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Příloha č. 12 

Orientační časový harmonogram hodnotících aktivit 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.6.2016 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2023 30.6.2024

Zpráva o ex-ante hodnocení Standardní VZ Rozšířená VZ Standardní VZ Rozšířená VZ Standardní VZ Standardní VZ Standardní VZ Standardní VZ Standardní VZ + ex post hodnocení

Odpovědi na hodnotící otázky, závěry a 

doporučení ve vztahu k struktuře a 

implementaci PRV

Odpovědi na hodnotící otázky, závěry a 

doporučení ve vztahu k struktuře a 

implementaci PRV

Odpovědi na hodnotící otázky, závěry a 

doporučení ve vztahu k struktuře a 

implementaci PRV

Hodnocení výsledků podpor PRV a 

příspěvek k prioritním oblastem 

Hodnocení výsledků podpor PRV a 

příspěvek k prioritním oblastem (včetně 

doplňkových ukazatelů)

Hodnocení výsledků podpor PRV a 

příspěvek k prioritním oblastem (včetně 

doplňkových ukazatelů)

Zhodnocení využití prostředků TP Zhodnocení využití prostředků TP Zhodnocení využití prostředků TP

Zhodnocení příspěvku PRV k zajištění 

integrovaného  přístupu k využití EU 

fondů při podpoře místního rozvoje 

(místních rozvojových strategií LEADER)

Zhodnocení příspěvku PRV k zajištění 

integrovaného  přístupu k využití EU 

fondů při podpoře místního rozvoje 

(místních rozvojových strategií LEADER)

Zhodnocení příspěvku PRV k dosažení 

cílů strategie EU 2020 a tematických cílů 

společného strategického rámce

Zhodnocení příspěvku PRV k dosažení 

cílů strategie EU 2020 a tematických cílů 

společného strategického rámce

Zhodnocení  účinnosti, účelnosti a 

dopadů (čistý příspěvek) a příspěvku  ke 

třem obecným cílům SZP

Zhodnocení  účinnosti, účelnosti a 

dopadů (čistý příspěvek) a příspěvku  ke 

třem obecným cílům SZP

Zhodnocení příspěvku k průřezovým 

cílům

Zhodnocení příspěvku k průřezovým 

cílům

Sledování vývojových trendů  a analýza 

kontextu

Sledování vývojových trendů  a analýza 

kontextu

Nastavení informačních systémů pro 

sběr dat od žadatelů

Nastavení přístupu k 

datům pro hodnotitele, a 

to jak pro žadatele, tak 

pro srovnávací skupiny

Revize  potenciálních zdrojů dat ; 

identifikace potřeb k zajištění dat a 

zdrojů dat

Doplnění mezer a řešení 

identifikovaných slabých 

stránek ve sběru dat

Určení programově specifických 

hodnotících otázek a ukazatelů 

(příprava fichí pro specifické 

indikátory)

Revize  potenciálních  

metod pro sběr dat

Určení specifických potřeb pro 

hodnocení programu a výběr témat k 

hodnocení

Revize  potenciálních 

hodnotících metod 

zejména pro výsledky a 

dopady

Revize společných hodnotících 

otázek, definice hodnotících kritérií, 

provázanost s ukazateli

Píprava veřejné zakázky pro zajištění 

případných  průběžných externích 

hodnocení

Píprava veřejné zakázky 

pro zajištění hodnocení 

pro účely VZ 2017

Píprava veřejné zakázky pro zajištění 

hodnocení pro účely VZ 2019

Příprava veřejné zakázky pro 

zajištění hodnocení pro účely Ex-

post hodnocení

Kontrola kvality hodnotící zprávy Kontrola kvality hodnotící zprávy Kontrola kvality hodnotící zprávy

Naplánování zdrojů (lidských i 

finančních) pro hodnocení a budování 

kapacity
Odsouhlasení dostupnosti dat s 

poskytovateli dat

Příprava komunikační strategie k 

prezentaci výsledků hodnocení
Monitoring komunikační strategie
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Hodnocení v průběhu programového období

Reportování 

výsledků

Monitoring pokroku PRV ve vztahu k výstupovým a cílovým ukazatelům

Sběr a poskytování dat o subjektech, keré nejsou příjemci podporyk vytvoření kontrolních skupin
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Zveřejnění a šíření výsledků hodnocení

Zhodnocení pokroku , úspěchů PRV dosažení 

Zpracování a syntéza relevantních informací v souladu s vybranými hodnotícími metodami

Provádění ad hodnitících studií

Monitoring komunikační strategie

Organizační nastavení systému 

monitoringu a hodnocení (ŘO, PA, 

MV, řídící skupina pro hodnocení, 

technické (tematické) pracovní 

skupiny, MAS , CSV, poskytovatelé 

dat, hodnotitel/é)

Prezentace a diskuse VZ na jednáních Monitorovacího výboru

Průběžná koordinace hodnotících aktivit ( včetně revize hodnotícího plánu) s implementací PRV prostřednictvím ustanovení a práce pracovní skupiny pro hodnocení

Podpora společného procesu získávání poznatků


