

předkládáno pro informaci MV OP PPR. Struktura a obsah této zprávy jsou stanoveny v MP 

pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020  

v kap. 10.3.2. 

 

Součástí Zprávy o plnění EP programu je také přehled využití doporučení z evaluací (PDE), 

který definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění včetně definování 

konkrétních gestorů na základě akceptovaných doporučení z realizovaných evaluací. Obsahem 

PDE jsou pouze ta doporučení, která ŘO přijal jako relevantní, a k jednotlivým úkolům je 

rovněž uveden konkrétní gestor.  

 

Vyhodnocení plnění EP OP PPR bude probíhat v souladu s MP evaluace 2014–2020, především 

pak v souladu jeho s příslušnými kapitolami Vyhodnocení plnění EP a Pravidla pro sdílení 

informací. 

2.4. SPOLUPRÁCE A PARTICIPACE NA PLNĚNÍ EP DOHODY  

O PARTNERSTVÍ 

ŘO OP PPR bude reflektovat změny aktualizace EP Dohody o partnerství. Zároveň budou 

zástupci ŘO OP PPR členy centrální platformy pro evaluace PSE NOK. 
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2.5. INFORMACE O ROZVOJI EVALUAČNÍCH KAPACIT  

OP PPR ve své prioritní ose 5 – Technická pomoc počítá s podporou zvyšování kvalifikace 

a odbornosti všech pracovníků zapojených do implementace prostřednictvím pravidelného 

školení v rámci kurzů NOK MMR, OP PPR i dle individuálních potřeb, pořádání workshopů 

a seminářů, účasti pracovníků na konferencích. Rozpočet na evaluační aktivity zahrnuje  

i vzdělávání pracovníků ŘO OP PPR. Zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků je 

předpokládáno i v oblasti evaluací. Zástupci OP PPR se budou v prvé řadě účastnit 

vzdělávacích aktivit pořádaných evaluační jednotkou NOK. Jedná se jak o vzdělávací akce 

směřujících k správnému nastavení evaluačních aktivit v rámci EP OP PPR (např. školení 

k tvorbě zadávacích dokumentací, k formulaci evaluačních otázek, návrhu designu evaluace), 

tak akcí umožňujících výměnu informací o relevantních evaluačních aktivitách a celkově 

nových poznatcích v oblasti evaluací (pravidelná výroční konference, pracovní skupiny 

ostatních programů). Nové poznatky jsou rovněž získávány ze specializovaných akcí 

zaměřených na vybrané evaluační metody. Dále se zástupci OP PPR budou účastnit 

relevantních workshopů a dalších akcí pořádaných jinými subjekty na národní (např. Česká 

evaluační společnost) i mezinárodní úrovni, případně stáže u Evaluační jednotky EK.  

3. TYPY A METODY EVALUACÍ  
Základ evaluačních aktivit vyplývá z požadavků obecného nařízení. Tyto požadavky pokrývají 

jak fázi přípravy OP PPR, tak jeho implementaci či vyhodnocení, jak byly dosaženy stanovené 

cíle a posouzení přínosu programu pro definované cílové skupiny. V neposlední řadě zahrnují 

i přípravu nového programového období po roce 2020.  

 

ŘO OP PPR bude participovat na plnění EP DoP. Pro potřeby vytvoření Zprávy o pokroku 

implementace DoP ŘO OP PPR do EP OP PPR promítl rovněž relevantní evaluace.  

3.1. EX-ANTE HODNOCENÍ OP PPR4 

Nepostradatelnou součástí příprav OP PPR byla jeho ex-ante evaluace, která měla za cíl výrazně 

zvýšit kvalitu programování, podpořit úspěšnou realizaci programu a optimalizovat alokace 

finančních zdrojů. Obsah ex-ante evaluace OP PPR je v souladu s čl. 55 (3) Obecného nařízení 

a v souladu s metodickými dokumenty vydanými DG Regio a DG Employment5. Zadavatelem 

ex-ante hodnocení OP PPR bylo Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských 

fondů, který v roli řídícího orgánu OP PPR má za ex-ante hodnocení odpovědnost. Výsledky 

předběžného hodnocení byly v souladu s požadavkem EK (čl. 55 (2) Obecného nařízení) 

předloženy EK společně s návrhem OP PPR. 

                                                 
4Zprávy z ex-ante evaluace OP PPR jsou dostupné na http://www.prahafondy.eu/cz/budoucnost-2014/op-praha--

-pol-rustu-cr/1147_ex-ante-hodnoceni-op-praha---pol-rustu-cr.html  
5 Dostupné na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf  

 

http://www.prahafondy.eu/cz/budoucnost-2014/op-praha---pol-rustu-cr/1147_ex-ante-hodnoceni-op-praha---pol-rustu-cr.html
http://www.prahafondy.eu/cz/budoucnost-2014/op-praha---pol-rustu-cr/1147_ex-ante-hodnoceni-op-praha---pol-rustu-cr.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf
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3.2. HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 

Souběžně s ex-ante evaluací probíhalo strategické posouzení vlivů OP PPR na životní prostředí, 

které je rovněž nedílnou součástí předběžného hodnocení strategických programových 

dokumentů a je povinné ze zákona. Povinnost posoudit vliv koncepce na životní prostředí,  

v tomto případě OP PPR, je dána Směrnicí 20001/42/ES ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů 

některých plánů a programů na životní prostředí a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ JEDNOTLIVÝCH 

PRIORIT  

V souladu s čl. 56 (3) Obecného nařízení je v EP OP PPR zahrnuto hodnocení, jak podpora 

z Evropských strukturálních a investičních (dále jen „ESI“) fondů přispívá k dosahování cílů 

jednotlivých priorit. V rámci hodnocení bude posouzeno plnění principů 3E (resp. 5U). 

Evaluace provádí ŘO OP PPR v časových obdobích navazujících na termíny, kdy je členský 

stát povinen předložit výstup průběžné evaluace.  Pro potřeby vytvoření Zprávy o pokroku 

implementace DoP, která musí dle čl. 52 (1) Obecného nařízení být členským státem předložena 

EK do 31. srpna 2017 (údaje ke dni 31. prosince 2016) a do 31. srpna 2019 (údaje ke dni  

31. prosince 2018), ŘO OP PPR do svého evaluačního plánu promítl rovněž relevantní 

evaluace.  

Součástí průběžného hodnocení může být i tematicky zaměřené hodnocení podpory rovnosti 

žen a mužů a nediskriminace a udržitelného rozvoje v souladu s čl. 7 a 8 Obecného nařízení. 

