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Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro

rozvoj regionů České republiky na období 2004-2006.

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli
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všech operačních programů podporujících rozvoj území České

republiky mimo hlavní město Prahu.

Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, racionální řízení pomoci

poskytované ČR ze strukturálních fondů a odpovídá tak za téměř

1,5 miliardy EUR, které má ČR k dispozici pro roky 2004-2006.
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1. Úvod

1.1 Co jsou horizontální priority?

Horizontální priority (HP), horizontální témata neboli průřezová témata jsou zásadní

oblasti, kterými se každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů musí

zabývat již od fáze přípravy.

V cílech stanovených Evropskou komisí na programové období 2000-2006 vedle

podpory konkurenceschopnosti a ekonomické a sociální soudržnosti je zapojení

a podpora horizontálních priorit velmi zásadní. Zvláštní důraz je kladen na rovné

příležitosti mužů a žen, na udržitelnost životního prostředí a rozvoj informačních

technologií, a to zvláště v souvislosti s přijetím Lisabonské strategie.1) Horizontální

témata nemají žádné vlastní finanční alokace, neboť jsou naplňována

prostřednictvím rozličných programových opatření. Různé národní a regionální

orgány specifikují i další tzv. průřezové tématické oblasti, např. sociální začlenění,

místní rozvoj, podpora malého a středního podnikání.

Strategický dokument ČR, Rámec podpory Společenství, řadí mezi horizontální

priority následující oblasti: 

– životní prostředí (udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům EU)

– rovné příležitosti 

– informační společnost

– vyvážený rozvoj regionů

České republice tak vzniká povinnost hodnotit horizontální priority v souvislosti

s příjmem pomoci ze strukturálních fondů a to jak na úrovni Rámce podpory

Společenství, tak na úrovni operačních programů a dalších programů

spolufinancovaných SF. Evaluace horizontálních priorit ověřuje, zda váha, kterou jim

Evropská komise přiřazuje, je odpovídajícím způsobem zohledněna ve všech

programových dokumentech, v řízení programů a následně, zda strukturální fondy

přispívají k naplňování těchto priorit. Evaluace HP výrazně přispívá ke zlepšení, příp.

doplnění v přípravě na další programové období.2)

Z důvodu širokého tématického záběru, které HP pokrývají, je žádoucí využít

zkušenosti s jejich hodnocením starými členskými státy EU. Cílem zpracovaného

Přehledu „Horizontální priority v programech strukturálních fondů - Praxe

a zkušenosti z hodnocení“ je umožnit hodnotitelům v ČR orientaci v již existujícím

přístupu k hodnocení HP a vybavit je souhrnem praktických příkladů hodnocení, které

se osvědčily v praxi a které mohou být relevantní pro hodnocení v ČR. Přehled tak

představuje ucelený obraz o stavu hodnocení HP v programech strukturálních fondů.

V neposlední řadě Přehled má sloužit širokému publiku z řad konečných příjemců,

akademické obce apod. V konečném důsledku přispěje k šíření informací o rovných

příležitostech, životním prostředí, informační společnosti a vyváženému rozvoji regionů.

Přehled logicky i tématicky navazuje na Manuál horizontálních priorit zpracovaný

odborem RPS MMR,3) který představuje HP po stránce věcné i legislativní. Přehled se

nezabývá podrobným popisem horizontálních priorit jako takových, ale zaměřuje se

primárně na jejich hodnocení.

HP v Rámci podpory
Společenství ČR

Hlavní účel studie

Manuál HP RPS

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

1) Přijatá v březnu 2000 stanoví nový cíl Evropské unie v oblasti posílení zaměstnanosti, ekonomických a sociálních reforem jako
součásti znalostní ekonomiky

2) RPS ČR 2004-2006, MMR ČR 2003. Dále zadání projektu (ToR) 2/04 z Hodnotícího plánu RPS.
3) Manuál horizontálních priorit Rámce podpory Společenství MMR ČR, 11.7.2004



7

Úvod

Úvod

Rešerše dokumentů

Případové studie

Formulace závěrů

Použitá terminologie

EK a hodnocení

1.1.1 Struktura studie

Studie, kterou držíte v ruce, byla zpracována na základě Zadání MMR v rámci

evaluace RPS pro období 2004-2006, projekt „2/04 -1 Přehled a analýza

hodnotitelských postupů horizontálních priorit strukturálních fondů a osvědčené

příklady z praxe“. V úvodní části je stručně popsána problematika horizontálních

priorit.

Praktiky a zkušenosti s evaluací horizontálních priorit strukturálních fondů jsou

představovány v kapitole 4 formou rešerší celkem 23 dokumentů. Identifikovány byly

dokumenty relevantní zvláště pro strukturální fondy a především pro názornost

rozličných praktik v hodnocení strukturálních fondů. Jedná se o metodické příručky

a tématické studie připravené Evropskou komisí, řídícími či implementačními orgány

programů SF členských států EU, i příspěvky na kongresech, přinášející zajímavé

poznatky z hodnocení HP. Rešerše jsou utříděny podle jednotlivých HP.

