Európska únia
Európsky fond
regionálneho
rozvoja

Aktualizácia č. 2 plánovaných hodnotení európskych
štrukturálnych a investičných fondov na roky
2014 – 2020

Vydáva:

Centrálny koordinačný orgán
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v súlade s kapitolou 4.2.2 Systému riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov

Dátum vydania:

17. októbra 2019, Bratislava

Dátum schválenia:

16. októbra 2019, Bratislava

Schválil:

Národný monitorovací výbor pre európske štrukturálne a investičné
fondy uznesením č. NMV EŠIF/2019/8, časť A., bod 2

Obsah
1 Úvod ........................................................................................................................................ 1
2 Sumárny prehľad Aktualizácie č. 2 plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020 3
3 Indikatívny súhrnný zoznam Aktualizácie č. 2 plánovaných hodnotení EŠIF na roky
2014 – 2020 .............................................................................................................................. 10
4 Zoznam použitých skratiek ................................................................................................ 26

1 Úvod
Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) vypracoval v súlade s bodom 8 kapitoly „4.2.2
Úlohy CKO v oblasti hodnotenia“ Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných
fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 (ďalej len „systém riadenia“)
Aktualizáciu č. 2 plánovaných hodnotení európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Aktualizácia č. 2“).
Aktualizácia č. 2 je vypracovaná ako súhrnný dokument obsahujúci hodnotenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), ktoré plánuje CKO realizovať
v programovom období 2014 - 2020. Predmetný dokument zahŕňa aj hodnotenia, ktoré sú
zamerané na horizontálne princípy.
Cieľom Aktualizácie č. 2 je získať relevantné a spoľahlivé informácie týkajúce sa
implementácie EŠIF a súčasne zlepšiť kvalitu hodnotení vykonávaných v priebehu súčasného
programového obdobia. Naplánované hodnotenia budú realizované za účelom zlepšenia
implementácie EŠIF a so zámerom posúdenia účinnosti, efektívnosti a dopadov EŠIF.
Po posúdení a zanalyzovaní jednotlivých plánov hodnotení riadiacich orgánov pre operačné
programy na programové obdobie 2014 – 2020 boli vybrané témy pre hodnotenie zohľadnené
v predkladanom dokumente.
Sumárny prehľad Aktualizácie č. 2 plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 – 2020 je
uvedený v kapitole 2 tohto dokumentu.
Indikatívny súhrnný zoznam Aktualizácie č. 2 plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 –
2020 je uvedený v kapitole 3 tohto dokumentu.
Z Aktualizácie plánovaných hodnotení EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol
schválený Národným monitorovacím výborom pre EŠIF uznesením č. NMV EŠIF/2016/3, bod
4 dňa 12. decembra 2016, boli vypustené nasledovné hodnotenia:
 Štrukturalizácia systému hodnotenia EŠIF (vytvorenie ucelenej koncepcie hodnotenia
vrátane IT podpory), ktorá bola nahradená viacerými operatívnymi aktivitami CKO
(napr. štruktúra súhrnnej správy o aktivitách, ITMS2014+ formulár pre hodnotenia),
 Hodnotenie plnenia cieľov/akčných plánov Strategického dokumentu TUR 2015+ z
pohľadu EŠIF,
 Priebežné dopadové hodnotenie dosiahnutia cieľov HP podľa priorít OP a na úrovni
Partnerskej dohody - z dôvodu čiastočného riešenia v rámci hodnotenia „Vyhodnotenie
pokroku pri vykonávaní PD SR k 31.12.2018“ v rámci PD, ďalej sa bude riešiť v rámci
priebežného hodnotenia v roku 2021. Hodnotenie dopadov EŠIF bude vykonané v roku
2023 - 2024 v rámci ex-post hodnotenia.,
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 Posúdenie vplyvu EŠIF na vývoj regionálnych disparít (NUTS III a LAU1) - z dôvodu,
že posúdenie regionálnych disparít bude súčasťou ex-post hodnotenia vykonanom v
2023-2024,
 Príspevok EŠIF k tvorbe pracovných miest so zameraním na udržateľný, inkluzívny a
inteligentný rast - potreba vykonania hodnotenia nepretrváva vzhľadom na zmenu
hospodárskych podmienok. Každý OP vykonáva hodnotenie príspevku k cieľom
stratégie EÚ 2020,
 Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 –
2020 (3. fáza) - z dôvodu presunu kompetencií v oblasti hodnotenia komunikačnej
stratégie a komunikačného akčného plánu na ÚV SR,
 Hodnotenie prínosu EŠIF k zvýšeniu kvality spolupráce medzi podnikateľským
sektorom a inštitúciami výskumu a vývoja – z dôvodu, že predmet hodnotenia patrí do
kompetencie RO OP VaI. Dochádzalo by k prieniku s plánom hodnotení OP VaI.
Do predkladaného materiálu boli, v rámci aktualizácie, doplnené nasledovné hodnotenia:
 Priebežné hodnotenie procesu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a
náhradnej starostlivosti s príspevkom EŠIF,
 Hodnotenie EZÚS v kontexte programov Európskej územnej spolupráce,
 Vyhodnotenie pokroku pri implementácii horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj
k 31.12.2018,
 Indikátory EŠIF a ich použitie,
 Účinnosť vybraných opatrení EŠIF v rámci podpory MSP v rokoch 2014–2019,
 Riadenie EŠIF v kontexte stavu implementácie PO 2014–2020.
V rámci predkladaného materiálu boli upravené údaje o hodnoteniach vykonaných v rokoch
2015 – 2018 podľa skutočnosti.
Aktualizácia hodnotení bude po schválení Národným monitorovacím výborom pre EŠIF
zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/ v časti
„Hodnotenie EŠIF“.

2

2 Sumárny prehľad Aktualizácie č. 2 plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020
Por.
č.

Názov
hodnotenia

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia

Kvalitatívna analýza
odporúčaní z vykonaných
hodnotení NSRR/OP/HP v
programovom období 2007 –
2013 a vykonaného
metahodnotenia

Predmetom analýzy sú zistenia a odporúčania
z hodnotení realizovaných v programovom
období 2007 – 2013.
Cieľom analýzy je rozpracovanie zistení
a odporúčaní, vymedzenie potrieb pre systém
hodnotenia, najmä pokiaľ ide o implementáciu
výsledkov hodnotenia
a úlohy CKO.
Výsledky analýzy
budú využité pre
nastavenie efektívneho systému zapracovania
odporúčaní
a zefektívnenia
samotného
systému hodnotenia vykonávaného CKO, čo
je
jedným
zo záverov realizovaného
metahodnotenia.
Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia

Zdroj údajov

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

začiatok realizácie:
10/2015
ukončenie realizácie:
06/2016

interné

CKO (OMH)

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

začiatok realizácie:
05/2016
ukončenie realizácie:
05/2017

externe

CKO (OMH)
a OPI (ÚV SR)

začiatok realizácie:
06/2016

externe

CKO (OMH)

ROK 2015
1.