3.4. OPERATIVNÍ HODNOCENÍ  

Operativní hodnocení OP PPR si klade za cíl reagovat na aktuální potřeby implementace 

programu s důrazem na hodnocení výsledků. Operativní hodnocení bude prováděna mimo jiné 

i za účelem podpory monitorování OP PPR, vyhodnocování rizik, případných nedostatků. ŘO 

OP PPR předpokládá realizaci operativních evaluací dle potřeby po zahájení implementace 

programu, což umožní odpověď na aktuální evaluační otázky ŘO OP PPR např. v oblasti 

administrativní kapacity, výsledků intervencí, absorpční kapacity, nastavení indikátorové 

soustavy, míry spokojenosti příjemců a žadatelů, publicity programu apod. Doporučení  

a závěry operativních evaluací budou sloužit pro následující zefektivnění implementačního 

systému OP PPR. 

Tematicky zaměřené hodnocení podpory budou zaměřena na jedno nebo více témat 

k zajištění jejich vazby na řízení a naplňování cílů OP PPR. 

Výsledková evaluace zhodnotí, zda bylo skutečně dosaženo plánovaných dopadů a přínosů.  

Ad-hoc evaluace bude prováděna v průběhu programového období v souvislosti 

s monitorováním aktuálního stavu implementace programu a to především v případě, 

že monitoring programu odhalí odklon od původně stanovených cílů OP PPR. Dále může být 
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ad-hoc evaluace provedena v případě zjištěných problémů při implementaci OP PPR, na 

základě průběžného hodnocení rizik programu a  při jeho případných revizích. 

3.5. EX - ANTE HODNOCENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021–2027 

V  programovém období 2021–2027 nebude region hl. m. Prahy mít vlastní program pro čerpání 

prostředků z ESI fondů, ex-ante hodnocení nového programového období, resp. nového 

pražského operačního programu, nebude realizováno. 

3.6. EX - POST HODNOCENÍ OP PPR 2014–2020 

Ex-post evaluace je dle čl. 57 Obecného nařízení realizována EK nebo v úzké spolupráci 

členských států s EK, resp. ve spolupráci s ŘO OP PPR a MMR - NOK. Spolupráce bude 

probíhat prostřednictvím podkladových materiálů zpracovaných ŘO OP PPR na základě 

požadavků EK, resp. MMR–NOK. 

V rámci těchto hodnocení je posuzována účinnost a efektivita ESI fondů a jejich příspěvek ke 

strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a to s přihlédnutím 

k cílům stanoveným v rámci strategie Unie a v souladu se zvláštními požadavky stanovenými 

v pravidlech pro daný fond.  

3.7. VÝBĚR METOD EVALUACÍ A POPIS OPATŘENÍ PRO ZAJIŠŤENÍ 

PRAVIDELNÉHO SBĚRU DAT 

Správně zvolená metoda evaluace společně s dostupností a kvalitou dat jsou základem 

úspěšnosti evaluace. V rámci EP OP PPR jsou u jednotlivých evaluací definovány metody, 

které budou použity pro jednotlivé evaluace, a související datové požadavky pro jejich realizaci. 

K jejich upřesnění může dojít na základě aktuální situace v hodnocené oblasti, na základě 

formulovaného problému a specifickými evaluačními otázkami, které mají být zodpovězeny 

v rámci příslušného hodnocení. 

Výběr metod pro evaluace OP PPR bude proveden v návaznosti na provádění aktualizací EP 

OP PPR a např. v případě externích evaluací bude v rámci zadání uveden požadavek na 

zhodnocení a následné určení využitelných metod s ohledem na plánovaný typ a téma evaluace. 

V návaznosti na výběr metod budou dále popsána opatření pro zajištění pravidelného sběru dat 

pro plánovaná hodnocení a to včetně dostupnosti výchozích, resp. srovnávacích hodnot. 

Vzhledem k faktu, že veškeré evaluační metody mají své silné i slabé stránky a není možné 

je aplikovat na všechny případy, bude na konkrétní evaluace v rámci EP OP PPR nahlíženo 

z různých stran a na základě různých metod. 

Při výběru metod bude kladen důraz na hodnocení přínosu OP PPR a zhodnocení 

implementačního systému s využitím mixu kvalitativních a kvantitativních metod 

(tzv. triangulace metod). 

Pro všechny evaluace je základem sběr a zajištění zdrojů důvěryhodných a kvalitních dat. Data 

a jejich zdroje se v rámci evaluací rozlišují na primární a sekundární: 
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a) Primární data - zdrojem primárních dat je především MS 2014+ (údaje uváděné 

žadateli/příjemci) a případné další informace, které jsou získávány u cílových skupin 

programu v terénu (dotazníky, rozhovory, atd.). Tyto vstupy jsou často 

shromažďované pro potřeby konkrétní analýzy/evaluace. Pokud bude možné, budou 

využívány data z reprezentativního vzorku tak, aby bylo možné závěry z analýzy 

zobecnit. 

b) Sekundární data -  případě sekundárních dat se jedná o již existující data, například 

agregované data z MS 2014+, Informačního systému ESF2014+, Českého 

statistického úřadu, Eurostatu, resortního statistického zjišťování nebo již 

existujících průzkumů či hodnocení, z databází evidujících projekty VaV, hodnocení 

České školní inspekce, statistik ve vzdělávání, apod. 

 

Jako vstup při hodnocení OP PPR a dále pro vyhodnocování evaluačních výstupů bude využito 

výsledků či průběžných hodnocení plnění relevantních strategií dle přílohy č. 3 EP DoP. 

Tabulka č. 1, viz příloha č. 2, uvádí vazby na klíčové národní a regionální strategie. 

Nutným předpokladem je zajištění včasného dodání podkladů v podobě hodnocení plnění cílů 

strategií od jejich garantů (blíže viz str. 30 EP DoP).  

Během přípravy programu byly vazby prioritních os a specifických cílů programu na klíčové 

národní a regionální strategie jednotlivě konkrétně prověřovány. Tabulka je přehledným 

shrnutím tohoto podrobného rozboru (identifikované vazby jsou v tabulce vyznačeny tečkou). 

4. INDIKATIVNÍ ROZPOČET PRO REALIZACI EP OP PPR 
Financování evaluačních aktivit OP PPR je zajištěno prostřednictvím prioritní osy 5 – 

Technická pomoc, ve které jsou vyčleněny prostředky na studie, analýzy a evaluace ve výši cca 

15,5 mil. Kč bez DPH. Rozpočet na evaluační aktivity zahrnuje i vzdělávání pracovníků ŘO 

OP PPR. 

