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- Súbežné hodnotenie s procesom tvorby OP a strategického dokumentu 

 Zmeny oproti súčasnému obdobiu: 

 

- Interaktívny a iteratívny proces 

- Zameranie na výsledky 

- Možnosť multifondových programov 

- Prepojenie s Partnerskou Dohodou a SEA 

- Prepojenie so stratégiou Európa 2020 

 
 Kto vykoná ex ante hodnotenie? 

 
-   Nezávislí odborníci pod vedením RO zodpovedného za prípravu OP 

 

-   Všetky odporúčania nezávislého spracovateľa ex ante hodnotenia by mali byť tvorcom OP  

    zohľadnené, avšak konečnú zodpovednosť za obsah OP nesie riadiaci orgán.  
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      Prečo sa má ex ante hodnotenie vykonať?  

 
1. Hodnotenie vyplýva pre všetky OP z článku č. 48 návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

 

 

2. Hodnotenie má: - zabezpečiť kvalitné nastavenie OP  

       - zabezpečiť, aby OP mal jasnú intervenčnú logiku 

        - zabezpečiť, aby OP preukazoval prínos k Stratégii Európa 2020  

       - pomôcť nastaviť fungujúce mechanizmy monitorovania a hodnotenia OP  

                                   - pre budúce hodnotenia (aj pre counterfactual impact evaluation) 

    

 

Odporúčania by mali byť jasné, konkrétne, založené na preukázateľných zisteniach a „šité na mieru“ pre 

hodnotený OP.  
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 Obsah ex ante hodnotenia 

 
Ex ante hodnotenie musí vyhodnotiť minimálne nasledovné rámcové oblasti: 

 

- stratégiu OP - konzistentnosť, koherenciu, horizontálne princípy  a prepojenie medzi plánovanými  

    aktivitami, výstupmi a výsledkami  

 

- merateľné ukazovatele, monitorovanie a hodnotenie - relevanciu a jasnosť navrhnutých merateľných  

    ukazovateľov, kvantifikovaných východiskových a cieľových hodnôt, vhodnosť nastavenia 

    míľnikov, administratívne kapacity, procedúry zberu dát a hodnotenia  

 

- konzistentnosť finančných alokácií - či sa finančné alokácie sústredia na najdôležitejšie špecifické ciele 

    OP v nadväznosti na identifikované výzvy, problémy a potreby a zvolené tematické ciele  

 

- príspevok k Stratégii Európa 2020  - s ohľadom na vybrané tematické ciele a investičné priority a s  

    prihliadnutím na národné a regionálne potreby 

 

- strategické environmentálne hodnotenie (SEA) - aby členské štáty posúdili vplyvy určitých plánov a  

    programov na životné prostredie a odporúčania zakomponovali ešte pred ich  schválením 
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   Proces ex ante hodnotenia 
 

- Načasovanie – nastaviť tak, aby realizácia OP mohla prebiehať od začiatku roku 2014 

 

- Interaktívny a iteratívny proces - hodnotenie prebieha paralelne s prípravou OP postupne v niekoľkých  

                     fázach, v závislosti na tom, ktoré prvky programu sú k dispozícii 

 

- Partnerstvo a viacúrovňové riadenie - hodnotenie musí preveriť, či všetci relevantní partneri sú zapojení 

     do všetkých etáp OP (príprava, implementácia, MaH) 

 

- Financovanie - z rozpočtu technickej podpory jednotlivých OP na obdobie 2007 - 2013 

  

- Metódy – kombináciu metód navrhne hodnotiteľ 

 

- Záverečná správa a publikovanie – Európskej Komisii sa predloží spolu s návrhom OP a zverejní sa na 

              webových stránkach príslušného RO 

 

- Požiadavky na hodnotiteľov - požadované odborné znalosti, metodologické zručnosti, predchádzajúce  

   skúsenosti, odborné zázemie a schopnosť zvládnuť a odovzdať hodnotenie včas.  
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DG EMPL   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en 

 

 

DG REGIO http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#1 

 