Por.
č.

Názov
hodnotenia

CKO,
RO pre OP/gestori
HP,
súhrnné správy
a záverečné správy
z realizovaných
hodnotení v PO
2007 – 2013.

Zdroj údajov

ROK 2016
2.

3.

Hodnotenie komunikačných
a informačných aktivít
v programovom období 2014
– 2020 (prvá fáza)

Metodológia hodnotenia
synergických efektov EŠIF v

Predmetom hodnotenia je
Komunikačná
stratégia operačného programu Technická
pomoc pre Partnerskú dohodu na programové
obdobie 2014 – 2020 a Ročný komunikačný
plán operačného programu Technická pomoc
pre Partnerskú dohodu na rok 2016.
Cieľom hodnotenia je zhodnotiť plnenie
Komunikačnej stratégie OP TP pre PD SR na
programové obdobie 2014 – 2020 a aktivity
Ročného komunikačného plánu OP TP pre PD
SR na rok 2016.
Predmetom hodnotenia sú synergické efekty
EŠIF.

CKO,
Komunikačná
stratégia OP TP
pre PD na
programové
obdobie
2014 – 2020, ročné
komunikačné
plány.

CKO,
RO pre OP,
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kontexte stratégie Európa
2020

4.

5.

Por.
č.

Hodnotenie efektívnosti
nastavenia procesov EŠIF

Vyhodnotenie pokroku pri
vykonávaní Partnerskej
dohody SR k 31.12. 2016

Názov
hodnotenia

Cieľom
hodnotenia
je
vytvorenie
metodologického manuálu, ktorý popíše
postupy hodnotenia aplikovateľné primárne
pre CKO a RO.
Výsledky sú relevantné pre RO OP, ktoré
budú v priebehu programového obdobia
hodnotiť dopady prioritných osí.
Predmetom hodnotenia sú procesy EŠIF.
Cieľom hodnotenia je posúdenie efektívnosti
nastavenia procesov EŠIF:
Hodnotenie je potrebné vykonať za účelom
zjednodušiť a zefektívniť plnenie nastaveného
systému riadenia EŠIF.
Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda
SR a jej pokrok voči stratégii Európa 2020 a
národným stratégiám.
Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri
vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.
decembru 2016 ako nevyhnutný predpoklad
pre Správu o pokroku SR v roku 2017.

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia

gestori HP,
EVALSED,
vykonané
hodnotenia

ITMS2014+,
CKO, RO, SO

PD SR na roky
2014 – 2020,
legislatívne,
strategické a
koncepčné
dokumenty EÚ a
SR,
Národný program
reforiem SR,
ITMS2014+,
výročné správy o
vykonávaní OP,
RO pre OP,
Eurostat, ŠÚ SR,
OECD.
Zdroj údajov

ukončenie realizácie:
12/2016

začiatok realizácie:
01/2016
ukončenie realizácie:
09/2016

externe

CKO (OMKS)

začiatok realizácie:
05/2016
ukončenie realizácie:
05/2017

externe

CKO (OMH)

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

začiatok realizácie:
07/2017
ukončenie realizácie:
06/2018

externe

CKO (OMH)

ROK 2017
6.

Ex-post hodnotenie dopadov
implementácie NSRR na
dosiahnutie strategického
cieľa NSRR

Účelom
hodnotenia
je
identifikovať,
analyzovať a kde je to možné kvantifikovať
dopady/efekty podpory v rámci všetkých
strategických priorít ŠF a KF a zároveň
zhodnotiť, do akej miery sa podarilo naplniť
strategický cieľ NSRR.

dokument „NSRR
na roky 2007 2013“,
ITMS II,
ÚPSVR SR,
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7.

Priebežné hodnotenie
pokroku implementácie HP
UR a HP RMŽ a ND na
úrovni programov

Cieľom hodnotenia je poskytnúť také
poznatky a odporúčania, ktoré budú
využiteľné pre strategický manažment
súčasného programového obdobia, ako aj pre
plánovanie a programovanie strategických
rozvojových cieľov a politík SR v období po
roku 2020.
Výsledky boli poskytnuté autorom dokumentu
„Východiskový návrh priorít SR pre politiku
súdržnosti na programové obdobie 2021 –
2027“.
Predmetom hodnotenia je HP UR a HP
RMŽaND na úrovni OP. Cieľom hodnotenia
je posúdenie funkčnosti mechanizmov
vytvorených pre zabezpečenie uplatňovania
zásad horizontálnych princípov v rámci
implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria
na posúdenie kľúčových opatrení prijatých vo
vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych
princípov v rámci operačných programov.

RO pre
OP/koordinátori
HP,
výročné správy
o vykonávaní
OP/HP,
Eurostat,
OECD,
ŠÚ SR.
výročné správy
o vykonávaní
OP/HP,
ITMS2014+,
RO pre OP/gestori
HP.

začiatok realizácie:
05/2016
ukončenie realizácie:
05/2017

externe

CKO (OMH) a
HP
RMŽaND/HP
UR

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

začiatok realizácie:
07/2018
ukončenie realizácie:
08/2018

externe

CKO (OMKS)

ROK 2018
Por.
č.
8.

Názov
hodnotenia
Hodnotenie Integrovanej
siete informačnoporadenských centier

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia
Predmetom hodnotenia je Integrovaná sieť
informačno-poradenských centier.
Cieľom hodnotenia je posúdenie fungovania
integrovaných
informačno-poradenských
centier. ÚPPVII SR podporí v zmysle PD
Integrovanú sieť informačno-poradenských
centier (IS IPC), ktorá bude poskytovať
informácie o EŠIF. Hodnotenie sa uskutoční
po 2 rokoch fungovania IS IPC. Na základe
výsledkov hodnotenia bude rozhodnuté o tom,
či bude IS IPC ďalej podporovaná alebo nie, a
ak áno, identifikujú sa v rámci hodnotenia
možnosti efektívnejšej činnosti IS IPC.

Zdroj údajov
ITMS2014+,
polročné
hodnotenie
činnosti
jednotlivých IPC
zo strany RO,
polročné
vyhodnotenie
činnosti
koordinátora IS
IPC,
zamestnanci CKO,
RO, SO, verejnosť,
databáza
záujemcov
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9.

10.