 

Pořadí Název evaluace Rok 
Alokace v Kč (bez 

DPH) 

1.  
Evaluace efektů a dopadů dosažených 

realizací OPPK 
2016-2017 644 700 

2.  
Ad hoc evaluace – Analýza absorpční 

kapacity OP PPR 
2016 400 000 

3.  První průběžná evaluace OP PPR 2016–2017 620 000 

4.  
Komunikační kampaň OP PPR – část 

3 Evaluace  
2018–2022 1 642 500 

5.  Druhá průběžná evaluace OP PPR  2018–2019 1 150 000 

6.  
Ad hoc evaluace – Nastavení cílových 

hodnot indikátorů v PO3 a PO5 
2019 278 000 
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7.  
Ad hoc evaluace – Nastavení cílových 

hodnot indikátorů v PO2 a PO4 
2019 490 000 

8.  

Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit se 

zaměřením na žáky s odlišným 

mateřských jazykem v rámci SC 4.2 

OP PPR 

2020-2022 1 190 000 

9.  
Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit 

v rámci SC 1.2 (inkubátory) 
2020-2021 642 000 

10.  
Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit 

v rámci PO3  
2021 1 000 000 

11.  
Souhrnná závěrečná evaluace OP 

PPR 
2021–2023 3 500 000 

12.  Ad hoc evaluace  -  dle potřeby -  3 892 000 

13.  
Ostatní aktivity (vzdělávání, 

komunikace atp.) 
- 50 800 

SEZNAM ZKRATEK 

ČSÚ Český statistický úřad 

DoP Dohoda o partnerství 

EJ Evaluační jednotka 

EJ NOK Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci 

EJ ŘO Evaluační jednotka na úrovní Řídicího orgánu OP PPR 

EK Evropská komise 

EP DoP Evaluační plán Dohody o partnerství 

EP PPR Evaluační plán OP PPR 

ES Evropská společenství 

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EU  Evropská unie 

FON Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy 

IPR Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

MHMP Magistrát hl. m. Prahy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MP evaluace 

2014–2020 
Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 

MS 2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MV Monitorovací výbor 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

OP Operační program 

OPPA Operační program Adaptibilita 

OPPK  Operační program Konkurenceschopnost 

OP PPR Operační program Praha – pól růstu ČR 
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PDE Přehled využití doporučení z evaluací 

PSE NOK Pracovní skupina pro evaluace NOK a řízení Dohody o partnerství 

PSE OP PPR Pracovní skupina pro evaluace OP PPR 

ŘO Řídicí orgán 

SEA 
Strategické posouzení vlivu na životní prostředí (Strategic 

Environmental Assessment) 

S/K Synergie a komplementarity 

VaV Výzkum a vývoj 
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PŘÍLOHA č. 1: Indikativní přehled evaluačních aktivit OP PPR 

Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

Aktivity v r. 2014 

1.  
Ex-ante evaluace 

OP PPR 

Ex-ante evaluace 

Operačního programu 

Praha – pól růstu ČR 

pro programové období 

2014–2020 

Ex-ante, 

strategická 

 čl. 55 

Nařízení 

1303 / 

2013 

Externí Kvalitativní 

2013–04/2014 

ZZ 

aktualizována 

06/2015 

1 080 000,

- 

(celkem za 

Ex-ante i 

SEA) 

MHMP Ne Ne 

2.  

Posouzení vlivu OP 

PPR pro 

programové období 

2014–2020 na 

životní prostředí 

(SEA hodnocení 

programu) 

Předběžné posouzení 

vlivu programu na 

životní prostředí 

Ex-ante, 

strategická 

Nařízení 

EP a 

Rady 

(EU) č. 

1303 / 

2013, čl. 

55, odst. 

4 

Externí 

Posouzení vlivů 
na životní 
prostředí bylo 
provedeno v 
souladu se 
zákonem č. 
100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů 
na životní 
prostředí, ve 
znění 
pozdějších 
předpisů, a 
zpracováno v 
rozsahu přílohy 
č. 9 tohoto 
zákona 

2013–06/2014 

1 080 000,

- 

(celkem za 

Ex-ante i 

SEA) 

- MŽP ČR - 

3.  

Předběžné 

posouzení využití 

finančního nástroje 

v OP PPR 

Předběžného 

posouzení možnosti 

aplikace a následně 

přímé realizace 

podpory 

Ex-ante 

tematická 

Nařízení 

EP a 

Rady 

(EU) č. 

1303 / 

Externí 

Analýza 

sekundárních 

dat a 

informačních 

zdrojů, 

06/2014–

10/2014 

890 000,- 

 

MSC2007, 

ČSÚ 

MMR -NOK, 

SFRB,MMR-

OPB, ČBA ČR 

jen SC 1.2 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

prostřednictvím 

finančních nástrojů v 

intervencích OP PPR 

2013, čl. 

37, odst. 

2 

strukturované 

pohovory, 

fokusní skupiny 

a Brainstorming, 

posouzení 

ekonomického 

výsledků, 

srovnávací 

metody 

(Benchmarking) 

Plán aktivit na r. 2015 

4.  

Evaluace efektů a 

dopadů dosažených 

realizací OPPK 

Důkladné zpracování 

evaluace (souhrnné 

vyhodnocení) 

výsledků/efektů 

dosažených realizací 

stěžejních aktivit OPPK 

ve vazbě na 

implementaci OPPK v 

programovém období 

2007-2013 (vč. let 

2014 a 2015) a ověřit 

funkčnost jednotlivých 

intervencí v rámci 

realizovaných oblastí 

podpory. Cílem je 

vyhodnocení přínosů 

OPPK na úrovni 

jednotlivých oblastí 

Ex-post, 

strategická 

čl. 49 

Nařízení 

1083 / 

2006 

Externí 

Desk research 

(analýza 

relevantní 

dokumentace, 

analýza dat z IS 

MONIT7+, 

MSC2007, 

MIS/DWH), 

terénní šetření 

(dotazníkové 

šetření, fokusní 

skupina, 

evaluační 

návštěvy a 

rozhovory), 

kvantitativní a 

kvalitativní 

metody analýzy 

Příprava 

výběrového 

řízení: 1Q-2Q 

2016 

 

Realizace 

evaluace: 2Q-

4Q 2016 

 

Výstupy 

evaluace: 4Q 

2016 

644 700,- 

IS ŘO 

OPPK, 

realizované 

evaluace 

OPPK, 

statistiky 

ČSU, vlastní 

analýzy a 

šetření 

MMR, ČSU Ano 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

podpory, které bude 

zahrnovat informace o 

naplněných/splněných 

cílech. 

(obsahová, 

komparační, 

multikriteriální a 

kvalitativní 

analýza), 

případová 

studie, teorie 

změny, logický 

rámec 

Plán aktivit na r. 2016 

5.  

Ad hoc evaluace 

absorpční kapacity 

OP PPR 

Analýza absorpční 

kapacity OP PPR, 

zjištění příčin 

nevyčerpané alokace 

vyhlášených výzev. 

Ad-hoc 

čl. 56(3) 

Nařízení 

1303/201

3 

Externí 

Analýza 

relevantních 

informačních 

zdrojů a dat, 

výzkumná 

činnost a analýza 

dat (desk 

research, 

individuální 

rozhovory, řízené 

rozhovory, 

fokusní skupiny) 

2Q – 4Q 2016 400 000,- 

MS2014+, 

data, získaná 

jak od 

žadatelů, 

kteří již 

žádost o 

podporu 

podali, tak 

rovněž od 

potenciálních 

žadatelů, jež 

podání 

žádosti teprve 

zvažují 

Ne Volitelně 

6.  
První průběžná 

evaluace OP PPR 

Posouzení rozvojových 

potřeb regionu a 

relevance jednotlivých 

Průběžná, 

formativní 

strategická 

čl. 56(3) a 

čl. 52 

Nařízení 

Externí  

Kvalitativní i 

kvantitativní 

postupy, 

Příprava 

výběrového 

řízení: 2Q 2016 

620 000,- 

MS2014+, 

statistiky 

ČSU, analýzy 

Relevantní 

odbory 

MHMP (odbor 

Ano 

09/2017 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

specifických cílů. 

Hodnocení výzev. 

Posouzení absorpční 

kapacity 

u vybraných cílových 

skupin ERDF nebo ESF 

intervencí. 

Věcný pokrok na úrovni 

investičních priorit.  

Celkové řízení 

programu. 

1303 / 

2013 

(výzkum, analýza 

dat, kvalitativní/ 

případové 

studie), principy 

theory based 

impact 

evaluation, 

panely expertů, 
desk research, 

terénní šetření 

(dotazníky, 

individuální 

rozhovory – mezi 

příjemci i 

podpořenými 

osobami) aj. 

 

Realizace 

evaluace: 

4Q 2016–

04/2017 

 

Výstupy 

evaluace: 

08/2017 

a další 

šetření ŘO 

OP PPR 

školství a 

mládeže; 

odbor 

zdravotnictví, 

sociální péče 

a prevence), 

IPR, MMR, 

ČSU 

Plán aktivit na r. 2017 

            

Plán aktivit na r. 2018 

            

7.  
Druhá průběžná 

evaluace OP PPR 

Posouzení relevance 

jednotlivých specifických 

cílů. 

 

Evaluace posoudí 

účelnost, účinnost a 

efektů na úrovni 

jednotlivých specifických 

Strategická, 

výsledková 

 

čl. 56(3) a 

čl. 52 

Nařízení 

1303 / 

2013 

Externí  

Kvalitativní i 

kvantitativní 

postupy, 

(výzkum, analýza 

dat, kvalitativní/ 

případové 

studie), principy 

theory based 

Příprava 

výběrového 

řízení:  4Q 2017 

 

Realizace 

evaluace: 

1. pololetí 2018 - 

1Q 2019 

1 150 000,- 

Data 

z MS2014+, 

statistická 

data ČSÚ a 

další statistiky 

včetně dat 

MHMP, 

dotazníkové 

Relevantní 

odbory 

MHMP (odbor 

školství a 

mládeže; 

odbor 

zdravotnictví, 

sociální péče 

Hraniční 

termín je  

03/2019.  

Podkladem 

pro zprávu o 

pokroku na 

úrovni DoP 

(čl. 52) 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

cílů ERDF i ESF (čl. 

56(3)). 

 

V rámci hodnocení bude 

i posouzení 

horizontálních témat 

(udržitelného rozvoje, 

rovných příležitostí a 

nediskriminace), 

v souladu s čl. 7 a 8. 

Zvláštní zaměření bude 

na posouzení příspěvku 

ke změně klimatu. 

impact 

evaluation, prvky 

kontrafaktuální 

evaluace, panely 

expertů aj. 

 

Výstupy 

evaluace: 

06/2019 

šetření, IS 

ESF 2014+, 

Registr 

poskytovatelů 

sociálních 

služeb 

(http://iregistr.

mpsv.cz), 

adresář 

sociálních 

podniků na 

http://www.ce

ske-socialni-

podnikani.cz/

cz aj. 

 

a prevence), 

IPR, MMR, 

ČSU 

předkládané 

ze strany 

NOK EK do 

31. 8. 2019. 

Plán aktivit na r. 2019 

8. 

Evaluace 

komunikační 

strategie a 

informačních a 

komunikačních 

opatření OP PPR  

Posouzení efektivity 

informačních a 

propagačních opatření 

prováděných v rámci 

komunikační strategie 

(v návaznosti na 

Společnou komunikační 

strategii). 

 

Průběžná 

 čl. 111 a 

116 

Nařízení 

1303 / 

2013 

Externí, 

participativní 

Osobní 

dotazování (např. 

potenciálních 

žadatelů, 

průzkum 

veřejného 

mínění), 

hloubkové 

rozhovory, 

skupinové 

rozhovory. 

Příprava 

výběrového 

řízení: 3Q 2017– 

2Q 2018 

 

Realizace 

evaluace: 

04/2019 – 

01/2022 

 

Výstupy 

evaluace: 

01/2022 

1 642 500,- 

Dotazníkové 

šetření, 

monitoring 

médií, 

kvalitativní a 

případně 

doplňková 

data 

MMR Volitelně 

http://iregistr.mpsv.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

9. 

Ad hoc evaluace – 

Nastavení cílových 

hodnot indikátorů 

v PO3 a PO5 

Vyhodnocení nastavení 

indikátorové soustavy 

PO3 na základě 

zhodnocení účelnosti 

nastavení cílových 

hodnot indikátorů 

vzhledem k realizaci 

programu, a dále 

vyhodnocení reálnosti 

nastavení cílové 

hodnoty indikátoru 6 00 

00 Celkový počet 

účastníků v PO5. 

Ad hoc 

čl. 56(3) 

Nařízení 

1303/201

3 

Externí 

Analýza 

relevantních 

informačních 

zdrojů a dat, 

výzkumná 

činnost a analýza 

dat (desk 

research) 

2019 278 000,- MS2014+ Ne Volitelně 

10. 

Ad hoc evaluace – 

Nastavení cílových 

hodnot indikátorů 

v PO2 a PO4 

Vyhodnocení nastavení 

indikátorové soustavy 

PO2 a PO4 na základě 

zhodnocení účelnosti a 

reálnosti nastavení 

cílových hodnot 

indikátorů vzhledem 

k realizaci programu. 

Ad hoc 

čl. 56(3) 

Nařízení 

1303/201

3 

Externí 

Analýza 

relevantních 

informačních 

zdrojů a dat, 

výzkumná 

činnost a analýza 

dat (desk 

research) 

2019- 1Q 2020 490 000,- MS2014+ Ne Volitelně 

Plán aktivit na r. 2020-2021 

11. 