Predmetom hodnotenia je zapojenie partnerov
pri vykonávaní Partnerskej dohody SR.
Cieľom hodnotenia je posúdiť úlohy partnerov
pri príprave Správy o pokroku SR, zapojenie
partnerov
do
procesu
implementácie
programov a ich hodnotenia vrátane ich účasti
v monitorovacích
výboroch
operačných
programov.
Vykonanie hodnotenia vyplýva z potreby
poskytnúť informácie o úlohe partnerov pri
príprave Správy o pokroku SR v nadväznosti
na článok 5 všeobecného nariadenia1.
Predmetom analýzy je posúdenie efektivity
Analýza integrovaného
vymedzených opatrení integrovaného prístupu
prístupu k územnému
rozvoju v rámci Európskych k územnému rozvoju podporovaného z EŠIF v
štrukturálnych a investičných programovom období 2014 – 2020.Cieľom
analýzy je posúdiť do akej miery prispievajú
fondov 2014 – 2020
EŠIF k integrovanému prístupu k územnému
rozvoju a aké pozitívne príklady to prináša..
Hodnotenie partnerstva pri
príprave a vykonávaní
Partnerskej dohody SR

o informácie
o EŠIF, správa
o činnosti IPC
PD SR na roky
2014 – 2020,
RO pre OP,
CKO,
monitorovací
výbor pre OP,
administratívne
údaje.

primárne údaje,
PRV, IROP,
Interreg V-A SK –
AT, Interreg V-A
SK – CZ, Interreg
V-A SK-HU,
ITMS2014+.

začiatok realizácie:
07/2017
ukončenie realizácie:
06/2018

externe

CKO (OMH)

začiatok realizácie:
01/2018
ukončenie realizácie:
07/2018

externe

CKO (OMH)

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

2019

interne

CKO (OMH)

ROK 2019
Por.
Názov
č.
hodnotenia
11. Posúdenie plnenia čiastkových
cieľov ukazovateľov
výkonnostného rámca
a analýza možností
prerozdelenia výkonnostnej
rezervy

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia
Predmetom hodnotenia sú čiastkové ciele
ukazovateľov výkonnostného rámca.
Cieľom hodnotenia je posúdenie plnenia
čiastkových
cieľov
ukazovateľov
výkonnostného rámca.
Na základe výsledkov analýz absorpčných
kapacít OP bude hodnotenie slúžiť na prípravu
revízií jednotlivých OP (po preskúmaní
výkonnosti a rozhodnutí o pridelení /

Zdroj údajov
ITMS2014+,
systém riadenia
EŠIF,
RO pre OP,
záväzné plány OP,
výročné správy o
vykonávaní OP,
MP CKO,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
1
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12.

13.

14.

nepridelení výkonnostnej rezervy zo strany nezávislý
EK).
monitorovací
subjekt.
Priebežné hodnotenie procesu Predmetom hodnotenia je podpora procesu ITMS2014+
deinštitucionalizácie systému sociálnych OP ĽZ, IROP,
deinštitucionalizácie systému
sociálnych služieb a náhradnej služieb a náhradnej starostlivosti v SR z EŠIF výročné správy o
s osobitným dôrazom na osoby so zdravotným vykonávaní OP ĽZ
starostlivosti s príspevkom
postihnutím.
a IROP 2014 –
EŠIF
Súčasťou hodnotenia bude vyhodnotenie 2018, iné
príspevku
EŠIF
k
procesu hodnotenia
deinšitucionalizácie, analýza závažných
problémov, ktoré sa vyskytli v procese
realizácie deinštitucionalizácie s podporou
EŠIF, opatrení prijatých na ich odstránenie a
prípadne ukážka príkladov dobrej praxe.
Hodnotenie EZÚS v kontexte Predmetom hodnotenia je nástroj EZÚS na ITMS2014+,
území SR a jeho účinnosť fungovania v CKO, RO
programov Európskej
nadväznosti na programy Európskej územnej jednotlivých
územnej spolupráce
spolupráce. Návrh odporúčaní bude slúžiť pre programov, EZÚS
prípravu
programovania
v
novom
programovom období.
Vyhodnotenie pokroku pri Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda PD SR na roky
vykonávaní
Partnerskej SR a jej pokrok voči stratégii Európa 2020 a 2014 – 2020,
národným stratégiám.
legislatívne,
dohody SR k 31.12. 2018
Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri strategické
vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31. a koncepčné
decembru 2018 ako nevyhnutný predpoklad dokumenty EÚ
pre Správu o pokroku SR v roku 2019.
a SR,
Výsledky boli poskytnuté autorom dokumentu ITMS2014+,
„Východiskový návrh priorít SR pre politiku IACS, AGIS,
súdržnosti na programové obdobie 2021 – výročné správy
2027“.
o vykonávaní OP,
správy o stave
implementácie
EŠIF, ŠÚ SR, RO
pre OP, Eurostat,
OECD

2019

interne

CKO (OMH)

2019-2020

kombinovane

CKO (OMH) v
spolupráci s
OPS

04/2019 - 12/2019

externe

CKO (OMH)
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15.

16.

je
analýza
využívania
Indikátory EŠIF a ich použitie Predmetom
ukazovateľov vo vzťahu k financovaným
aktivitám OP. Výsledky budú tvoriť poučenia
najmä pre prípravu nového programového
obdobia.

Vyhodnotenie pokroku pri
implementácii horizontálneho
princípu Udržateľný rozvoj
k 31.12.2018

Predmetom je hodnotenie implementácie
cieľov HP UR prostredníctvom napĺňania
kľúčových merateľných ukazovateľov vrátane
podpory použitej na ciele súvisiace so zmenou
klímy.

realizované
hodnotenia EŠIF,
výročné správy
RO, číselník
merateľných
ukazovateľov,
ITMS2014+
výročné správy
RO, číselník
merateľných
ukazovateľov,
ITMS2014+

2019-2020

interne

CKO (OMH)

2019

interne

CKO (OPP)

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

2020-2021

kombinovaná

CKO (OMH)

2020

interne

CKO (OMH)

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

2021

externe

CKO (OMH) a
HP

ROK 2020
Por.
Názov
č.
hodnotenia
17. Účinnosť vybraných opatrení
EŠIF v rámci podpory MSP
v rokoch 2014–2019

18.

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia
Na základe údajov z ITMS2014+ o projektoch
pre malé a stredné podniky bude spracovaný
prehľad financovania a hlavných výsledkov
podpory. Cieľom je vytvoriť IT nástroj, ktorý
bude využiteľný aj pre ďalšie interné
hodnotenia, ktoré budú pristupovať k údajom
ITMS2014+.
Predmetom hodnotenia je metaanalýza
Riadenie EŠIF v kontexte
stavu implementácie PO 2014– existujúcich procesných hodnotení RO a CKO
a ich poučení v perspektíve situácie v
2020
implementácii (ako je nízke čerpanie, nízky
záujem potenciálnych prijímateľov a pod.).
Výsledky hodnotenia budú slúžiť CKO pre
zlepšenie
operatívnej
koordinácie
implementácie EŠIF alebo pre prípravu
nového programového obdobia.