Ad hoc evaluace – 

Evaluace aktivit se 

zaměřením na žáky s 

odlišným mateřských 

jazykem v rámci SC 

4.2 OP PPR 

Posouzení přínosů 

inkluze na vybraném 

vzorku ukončených 

projektů z výzvy č. 28 a 

projektů v realizaci 

z výzvy č. 54 v PO 4 

Ad hoc 

čl. 56(3) 

Nařízení 

1303/201

3 

Externí 

Kvalitativní i 

kvantitativní 

postupy, 

(výzkum, analýza 

dat, kvalitativní/ 

případové 

studie), principy 

Příprava VŘ: 1Q 

2020 

 

Realizace 

evaluace: 3Q 

2020 – 1Q 2022 

 

1 190 000,- 

Data 

z MS2014+, 

statistická 

data ČSÚ a 

další statistiky 

včetně dat 

MHMP, 

Ne Volitelně 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

theory based 

impact 

evaluation, desk 

research, terénní 

šetření 

(dotazníky, 

individuální 

rozhovory – mezi 

příjemci i 

podpořenými 

osobami) aj. 

Výsledky 

evaluace: 2Q 

2022 

dotazníkové 

šetření, IS 

ESF 2014+ 

12. 

Ad hoc evaluace – 

Evaluace aktivit 

v rámci SC 1.2 

(inkubátory) 

Posouzení přínosu SC 

1.2 OP PPR a 

podpořených 

podnikatelských 

inkubátorů na vybraném 

vzorku ukončených 

projektů 

Ad hoc 

čl. 56(3) 

Nařízení 

1303/201

3 

Externí 

Kvalitativní i 

kvantitativní 

metody, 

(výzkum, analýza 

dat, kvalitativní/ 

případové 

studie), principy 

theory based 

impact 

evaluation, desk 

research, terénní 

šetření 

(dotazníky, 

individuální 

rozhovory 

s příjemci i 

inkubujícími 

firmami) aj. 

Příprava VŘ: 2-

3Q 2020 

 

Realizace 

evaluace: 4Q 

2020-2Q 2021 

 

Výsledky 

evaluace: 2Q 

2021 

642 000,- 

Data 

z MS2014+, 

statistická 

data ČSÚ a 

další statistiky 

včetně dat 

MHMP, 

dotazníkové 

šetření 

Ne Volitelně 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

13. 

Ad hoc evaluace – 

Evaluace aktivit 

v rámci PO3 

Posouzení přínosu PO3 

na vybraném vzorku 

ukončených projektů 

Ad hoc 

čl. 56(3) 

Nařízení 

1303/201

3 

Externí 

Kvalitativní i 

kvantitativní 

metody, 

(výzkum, analýza 

dat, kvalitativní/ 

případové 

studie), principy 

theory based 

impact 

evaluation, desk 

research, terénní 

šetření 

(dotazníky, 

individuální 

rozhovory – 

s příjemci, 

podpořenými 

osobami a 

dalšími 

relevantními 

stakeholdery) aj. 

Příprava VŘ: 3-

4Q 2020 

 

Realizace 

evaluace: 2Q 

2021 – 4Q 2021 

1 000 000,- 

Data 

z MS2014+, 

statistická 

data ČSÚ a 

další statistiky 

včetně dat 

MHMP, 

dotazníkové 

šetření, IS 

ESF 2014+ 

Ne Volitelně 

Plán aktivit na r. 2022-2023 
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Č. Název evaluace 
Předmět evaluace - 

popis 
Typ 

Vazba na 

nařízení 

EK 

Interní, 

externí 

Plánované 

metody a 

design 

Předpokládaný 

harmonogram* 

Předpoklád

aná 

hodnota 

bez DPH 

v CZK 

Popis 

opatření 

pro 

pravidelný 

sběr dat 

Nutná spolu-

práce 

Vazba 

na EP DoP+ 

termín 

dodání 

14.  
Souhrnná závěrečná 

evaluace OP PPR 

 shrnutí výstupů 

z hodnocení 

prováděných 

v průběhu 

programového 

období (interně), 

 závěrečné 

posouzení výsledků 

specifických cílů 

OP PPR, 

 celkové 

vyhodnocení 

programu (výstupy, 

výsledky, efekty, 

přínosy) 

 posouzení 

příspěvku 

programu k cílům 

strategie Evropa 

2020. 

  

 

čl. 114(2) 

Nařízení 

1303/201

3 

a 

čl. 57  

Interní a 

externí, 

sumativní 

Kvalitativní i 

kvantitativní 

postupy, 

(analýza 

relevantních 

dokumentů, 

výzkum, analýza 

dat, principy 

theory based 

impact 

evaluation., 

panely expertů 

aj. 

Příprava 

výběrového 

řízení: 2021 

 

Realizace 

evaluace: 

4Q 2021–3Q 

2023 

 

Výstupy 

evaluace: 

9/2023 

3 500 000,- 

MS2014+, 

statistiky 

ČSU, vlastní 

analýzy a 

šetření. 

Relevantní 

odbory 

MHMP (odbor 

školství a 

mládeže; 

odbor 

zdravotnictví, 

sociální péče 

a prevence), 

IPR, MMR, 

ČSU 

Průběžně 

15.  
Ad hoc evaluace  -  

dle potřeby 
          

Poznámky: * V případě, že je uvedeno již uplynulé datum, jedná se o dokončenou evaluaci a konečnou cenu.  
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PŘÍLOHA č. 2: Národní a regionální strategie 
Tabulka č. 1: Vazby na klíčové národní a regionální strategie 

NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ STRATEGIE 

 OP PPR  

PO 1/TC 1 PO 2/TC 4 PO 3/TC 9 PO4/TC 8, TC 10 

SC 1.1 SC 1.2 SC 2.1 SC 2.2 SC 2.3 SC 3.1 SC 3.2 SC 3.3 SC 4.1 SC 4.2 SC 4.3 

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–20201             

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020            

Strategický plán hl. m. Prahy 2008             

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 2014            

Národní inovační strategie ČR 2011- 020            

Národní program reforem 2014            

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro 

období 2012-2020 
           

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010- 030            

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009- 015            

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci ČR  
           

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na 

období 2014- 020 
           

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012-

2020 
           

Aktualizace Státní energetické koncepce ČR pro období 

2010-2030 
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Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 

pro období 2010-2 020 
           

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem 

do roku 2050 
           

Dopravní sektorové strategie 2. fáze (pro období 2014–

2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2030 resp. 2050) 
           

Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období  

2011-2016 
           

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období  

2011- 015 
           

Strategie sociálního začleňování 2014–2020             

Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví 

v Praze v letech 2013–2020  
           

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 

2020 
           

Politika územního rozvoje 2008            

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti             

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality 

ovzduší 
           

Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020            

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 
           

Koncepce hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců            

Politika ochrany klimatu v ČR            

Politika / Strategie ČR – eliminace dopadů krize veřejného 

zdraví v důsledku pandemie choroby COVID-19 
    

 
      