Zdroj údajov
ITMS2014+

realizované
hodnotenia EŠIF,
výročné správy
RO, prehľady
implementácie
CKO

ROK 2021
Por.
Názov
Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
Zdroj údajov
č.
hodnotenia
hodnotenia
19. Priebežné hodnotenie pokroku Predmetom hodnotenia je HP UR a HP výročné správy
RMŽaND na úrovni OP. Cieľom hodnotenia o vykonávaní
implementácie HP na úrovni
je posúdenie funkčnosti mechanizmov OP/HP,
OP
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vytvorených pre zabezpečenie uplatňovania ITMS2014+,
zásad horizontálnych princípov v rámci RO pre OP/gestori
implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria HP
na posúdenie kľúčových opatrení prijatých vo
vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych
princípov v rámci operačných programov.

RMŽaND/HP
UR

ROK 2022
Por.
Názov
č.
hodnotenia
20. Vyhodnotenie zistení
a odporúčaní hodnotení EŠIF
uskutočnených
v programovom období 20142020

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia
Predmetom hodnotenia sú zistenia a
odporúčania z hodnotení EŠIF realizovaných
v programovom období 2014 – 2020.
Cieľom hodnotenia je sumárne vyhodnotenie
zistení a odporúčaní z hodnotení EŠIF
realizovaných v programovom období 2014 –
2020 za účelom získania poučení a ako zdroj
metaúdajov.

Por.
Názov
č.
hodnotenia
21. Ex-post hodnotenie výsledkov
PO 2014 – 2020

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby
hodnotenia
Predmetom hodnotenia je implementácia
EŠIF v programovom období 2014 – 2020.
Cieľom
hodnotenia
je
vyhodnotenie
synergických efektov a dopadov EŠIF k
napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.
Nadrezortné
hodnotenie
založené
na hodnotení výsledkov programov a operácií
spolufinancovaných od roku 2014 z EŠIF.

Zdroj údajov
súhrnné správy
o aktivitách
hodnotenia
a výsledkoch
hodnotení
EŠIF/OP/HP, RO
pre OP, gestori HP

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

12/2022

interne

CKO (OMH)

Časový
harmonogram

Forma

Zadávateľ

2023 - 2024

externe

CKO (OMH)

ROK 2023
Zdroj údajov
ITMS2014+,
monitorovacie
správy OP,
gestori HP,
výročné správy
OP; regionálne,
národné, európske
štatistické údaje;
iné hodnotenia
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3 Indikatívny súhrnný zoznam Aktualizácie
plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 – 2020
1.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
2.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby

č. 2

Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení
NSRR/OP/HP v programovom období 2007 – 2013 a vykonaného
metahodnotenia
Predmetom analýzy sú zistenia a odporúčania z hodnotení
realizovaných v programovom období 2007 – 2013.
Cieľom analýzy je rozpracovanie zistení a odporúčaní, vymedzenie
potrieb pre systém hodnotenia, najmä pokiaľ ide o implementáciu
výsledkov hodnotenia a úlohy CKO.
Výsledky analýzy budú využité pre nastavenie efektívneho systému
zapracovania odporúčaní a zefektívnenia samotného systému
hodnotenia vykonávaného CKO, čo je jedným zo záverov realizovaného
metahodnotenia.
CKO, RO pre OP/gestori HP, súhrnné správy a záverečné správy z
hodnotení vykonávaných v programovom období 2007 – 2013
Aké výzvy a riziká vyplynuli z realizovaných hodnotení, vrátane jeho
priebehu a využitia, na ktoré by sa mali zamerať budúce aktivity?
Aké sú potreby ďalšieho rozvoja systému hodnotenia s ohľadom na
úlohy a postavenie CKO?
Aký je efektívny spôsob komunikácie a podpory využívania získaných
poznatkov a odporúčaní z hodnotení?
metaanalýza súhrnných správ za obdobie 2007 – 2013 a záverečných
hodnotiacich správ
ukončené 06/2016
interne
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia Pracovná skupina
pre hodnotenie
-

Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Hodnotenie komunikačných a informačných
aktivít
v
programovom období 2014 - 2020
Predmetom hodnotenia je Komunikačná stratégia operačného programu
Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014
10

hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
3.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov

– 2020 a Ročné komunikačné plány operačného programu Technická
pomoc pre Partnerskú dohodu.
Cieľom hodnotenia je zhodnotiť plnenie Komunikačnej stratégie OP TP
pre PD SR na programové obdobie 2014 – 2020 a aktivity Ročných
komunikačných plánov OP TP pre PD SR.
CKO, Komunikačná stratégia OP TP pre PD na programové obdobie
2014 – 2020, ročné komunikačné plány
Do akej miery sú ciele komunikačnej stratégie pre Partnerskú dohodu vo
vzťahu k potrebám relevantné?
Do akej miery boli naplnené ciele komunikačnej stratégie pre Partnerskú
dohodu a ročného komunikačného plánu Operačného programu
Technická pomoc pre Partnerskú dohodu?
Do akej miery bol výsledok aktivít ročného komunikačného plánu
Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu
ovplyvnený inými faktormi, ktoré nevznikli priamym pôsobením
realizovaných aktivít?
Akým spôsobom prispeli realizované aktivity ročného komunikačného
plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu k
skutočným výsledkom? Aké typy aktivít je účelné realizovať v
budúcnosti?
desk research, pološtruktúrovaný (hĺbkový) rozhovor, komparatívna
(porovnávacia) metóda, dotazníkový prieskum verejnej mienky,
hodnotenie založené na teórii, syntéza
ukončené 05/2017
externe
oddelenie hodnotenia
a publicity (ÚV SR)

v spolupráci

s odborom

informovanosti

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu
oddelenie prípravy a implementácie projektov
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte
stratégie Európa 2020
Predmetom hodnotenia sú synergické efekty EŠIF.
Cieľom hodnotenia je vytvorenie metodologického manuálu, ktorý
popíše postupy hodnotenia aplikovateľné primárne pre CKO a RO.
Výsledky sú relevantné pre RO OP, ktoré budú v priebehu
programového obdobia hodnotiť dopady prioritných osí.
CKO, RO pre OP, gestori HP, EVALSED, vykonané hodnotenia
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Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
4.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