Poznámky: 
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1 Jednotlivé aktivity uvedených specifických cílů OP PPR jsou ve vazbě na problémové oblasti a z nich vyplývající národní rozvojové priority DoP, tedy konkurenceschopnou ekonomiku, infrastrukturu, sociální a 

zdravotní péči a životní prostředí. Zároveň opatření OP PPR a k nim přiřazené rozvojové potřeby identifikované v DoP jsou v souladu s vymezením územní dimenze k daným prioritám, tedy podpora v rámci OP PPR 

koreluje se zacílením rozvojových potřeb a opatření do rozvojových území, která zahrnují dle Strategie regionální rozvoje ČR taktéž metropolitní oblasti. 
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PŘÍLOHA č. 3: Evaluační karta 1 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tabulce č. 1)  

  První průběžná evaluace OP PPR  

Cíl Hlavním cílem evaluace je: 

 Kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat, do jaké míry jsou naplňovány cíle 

OP PPR; 

 Identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci OP PPR 

a formulovat návrhy opatření k odstranění či minimalizaci potenciálních 

překážek.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Předmětem evaluace je: 

 Ověření změny rozvojových potřeb regionu a relevance jednotlivých 

specifických cílů OP PPR. V rámci SC bude též posouzena platnost TZ  

a zhodnocení nastavených S/K vazeb. Fungování S/K vazeb bude zhodnoceno 

i z procesní stránky (zejména koordinační mechanismy – projednávání na 

platformách, komunikace s relevantními ŘO aj.); 

 Vyhodnocení výzev (hl. zacílení na specifické cíle a aktivity, okruhy žadatelů) 

ve vztahu k TZ, DoP a relevantním strategiím; zahrnuje také procesní 

hodnocení výzev; 

 Posouzení absorpční kapacity vybraných cílových skupin; 

 Posouzení věcného pokroku (dosažené hodnoty indikátorů, plněné cíle 

programu) na úrovni specifických cílů včetně finančního pokroku; 

 Procesní hodnocení implementace OP PPR; 

 Posouzení celkového řízení programu včetně úrovně jednotlivých složek ŘO 

s event. doporučením pro zvýšení efektivity řízení programu. Zvláštní 

pozornost bude zaměřena na posouzení procesu hodnocení a výběru projektů 

a na nastavení pravidel ve vztahu k příjemcům pro realizaci projektů. 

Doporučení budou použita též pro aktualizaci analýzy rizik implementace 

programu.  

Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a je jak podkladem pro 

Monitorovací výbor OP PPR, tak pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 52, odst. 1) předkládané EK do 31. 8. 2017. 

Typ evaluace Průběžná, formativní, strategická 

Metody Kvalitativní i kvantitativní postupy (výzkum, analýza dat, kvalitativní/případové 

studie), principy theory based impact evaluation, panely expertů, desk research, 

terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými 

osobami) aj.  

Datové požadavky Data z MS2014+, statistická data ČSÚ, statistické ročenky MŠMT, dostupná data či 

analýzy České školní inspekce, IPR a další statistiky včetně dat MHMP (odbor 

školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IS ESF 2014+, 

Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních 

podniků na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz aj. 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

 Vstupní zpráva; 

http://iregistr.mpsv.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
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 Průběžná zpráva;  

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. Závěry a doporučení budou 

strukturovány dle evaluačních úkolů představených výše.  

Výstupy jsou podkladem pro Roční implementační zprávu OP PPR 2016 a Zprávu  

o pokroku na úrovni Dohody v roce 2017.  

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací 

(www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prvni-prubezna-evaluace-op-ppr)  

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 2Q-3Q 2016  

Realizace evaluace: 4Q 2016-2Q 2017  

Výstupy evaluace: 08/2017  

Spolupráce s MMR -  evaluace je i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 52, odst. 1) 4Q 2017 

MŠMT, IPR, odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče  

a prevence 

Finanční rámec 620.000,-  

Poznámky Pozn. Při definování ZD a její HMG zohledněny termíny harmonogramu výzev, tak 

aby výsledky mohly být reflektovány při nastavování dalších kol výzev. 

 

  

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prvni-prubezna-evaluace-op-ppr
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prvni-prubezna-evaluace-op-ppr


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  28 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 4: Evaluační karta 2 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 
Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP 

PPR 

Cíl Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP 

PPR  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Předmětem evaluace je posoudit efektivitu informačních a propagačních opatření 

prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační 

strategii). Výsledky budou použity pro nastavení další komunikační strategie 

v navazujících ročních komunikačních plánech.  

Typ evaluace Průběžná 

Metody Osobní dotazování (potenciálních žadatelů, průzkum veřejného mínění apod.), 

hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory. 

Datové požadavky Výsledky dotazníkových šetření, výstupy ze skupinových a hloubkových rozhovorů 

Výstupy Hlavními výstupy jsou:  

 Vstupní zpráva; 

 3 Průběžné zprávy (2019, 2020, 2021); 

 Závěrečná zpráva z evaluace informačních a komunikačních opatření OP PPR 

včetně manažerského shrnutí.  

 

Průběžné zprávy budou obsahovat doporučení pro další zaměření komunikační 

strategie a ročních komunikačních plánů. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací 

(www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-komunikacni-strategie-a-

informacnich-a-ko)  

Provedení Externí, participativní 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 3Q 2017 – 2Q 2018 

Realizace evaluace: 04/2019 – 01/2022 

Výstupy evaluace: 01/2022 

Spolupráce s MMR 

Finanční rámec  1.642.500,- 

Poznámky Evaluace navazuje na hodnocení komunikačních nástrojů z období 07-13, pro které 

bylo realizováno hodnocení v roce 2015. Ze závěrečné evaluace komunikačních  

a propagačních aktivit OPPA a OPPK byl vypracován přehled doporučení z evaluací, 

která byla využita v ročním komunikačním plánu OP PPR 2016 a 2017  

a komunikační strategii OP PPR obecně. Výstupy z průběžných zpráv budou ŘO 

využity do ročních komunikačních plánů OP PPR. Evaluace bude provedena v rámci 

veřejné zakázky „Komunikační kampaň Operačního programu Praha – pól růstu ČR“. 