Akým spôsobom sa podieľajú synergické efekty na plnení národných
cieľov Európa 2020 a hlavných cieľov inteligentného, inkluzívneho a
udržateľného rastu?
Akým spôsobom je možné pristupovať ku hodnoteniu synergických
efektov a dopadov intervencií plánovaných v rámci EŠIF vo vzťahu
k stratégii Európa 2020?
metaanalýza, kvalitatívny terénny výskum, prístup stratifikovaného
cielenia, postup reťazového referenčného výberu, hĺbkové
pološtruktúrované rozhovory
ukončené 12/2016
externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
oddelenie prípravy a implementácie projektov
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Hodnotenie efektívnosti nastavenia procesov EŠIF
Predmetom hodnotenia je posúdenie efektívnosti nastavenia vybraných
procesov systému riadenia EŠIF a navrhnutie opatrení na zvýšenie ich
efektívnosti. Ako vhodné sa momentálne javia nasledujúce procesy:
1. Fáza vyhlásenia výzvy, 2. Vypracúvanie žiadostí zo strany
potenciálnych príjemcov, 3. Formálne hodnotenie žiadostí o NFP,
4. Hodnotenie obsahu žiadostí o NFP a systém výberu projektov,
prípadne ďalšie procesy.
Cieľom je podrobná analýza vybraných procesov EŠIF, ktorá bude
založená na údajoch z procesov zrealizovaných v rámci operačných
programov 2007 – 2013 a porovnávaná na základe aktuálnej riadiacej
dokumentácie na programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom
na implementáciu nových projektov budú do analýzy zahrnuté aj
procesy realizované v rámci programového obdobia 2014 – 2020.
Hlavným výstupom bude navrhnutie opatrení riadiacim orgánom na
úpravu vybraných procesov a prípadné návrhy na odstránenie
neefektívnych postupov.
Hodnotenie je potrebné vykonať za účelom zjednodušiť a zefektívniť
plnenie nastaveného systému riadenia EŠIF.
ITMS2014+, CKO, RO/SO
Aká je efektívnosť vybraných procesov?
Je možné zvýšiť efektívnosť vybraných procesov?
Aké sú odporúčania a návrhy na zlepšenie plnenia systému riadenia
EŠIF?
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Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
5.

Ďalšie otázky budú doplnené v závislosti od výberu procesov.
SWOT analýza, Balanced Scorecard, dotazníkové zisťovania, terénny
kvalitatívny výskum
ukončené 09/2016
externe
OMKS

OMKS
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
oddelenie prípravy a implementácie projektov

Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR
k 31.12. 2016
Predmet,
cieľ Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda SR a jej pokrok voči
stratégii Európa 2020 a národným stratégiám.
a zdôvodnenie
Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej
potreby
dohody SR k 31. decembru 2016 ako nevyhnutný predpoklad pre Správu
hodnotenia
o pokroku SR v roku 2017.
(špecifikácia)
PD SR na roky 2014 – 2020, legislatívne, strategické a koncepčné
Zdroj údajov
dokumenty EÚ a SR, Národný program reforiem SR, ITMS2014+,
výročné správy o vykonávaní OP, RO pre OP, Eurostat, ŠÚ SR, OECD
Základné
Ako sa zmenili rozvojové potreby v oblasti hospodárskeho, sociálneho
hodnotiace
a územného rozvoja SR v porovnaní s východiskovou situáciou od
otázky
prijatia PD SR a relevantnosť očakávaných výsledkov tematických
cieľov PD SR?
Aké boli hrubé efekty realizovaných intervencií v rámci tematických
cieľov PD vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020, plneniu
Národného programu reforiem a plneniu špecifických odporúčaní Rady
a Komisie pre SR a podľa vhodnosti aj potrebám na regionálnej úrovni?
Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt

komparatívne analýzy kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií,
predovšetkým štatistických údajov
ukončené 05/2017
externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
odbory sekcie CKO
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
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Pracovná skupina pre hodnotenie
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
6.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia

oddelenie prípravy a implementácie projektov
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Ex-post hodnotenie dopadov implementácie NSRR na dosiahnutie
strategického cieľa NSRR
Účelom hodnotenia je identifikovať, analyzovať a kde je to možné
kvantifikovať dopady/efekty podpory v rámci všetkých strategických
priorít ŠF a KF a zároveň zhodnotiť, do akej miery sa podarilo naplniť
strategický cieľ NSRR.
Cieľom hodnotenia je poskytnúť také poznatky a odporúčania, ktoré
budú využiteľné pre strategický manažment súčasného programového
obdobia, ako aj pre plánovanie a programovanie strategických
rozvojových cieľov a politík SR v období po roku 2020.
Výsledky boli poskytnuté autorom dokumentu „Východiskový návrh
priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027“.
dokument „NSRR na roky 2007 – 2013“, ITMS II, ÚPSVR SR, RO pre
OP/koordinátori HP, výročné správy o vykonávaní OP/HP, Eurostat,
OECD, ŠÚ SR
Ako boli čerpané zdroje NSRR z pohľadu územného členenia (NUTS
III), operačných programov, typu projektov, tematického zamerania,
času, príp. ďalších stanovených kritérií?
Aké základné benefity (výstupy, príp. výsledky) tieto zdroje priniesli v
regionálnom a tematickom členení?
Aké socio-ekonomické efekty v regiónoch priniesla implementácia
intervencií v oblasti dopravnej infraštruktúry, životného prostredia,
výskumu a vývoja a zamestnanosti?
neexperimentálne prístupy a kvantitatívne nástroje zberu a analýzy
údajov
ukončené 06/2018
externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
Pracovná skupina pre monitorovanie
oddelenie prípravy a implementácie projektov
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
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7.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
8.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby

Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ
a ND na úrovni programov
Predmetom hodnotenia je HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni OP.
Cieľom hodnotenia je posúdenie funkčnosti mechanizmov vytvorených
pre zabezpečenie uplatňovania zásad horizontálnych princípov v rámci
implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria na posúdenie kľúčových
opatrení prijatých vo vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych princípov v
rámci operačných programov.
výročné správy o vykonávaní OP/HP, ITMS2014+, RO pre OP, gestori
HP
Dokážu mechanizmy vytvorené na národnej úrovni (na úrovni
Partnerskej dohody) účinne presadzovať uplatňovanie zásad HP UR pri
implementácii EŠIF?
Aká je účinnosť opatrení prijatých na podporu a sledovanie uplatňovania
zásad HP UR v rámci jednotlivých operačných programov?
Do akej miery prispela implementácia intervencií podporených z EŠIF
k plneniu cieľov stanovených v národnom strategickom dokumente pre
HP UR?
Dokážu mechanizmy vytvorené na národnej úrovni (na úrovni
Partnerskej dohody) účinne presadzovať uplatňovanie zásad HP RMŽ a
ND pri implementácii EŠIF?
Aká je účinnosť opatrení prijatých na podporu a sledovanie uplatňovania
zásad HP RMŽ a ND v rámci jednotlivých operačných programov?
Do akej miery prispela implementácia intervencií podporených z EŠIF
k plneniu cieľov stanovených v národnom strategickom dokumente pre
HP RMŽ a ND?
čiastočne štruktúrované a hĺbkové rozhovory (interview), komparatívna
analýza
ukončené 05/2017
externe
oddelenie hodnotenia v spolupráci s gestormi horizontálneho princípu
„Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia“ a horizontálneho princípu
„Udržateľný rozvoj“
oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
koordinačný výbor HP RMŽaND
oddelenie prípravy a implementácie projektov
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Hodnotenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier
Predmetom hodnotenia je Integrovaná sieť informačno-poradenských
centier.
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hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov

Základné
hodnotiace
otázky

Cieľom hodnotenia je posúdenie fungovania integrovaných informačnoporadenských centier.
ÚV SR podporí v zmysle PD Integrovanú sieť informačnoporadenských centier (IS IPC), ktorá bude poskytovať informácie o
EŠIF. Hodnotenie sa uskutoční po 2 rokoch fungovania IS IPC. Na
základe výsledkov hodnotenia bude rozhodnuté o tom, či bude IS IPC
ďalej podporovaná alebo nie, a ak áno, identifikujú sa v rámci
hodnotenia možnosti efektívnejšej činnosti IS IPC.
ITMS2014+, polročné hodnotenie činnosti jednotlivých IPC zo strany
RO, polročné vyhodnotenie činnosti koordinátora IS IPC, zamestnanci
CKO, RO, SO, verejnosť, databáza záujemcov o informácie o EŠIF,
Správa o činnosti informačno-poradenského centra
Je efektívne poskytovanie informácií z jedného centra v rámci každého
kraja?
Je vhodné zriadiť IPC aj na území BSK?
Sú subjekty zapojené do riadenia kontroly a EŠIF spokojné
s fungovaním IS IPC?
Sú záujemcovia o informácie o EŠIF spokojní s činnosťou jednotlivých
IPC?
desk research (analýza správ), prieskum, interview, benchmarking
ukončené 08/2018

Návrh metód
Časový
harmonogram
externe
Forma
OMKS
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
OMKS
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
všetky RO pre OP
subjekt
odbor informovanosti a publicity
oddelenie prípravy a implementácie projektov
Finančné
riadenie
projektu
9.
Hodnotenie partnerstva pri príprave a vykonávaní Partnerskej
dohody SR
Predmetom hodnotenia je zapojenie partnerov pri vykonávaní
Predmet, cieľ
Partnerskej dohody SR.
a zdôvodnenie
Cieľom hodnotenia je posúdiť úlohy partnerov pri príprave Správy
potreby
o pokroku SR, zapojenie partnerov do procesu implementácie
hodnotenia
programov a ich hodnotenia vrátane ich účasti v monitorovacích
(špecifikácia)
výboroch operačných programov.
Vykonanie hodnotenia vyplýva z potreby poskytnúť informácie o úlohe
partnerov pri príprave Správy o pokroku SR v nadväznosti na článok 5
všeobecného nariadenia.
PD SR na roky 2014 – 2020, RO pre OP, CKO, monitorovací výbor pre
Zdroj údajov
OP, administratívne údaje

16

Základné
hodnotiace
otázky

Do akej miery boli dodržané ustanovenia článku 5 všeobecného
nariadenia a európskeho kódexu v súvislosti so zapojením partnerov do
vykonávania Partnerskej dohody SR?
Aké je konkrétne zapojenie partnerov podľa čl. 3 európskeho kódexu pri
vykonávaní Partnerskej dohody SR a ich vnímanie princípu partnerstva?
Akým spôsobom bol zabezpečený výber partnerov pri vykonávaní
Partnerskej dohody SR a do akej miery boli dodržané transparentné
postupy pri ich výbere?
Aká bola pridaná hodnota/príspevok zapojených partnerov do
vykonávania Partnerskej dohody SR?

Návrh metód

desk research, pološtruktúrovaný (hĺbkový) rozhovor, dotazníkový
online dotazníkový prieskum, syntéza
ukončené 06/2018

Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
10.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky
Návrh metód

2

externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
partneri2
oddelenie prípravy a implementácie projektov
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Analýza integrovaného prístupu k územnému rozvoju v rámci
Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020
Predmetom analýzy je posúdenie efektivity vymedzených opatrení
integrovaného prístupu k územnému rozvoju podporovaného z EŠIF v
programovom období 2014 – 2020.Predmetom hodnotenia je
efektívnosť a účinnosť nástrojov na podporu integrovaného územného
rozvoja.
Cieľom analýzy je posúdiť do akej miery prispievajú EŠIF k
integrovanému prístupu k územnému rozvoju a aké pozitívne príklady
to prináša.
primárne údaje, PRV, IROP, Interreg V-A SK – AT, Interreg V-A SK –
CZ, Interreg V-A SK-HU, ITMS2014+
Do akej miery prispievajú EŠIF k integrovanému prístupu k územnému
rozvoju a aké pozitívne príklady prináša?
desk research a čiastočne štruktúrované hĺbkové rozhovory

V zmysle článku 5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

17

Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
11.

ukončené 07/2018
externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
oddelenie prípravy a implementácie projektov

Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Posúdenie plnenia čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného
rámca a analýza možností prerozdelenia výkonnostnej rezervy
Predmet,
cieľ Predmetom hodnotenia sú čiastkové ciele ukazovateľov výkonnostného
rámca.
a zdôvodnenie
Cieľom hodnotenia je posúdenie plnenia čiastkových cieľov
potreby
ukazovateľov výkonnostného rámca.
hodnotenia
Na základe výsledkov analýz absorpčných kapacít OP bude hodnotenie
(špecifikácia)
slúžiť na prípravu revízií jednotlivých OP (po preskúmaní výkonnosti a
rozhodnutí o pridelení / nepridelení výkonnostnej rezervy zo strany EK).
ITMS2014+, Systém riadenia EŠIF, RO pre OP, záväzné plány
Zdroj údajov
o vykonávaní OP, výročné správy o vykonávaní OP, MP CKO,
nezávislý monitorovací subjekt
Boli naplnené čiastkové ciele výkonnostného rámca?
Základné
Existuje priestor a predpoklad na prerozdelenie výkonnostnej rezervy?
hodnotiace
otázky
analýza časových radov, regresná analýza, prepočty ukazovateľov
Návrh metód
a indexy
2019
Časový
harmonogram
interne
Forma
Zodpovedný za odbor monitorovania a hodnotenia
vypracovanie
zadávacích
podmienok
odbor monitorovania a hodnotenia
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Výsledky záverov z hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle
Spôsob
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
zverejnenia
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Priebežné hodnotenie procesu deinštitucionalizácie systému
sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti s príspevkom EŠIF
Predmet,
cieľ Predmetom hodnotenia je podpora procesu deinštitucionalizácie
systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR z EŠIF s
a zdôvodnenie
osobitným dôrazom na osoby so zdravotným postihnutím.
potreby
Súčasťou hodnotenia bude vyhodnotenie príspevku EŠIF k procesu
hodnotenia
deinšitucionalizácie, analýza závažných problémov, ktoré sa vyskytli v
(špecifikácia)
procese realizácie deinštitucionalizácie s podporou EŠIF, opatrení
prijatých na ich odstránenie a prípadne ukážka príkladov dobrej praxe.
ITMS2014+, OP ĽZ, IROP, výročné správy o vykonávaní OP ĽZ a
Zdroj údajov
IROP 2014 – 2018, iné hodnotenia
Akým spôsobom sa realizuje podpora deinštitucionalizácie z EŠIF? Kde
Základné
sa vyskytujú závažné problémy v rámci procesov EŠIF a aké opatrenia
hodnotiace
boli prijaté?
otázky
desk research, pološtruktúrovaný rozhovor, kvantitatívna analýza
Návrh metód
poskytnutej podpory
2019
Časový
harmonogram
interne
Forma
Zodpovedný za oddelenie hodnotenia
vypracovanie
zadávacích
podmienok
oddelenie hodnotenia
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
Spôsob
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
zverejnenia
13.
Hodnotenie EZÚS v kontexte programov Európskej územnej
spolupráce
Predmet,
cieľ Predmetom hodnotenia je nástroj EZÚS na území SR a jeho účinnosť
fungovania v nadväznosti na programy Európskej územnej spolupráce.
a zdôvodnenie
potreby
Návrh odporúčaní bude slúžiť pre prípravu programovania v novom
hodnotenia
programovom období.
(špecifikácia)
ITMS2014+,
Zdroj údajov
CKO,
RO jednotlivých programov,
EZÚS
Aké je postavenie a aké sú výhody nástroja EZÚS v implementácii
Základné
programov EÚS?
hodnotiace
otázky
prieskum, pološtruktúrované rozhovory
Návrh metód
2019 - 2020
Časový
harmonogram
12.
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Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
14.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov

Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt

kombinovane
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
odbor koordinácie projektov EŠIF
Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR
k 31.12. 2018
Predmetom hodnotenia je Partnerská dohoda SR a jej pokrok voči
stratégii Európa 2020 a národným stratégiám.
Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej
dohody SR k 31. decembru 2018 ako nevyhnutný predpoklad pre Správu
o pokroku SR v roku 2019.
Výsledky boli poskytnuté autorom dokumentu „Východiskový návrh
priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027“.
PD SR na roky 2014 – 2020, legislatívne, strategické a koncepčné
dokumenty EÚ a SR, ITMS2014+, IACS, AGIS, výročné správy
o vykonávaní OP, správy o stave implementácie EŠIF, ŠÚ SR, RO pre
OP, Eurostat, OECD
Ako sa zmenili rozvojové potreby v oblasti hospodárskeho, sociálneho
a územného rozvoja SR v porovnaní s východiskovou situáciou od
prijatia PD SR a relevantnosť očakávaných výsledkov tematických
cieľov PD SR?
Aké boli hrubé efekty realizovaných intervencií v rámci tematických
cieľov PD vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020, plneniu
Národného programu reforiem a plneniu špecifických odporúčaní Rady
a Komisie pre SR a podľa vhodnosti aj potrebám na regionálnej úrovni?
analýza časových radov, desk research, regresná analýza
04/2019 - 12/2019
externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
odbory sekcie CKO
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
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Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
15.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky
Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
16.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

Návrh metód

odbor koordinácie projektov EŠIF
Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Indikátory EŠIF a ich použitie
Predmetom je analýza využívania ukazovateľov vo vzťahu
k financovaným aktivitám OP. Výsledky budú tvoriť poučenia najmä
pre prípravu nového programového obdobia.
realizované hodnotenia EŠIF, výročné správy RO, číselník merateľných
ukazovateľov, ITMS2014+
Ktoré ukazovatele a s akou početnosťou sú prijímateľmi využívané
v hlavných programoch EŠIF? Aká je kvalita vybraných ukazovateľov?
kvantitatívna analýza, fokusová skupina
2019-2020
interne
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Vyhodnotenie pokroku pri implementácii horizontálneho princípu
Udržateľný rozvoj k 31.12.2018
Predmetom je hodnotenie implementácie cieľov HP UR
prostredníctvom napĺňania kľúčových merateľných ukazovateľov
vrátane podpory použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy.
výročné správy RO, číselník merateľných ukazovateľov, ITMS2014+
1. Aký je stav implementácie HP UR v Operačných programoch podľa
merateľných ukazovateľov HP UR?
2. Aký pokrok bol dosiahnutý pri napĺňaní kľúčových merateľných
ukazovateľov HP UR?
3. Aký pokrok bol dosiahnutý pri podpore použitej na ciele súvisiace so
zmenou klímy?
metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu
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Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
17.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky
Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
18.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby

2019
interne
odbor prierezových priorít (OPP)

odbor prierezových priorít (OPP)
Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Účinnosť vybraných opatrení EŠIF v rámci podpory MSP v rokoch
2014–2019
Na základe údajov z ITMS2014+ o projektoch pre malé a stredné
podniky bude spracovaný prehľad financovania a hlavných výsledkov
podpory.
Cieľom je vytvoriť IT nástroj, ktorý bude využiteľný aj pre ďalšie
interné hodnotenia, ktoré budú pristupovať k údajom ITMS2014+.
ITMS2014+
Aké typy podpôr získavajú MSP a ako sú pri žiadaní úspešné?
štatistické vyhodnotenie výziev a ŽoNFP
2020-2021
kombinovane
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
-

Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Riadenie EŠIF v kontexte stavu implementácie PO 2014–2020
Predmetom hodnotenia je metaanalýza existujúcich procesných
hodnotení RO a CKO a ich poučení v perspektíve situácie v
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hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky
Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
19.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky

implementácii (ako je nízke čerpanie, nízky záujem potenciálnych
prijímateľov a pod.).
Výsledky hodnotenia budú slúžiť CKO pre zlepšenie operatívnej
koordinácie implementácie EŠIF alebo pre prípravu nového
programového obdobia.
realizované hodnotenia EŠIF, výročné správy RO, prehľady
implementácie CKO
Aké typy zistení a odporúčaní boli v oblasti procesov riadenia
a implementácie EŠIF identifikované? K akým príčinám sa viazali a čo
vyplýva z týchto väzieb?
meta-analýza
2020
interne
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP na úrovni OP
Predmetom hodnotenia je HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni OP.
Cieľom hodnotenia je posúdenie funkčnosti mechanizmov vytvorených
pre zabezpečenie uplatňovania zásad horizontálnych princípov v rámci
implementácie EŠIF. Hodnotenie sa zameria na posúdenie kľúčových
opatrení prijatých vo vzťahu k uplatňovaniu horizontálnych princípov v
rámci operačných programov.
výročné správy o vykonávaní OP/HP, ITMS2014+, RO pre OP, gestori
HP
Dokážu mechanizmy vytvorené na národnej úrovni (na úrovni
Partnerskej dohody) účinne presadzovať uplatňovanie zásad HP UR pri
implementácii EŠIF?
Aká je účinnosť opatrení prijatých na podporu a sledovanie uplatňovania
zásad HP UR v rámci jednotlivých operačných programov?
Do akej miery prispela implementácia intervencií podporených z EŠIF
k plneniu cieľov stanovených v národnom strategickom dokumente pre
HP UR?
Dokážu mechanizmy vytvorené na národnej úrovni (na úrovni
Partnerskej dohody) účinne presadzovať uplatňovanie zásad HP RMŽ a
ND pri implementácii EŠIF?
Aká je účinnosť opatrení prijatých na podporu a sledovanie uplatňovania
zásad HP RMŽ a ND v rámci jednotlivých operačných programov?
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Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
prebratie
a akceptovanie
diela
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
20.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)
Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky
Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt

Do akej miery prispela implementácia intervencií podporených z EŠIF
k plneniu cieľov stanovených v národnom strategickom dokumente pre
HP RMŽ a ND?
analýza administratívnych dát, prípadové štúdie, interview,
benchmarking
2021
externe
oddelenie hodnotenia v spolupráci s gestormi horizontálneho princípu
„Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia“ a horizontálneho princípu
„Udržateľný rozvoj“
oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
koordinačný výbor HP RMŽaND
odbor koordinácie projektov EŠIF
Výsledky záverov z hodnotení budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Vyhodnotenie zistení a odporúčaní hodnotení EŠIF uskutočnených
v programovom období 2014-2020
Predmetom hodnotenia sú zistenia a odporúčania z hodnotení EŠIF
realizovaných v programovom období 2014 – 2020.
Cieľom hodnotenia je sumárne vyhodnotenie zistení a odporúčaní z
hodnotení EŠIF realizovaných v programovom období 2014 – 2020 za
účelom získania poučení a ako zdroj metaúdajov
súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení
EŠIF/OP/HP, RO pre OP, gestori HP
Existuje vzťah medzi kvalitou hodnotiacich správ a využitím výsledkov
z realizovaných hodnotení?
Aké sú „kľúčové ponaučenia (key lessons learnt)“ vo vzťahu k systému
hodnotenia?
prípadové štúdie, meta-analýza
12/2022
interne
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
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Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia
21.
Predmet, cieľ
a zdôvodnenie
potreby
hodnotenia
(špecifikácia)

Zdroj údajov
Základné
hodnotiace
otázky
Návrh metód
Časový
harmonogram
Forma
Zodpovedný za
vypracovanie
zadávacích
podmienok
Koordinátor
hodnotenia
Pripomienkujúci
subjekt
Finančné
riadenie
projektu
Spôsob
zverejnenia

Výsledky záverov z hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
Ex-post hodnotenie výsledkov PO 2014 – 2020

Predmetom hodnotenia je implementácia EŠIF v programovom období
2014 – 2020.
Cieľom hodnotenia je vyhodnotenie synergických efektov a dopadov
EŠIF k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020, so zameraním na
regionálne efekty. Nadrezortné hodnotenie založené na hodnotení
výsledkov programov a operácií spolufinancovaných od roku 2014 z
EŠIF.
ITMS2014+, monitorovacie správy OP, gestori HP, výročné správy
OP, regionálne, národné, európske štatistické údaje; iné hodnotenia
Aké boli synergické efekty vyplývajúce z intervencií podporených
zo zdrojov Európskej únie?
Do akej miery identifikované synergické efekty sa podieľali na plnení
národných cieľov stratégie Európa 2020?
prieskum, interview, dotazníky, kvantitatívne a kvalitatívne metódy
hodnotenia dopadov
2023 - 2024
externe
oddelenie hodnotenia

oddelenie hodnotenia
Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
Pracovná skupina pre hodnotenie
Pracovná skupina pre monitorovanie
odbor koordinácie projektov EŠIF
Výsledky záverov z hodnotení budú zverejnené na webovom sídle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
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4 Zoznam použitých skratiek
CKO
EK
ENRF
ES
ESF
EŠIF
EÚ
EZÚS
HP
HP RP
HP RMŽaND
HP UR
IPC
IS
ITMS II
ITMS2014+
KF
LAU1
MP
MV
NMV pre EŠIF
NSRR
NUTS III
OECD
OH
OMH
OMKS
OP
OPP
OP TP
PD SR
RO
SO
SR
ŠF
ŠÚ SR
TUR
UPSVR SR
ÚOŠS

Centrálny koordinačný orgán
Európska komisia
Európsky námorný a rybársky fond
Európske spoločenstvá
Európsky sociálny fond
európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia
Európske zoskupenie územnej spolupráce
horizontálny princíp
horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
horizontálny princíp Udržateľný rozvoj
informačno-poradenské centrum
integrovaná sieť
Informačno-technologický monitorovací systém pre programové
obdobie 2007 - 2013
Informačno-technologický monitorovací systém pre programové
obdobie 2014 - 2020
Kohézny fond
lokálna štatistická územná jednotka – rozdelenie podľa okresov
metodický pokyn
monitorovací výbor
Národný monitorovací výbor
Národný strategický referenčný rámec
Nomenklatúra územných štatistických jednotiek – 8 vyšších
územných celkov (samosprávnych krajov)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
oddelenie hodnotenia
odbor monitorovania a hodnotenia
odbor metodiky a koordinácie subjektov
operačný program
odbor prierezových priorít
operačný program Technická pomoc
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
riadiaci orgán
sprostredkovateľský orgán
Slovenská republika
štrukturálne fondy
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trvalo udržateľný rozvoj
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ústredný orgán štátnej správy
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