 

 

  

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-komunikacni-strategie-a-informacnich-a-ko
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-komunikacni-strategie-a-informacnich-a-ko
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-komunikacni-strategie-a-informacnich-a-ko


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  29 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 5: Evaluační karta 3 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

  Druhá průběžná evaluace OP PPR 

Cíl Posouzení příspěvku OP PPR ve vazbě na plnění jednotlivých specifických cílů  

a posouzení jejich relevance. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je  

 Posouzení příspěvku programu ve vazbě na plnění jednotlivých specifických 

cílů a posouzení jejich relevance (ne všechny specifické cíle budou hodnoceny 

výsledkově vzhledem k absenci výsledků v době hodnocení). Evaluace 

posoudí účelnost, účinnost a efekty na úrovni jednotlivých investičních priorit 

a specifických cílů, též ve vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, včetně 

příspěvku intervencí ERDF i ESF k dosahování těchto cílů (Nařízení EP  

a Rady (EU) č. 1303/2013,čl. 56, odst. 3). Vzhledem k dosavadní absenci 

dokončených projektů v PO1 a PO2 nebude součástí evaluace posouzení 

plnění SC těchto PO. V rámci PO1 je však dílčím úkolem vyhodnocení 

dosavadního příspěvku k naplňování strategických cílů RIS3.; 

 Posouzení horizontálních témat (rovných příležitostí a nediskriminace a 

udržitelného rozvoje), v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013 

čl. 7 a 8) se zvláštním zaměřením na změnu klimatu; 

 Procesní hodnocení implementace OP PPR.  

Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí. 

Evaluace je i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady 

(EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst. 1)) předkládané EK do 31. 12. 2019. 

Typ evaluace Strategická, výsledková  

Metody Kvalitativní i kvantitativní postupy (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové 

studie), principy theory based impact evaluation, prvky kontrafaktuální evaluace, 

panely expertů, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci  

i podpořenými osobami) aj. 

Datové požadavky Data z MS2014+, statistická data ČSÚ a další statistiky včetně dat MHMP  (odbor 

školství a mládeže, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), 

IPR, dotazníkové šetření, IS ESF 2014+, Registr poskytovatelů sociálních služeb 

(http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních podniků na http://www.ceske-socialni-

podnikani.cz/cz aj. 

Výstupy Hlavními výstupy jsou:  

 Vstupní zpráva; 

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. 

 

Zpráva je podkladem pro Roční implementační zprávu OP PPR a Zprávu  

o pokroku na úrovni Dohody v roce 2019. Informace jsou použity rovněž k propagaci 

a publicitě programu. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací 

(www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/druha-prubezna-evaluace-op-ppr)  

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 4Q 2017 

http://iregistr.mpsv.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz
https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/druha-prubezna-evaluace-op-ppr
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/druha-prubezna-evaluace-op-ppr


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  30 (celkem 39) 

 

Realizace evaluace: 2. pololetí 2018 - 1Q 2019 

Výstupy evaluace:  06/2019 

Spolupráce s MMR - Evaluace bude i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst. 1) předkládané EK do 31. 8. 2019 

Finanční rámec 1 150 000,-  

Poznámky Výstupy z evaluace slouží jako podklad pro tvorbu Strategie po roce 2020. 

  



   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  31 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 6: Evaluační karta 4 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR 

Cíl Souhrnné závěrečné zhodnocení OP PPR  

Předmět a průběh 

hodnocení 

V souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 114, odst.2 je cílem evaluace 

 Shrnutí výstupů z hodnocení prováděných v průběhu programového období; 

 Závěrečné posouzení dosažených výsledků specifických cílů OP PPR, též ve 

vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, včetně interpretace/objasnění; 

 Posouzení příspěvku programu k cílům strategie Evropa 2020. 

 

V souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 57 je cílem evaluace též 

 Příprava podkladů (údajů, dat) pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění OP 

PPR a informace k prezentaci a publicitě programu. 

Hodnocení bude strukturováno dle výše uvedených oblastí (případně doplněno o další 

požadavky EK, budou-li) a dále specifikováno v evaluačních otázkách. Zvláštní 

pozornost je zaměřena na celkové posouzení efektů programu OP PPR.  

Typ evaluace Souhrnná výsledková (sumativní) 

Metody Kvantitativní metody a techniky sběru dat (výzkum, analýza dat, focus groups, panely 

expertů aj.); case studies (pro případ tvrdých projektů), terénní šetření (dotazníky, 

individuální rozhovory) – mezi příjemci i podpořenými osobami 

Datové požadavky Data z MS2014+, statistická data ČSÚ, statistické ročenky MŠMT, dostupná data či 

analýzy České školní inspekce, IPR; další statistiky včetně dat MHMP  (odbor 

školství a mládeže, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), 

dotazníkové šetření, IS ESF 2014+, Registr poskytovatelů sociálních služeb 

(http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních podniků na http://www.ceske-socialni-

podnikani.cz/cz aj. 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

v roce 2022: 

 Vstupní zpráva;  

 Průběžná zpráva (vyhodnocení dat dostupných k 31. 12. 2021) 

 Souhrn evaluací programu shrnující závěry provedených hodnocení  

a hlavní výstupy a výsledky programu; 

v roce 2023: 

 1. specifická evaluační zpráva výsledků intervencí ERDF (data k 31. 12. 

2022);  

 2. specifická evaluační zpráva výsledků intervencí ESF  

a synergie/komplementarity ESF a ERDF intervencí (data k 31. 12. 2022);  

 Závěrečná zpráva (data k 31. 12. 2022);  

 Závěrečné shrnutí výsledků OP PPR pro odbornou i širokou veřejnost (data 

k 31. 12. 2022); 

průběžně: 

 pravidelné krátké projektové zprávy (tzv. flash reporty); 

 

Součástí uvedených výstupů budou také podklady pro tvorbu závěrečné zprávy o 

provádění OP PPR. 

Provedení Interní (Souhrn evaluací) a Externí (ostatní výstupy) 

http://iregistr.mpsv.cz/


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  32 (celkem 39) 

 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 2Q 2021 

Realizace evaluace: 4Q 2021-3Q 2023 

Výstupy evaluace: 9/2023 

Spolupráce s Spolupráce s MMR a Evropskou komisí, MŠMT, ČSÚ, odbor školství a mládeže, 

odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, IPR apod. 

Finanční rámec 3.500 000,-  

Poznámky  

 

  



   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  33 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 7: Evaluační karta 5 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 Ad hoc evaluace absorpční kapacity OP PPR 

Cíl Zjištění příčin nevyčerpané alokace vyhlášených výzev  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je 

 Zjištění příčin nevyčerpané alokace vyhlášených výzev v rámci prioritních os 

3 a 4 pro specifické cíle 3.2, 4.1 a 4.3; 

 Identifikace projektových záměrů u specifických cílů 4.1 a 4.3. 

 

Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a dále specifikováno 

v evaluačních otázkách a úkolech.  

Typ evaluace Ad-hoc 

Metody Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat 

(desk research, individuální rozhovory, řízené rozhovory, fokusní skupiny) 

Datové požadavky Data z MS2014+, data, získaná jak od žadatelů, kteří již žádost o podporu podali, tak 

rovněž od potenciálních žadatelů, jež podání žádosti teprve zvažují 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

 Plán výzkumných prací;  

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací 

(www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace)  

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 1Q - 2Q 2016 

Realizace evaluace: 2Q - 4Q 2016 

Výstupy evaluace: 10/2016 

Spolupráce s - 

Finanční rámec 400 000,-  

Poznámky  

 

  

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  34 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 8: Evaluační karta 6 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5 

Cíl Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení 

účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu, 

a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 

Celkový počet účastníků v PO5. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je 

 Vyhodnocení, zda je stávající nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 

vzhledem k realizaci programu účelné a reálné; 

 Vyhodnocení, zda je stávající nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 

Celkový počet účastníků v PO5 vzhledem k realizaci programu účelné a 

reálné. 

 

Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a dále specifikováno 

v evaluačních otázkách a úkolech.  

Typ evaluace Ad-hoc 

Metody Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat 

(desk research) 

Datové požadavky Data z MS2014 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací 

(www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-

indika) 

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 1Q - 2Q 2019 

Realizace evaluace: 2Q - 4Q 2019 

Výstupy evaluace: 4Q 2019 

Spolupráce s - 

Finanční rámec 278 000,-  

Poznámky  

 

  

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indika
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indika
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indika


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  35 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 9: Evaluační karta 7 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4 

Cíl Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO2 a PO4 na základě 

zhodnocení účelnosti a relevantnosti nastavení cílových hodnot indikátorů. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je 

 Zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů PO2 

vzhledem k realizaci programu; 

 Zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů PO4 

vzhledem k realizaci programu. 

 

Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a dále specifikováno 

v evaluačních otázkách a úkolech.  

Typ evaluace Ad-hoc 

Metody Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat 

(desk research) 

Datové požadavky Data z MS2014 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

 Závěrečné zprávy včetně manažerského shrnutí. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací: 

 www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-

hodnot-indi-(1) (Indikátory PO4) 

 www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-

hodnot-indi-(2) (Indikátory PO2) 

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 1Q - 2Q 2019 

Realizace evaluace: 2Q - 4Q 2019 

Výstupy evaluace: 4Q 2019 – 1Q 2020 

Spolupráce s - 

Finanční rámec 490 000,-  

Poznámky Veřejná zakázka rozdělena na 2 části: 

 Indikátory PO2 – 250 000,- bez DPH 

 Indikátory PO4 – 240 000,- bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(1)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(1)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(1)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(2)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(2)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(2)


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  36 (celkem 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 10: Evaluační karta 8 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 
Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným 

mateřských jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR 

Cíl Vyhodnocení přínosů aktivit v rámci Specifického cíle 4.2 (inkluze) na vybraném 

vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28 a projektů v realizaci z výzvy č. 54 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je posoudit přínosy inkluze na vybraném vzorku projektů, které 

zahrnovaly aktivity jako dvojjazyčný asistent, doučování, kurzy českého jazyka či 

stáže pedagogů, a získat tak konkrétní příběhy a příklady dobré praxe, jak tyto aktivity 

přispěly k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání a jaké 

další změny jim a jejich okolí přinesly. 

Hodnocení je dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.  

Typ evaluace Ad-hoc, výsledková 

Metody Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové 

studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření 

(dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj. 

Datové požadavky Data z MS2014, ČSÚ, IS ESF 2014+, případně další statistiky a data MHMP 

Výstupy Hlavními výstupy budou: 

 Vstupní zpráva 

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí – k výzvě č. 28. 

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí – k výzvě č. 54. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací: 

 www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-

se-zamerenim-na (výzva č. 28) 

 www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-

se-zamerenim-(1) (výzva č. 54) 

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 1Q 2020 

Realizace evaluace: 3Q 2020 - 1Q 2022 

Výstupy evaluace: 2Q 2021 a 2Q 2022 

Spolupráce s OP VVV 

Finanční rámec 1 190 000,-  

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-na
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-na
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-na
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-(1)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-(1)
http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-(1)


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  37 (celkem 39) 

 

Poznámky Evaluace je rozdělena do dvou etap: 

 ukončené projekty z výzvy č. 28 (3Q 2020 – 1Q 2021) 

 projekty v realizaci z výzvy č. 54 (3Q 2020 – 1Q 2022) 

 

  



   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  38 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 11: Evaluační karta 9 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 (inkubátory) 

Cíl Vyhodnocení přínosů aktivit v rámci SC 1.2 se zaměřením na podnikatelské 

inkubátory na vybraném vzorku projektů 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je posoudit na vybraném vzorku ukončených projektů přínosy 

podpořených podnikatelských inkubátorů a přínos SC 1.2 OP PPR pro snazší vznik 

a rozvoj podnikání. 

Hodnocení je dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.  

Typ evaluace Ad-hoc, výsledková 

Metody Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové 

studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření 

(dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými podniky), 

customer journey aj. 

Datové požadavky Data z MS2014, ČSÚ, případně další statistiky a data MHMP 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

 Vstupní zpráva 

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. 

 

Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR 

(https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací 

(https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-

koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-v-ramci-

sc-1-2)  

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 2-3Q 2020 

Realizace evaluace: 4Q 2020 - 2Q 2021 

Výstupy evaluace: 2Q 2021 

Spolupráce s MMR-NOK 

Finanční rámec 642 000,-  

Poznámky - 

 

  

https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-v-ramci-sc-1-2
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-v-ramci-sc-1-2
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-v-ramci-sc-1-2


   
 

Evaluační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR  39 (celkem 39) 

 

PŘÍLOHA č. 12: Evaluační karta 10 - Detail plánovaných evaluací (příloha  

k tab. č. 1)  

 Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci PO3 

Cíl Vyhodnocení přínosů podpořených aktivit v rámci Prioritní osy 3 na vybraném 

vzorku ukončených projektů 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Cílem evaluace je posoudit přínosy aktivit podporovaných v rámci PO3 na vybraném 

vzorku ukončených projektů. 

Hodnocení je dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech. 

Typ evaluace Ad-hoc, výsledková 

Metody Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové 

studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření 

(dotazníky, individuální a skupinové rozhovory – mezi příjemci i podpořenými 

osobami) aj. 

Datové požadavky Data z MS2014, ČSÚ, IS ESF 2014+, případně další statistiky a data MHMP 

Výstupy Hlavními výstupy jsou: 

 Vstupní zpráva 

 Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. 

Provedení Externí 

Harmonogram Příprava výběrového řízení: 3-4Q 2020 

Realizace evaluace: 2Q 2021 - 4Q 2021 

Výstupy evaluace: 4Q 2021 

Spolupráce s MPSV (OP Z) 

Finanční rámec 1 000 000,-  

Poznámky - 

 

 

 