V kapitole 5 je zpracováno 12 případových studií z provedených hodnocení 

ve vybraných členských zemích EU (Irsko, Velká Británie, Německo, Rakousko

a Švédsko). Experti pracovali s hodnotícími zprávami převážně ze střednědobých 

a ex-post hodnocení, a to Rámce podpory Společenství a ostatních programů SF Cíle 1.

Poznatky z prostudovaných dokumentů vedou pak v 6. kapitole studie „Horizontální

priority v programech strukturálních fondů - Praxe a zkušenosti z hodnocení“

k formulaci obecnějších závěrů o přístupu k HP ve všech fázích programového cyklu,

zvláště pak ve fázi programování, monitorování a hodnocení. Konkrétní postupy

a nástroje hodnocení HP, které se nejlépe osvědčily ve vybraných členských státech

EU, jsou následně doporučeny k použití v České republice.

Terminologie ekonomicko-sociální koheze, včetně oblasti hodnocení programů,

a způsob překladu a výkladu některých termínů z angličtiny nejsou ještě vždy

ustálené. V závorkách je proto v některých případech uváděn i anglický výraz.

Základem výkladu a překladu evaluačních termínů byl vzat Slovník přeložený

a publikovaný Ministerstvem zemědělství ČR, který je součástí Směrnice 

pro hodnocení programů rozvoje venkova prováděných za podpory programu SAPARD.4)

1.2. Úvod do problematiky hodnocení 

a horizontálních priorit

Pravidelné hodnocení v různých etapách přípravy a implementace programu je

jedním ze základních požadavků Evropské komise na ověření kvality a efektivnosti

využití poskytnuté pomoci ze strukturálních fondů. (Nařízení 1260/99, články 40-43).

V souladu s nařízeními stanoví postupy, odpovědnosti a termíny hodnocení finanční

smlouvy a jednotlivé směrnice EK pro hodnocení. Způsob hodnocení programů by

měl být částečně stanoven programem samým, částečně pak společnými

hodnotícími otázkami s jejich kritérii a indikátory.

4) Guidelines for the Evaluation of Rural Development Programmes Supported 
by SAPARD, EC 2001
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1.2.1. Evropská Unie a horizontální priority neboli průřezová

témata (Cross-cutting Themes)

Implementace HP je poměrně experimentální záležitost co do designu i do řízení,

což vede k otázce, jak tyto HP mají být vyhodnocovány, hodnoceny a zkoumány.

Názory ekonomů a politiků se liší. Má se pozornost zaměřit na měření výstupů

a dopadů nebo na vysvětlování, jak nové formy politické a sociální interakce a nové

normy jsou tvořeny? Adekvátní pro hodnocení HP v rámci průběžného hodnocení se

ukázaly být procesy a dopady. 

Odborníci na danou problematiku5) uvádí, že tradiční techniky evaluace, vycházející

z rámce metodiky Evropské komise MEANS, nedostatečně postihují správu a řízení

programu. Tyto metody podceňují roli sociálních a politických aktérů v oblasti

implementace, což ve vztahu k horizontálním prioritám se projevuje negativně. Ani

nejnovější metodika hodnocení ekonomicko-sociálního rozvoje zadaná 

ke zpracování Evropskou komisí, zatím nazvaná „The Guide“, nerozpracovává

jednotlivá horizontální témata a jejich hodnocení v dostatečném rozsahu.

Politika týkající se rovných příležitostí, životního prostředí a informační společnosti

tvoří značnou část diskusí o reformě strukturálních fondů v roce 1999 i nyní, v přípravě

na další programové období 2007-2013. Nejrozvinutější jsou diskuse ohledně rovných

příležitostí a genderového mainstreamingu. Ohledně životního prostředí zůstává

zodpovědnost na GŘ pro životní prostředí. 

Většina summitů EU od roku 1999 se o HP nezmiňovala, ani ve svých stěžejních

zprávách. Teprve směrnice Evropské komise jako Vademekum 2000-2006 (EK 1999),

Směrnice k programům SF 2000-2006 (EK 1999) a Směrnice Mainstreaming rovných

příležitostí mužů a žen (EK 1999) položily základ ke dvěma HP, které musí být

zapojeny do všech programů SF:

– rovné příležitosti (povinnost začlenění do všech politik, celkový

mainstreamingový přístup. Znamená to podpořit jak rovné příležitosti, tak

specifická opatření podporující ženy a mobilizovat všechny všeobecné politiky

k zohledňování speciální situace žen);

– vztah k životnímu prostředí (soulad s komunitární enviromentální legislativou

a ochranou přírody musí být začleněn do všech definic a implementací opatření

podporovaných SF).

Informační společnost nebyla začleněna jako HP, ale jako tématická priorita

a podmínka růstu a zaměstnanosti, zvláště v oblasti telekomunikací. Tyto intervence

byly začleněny důsledněji v prioritách SF než jako HP. Rozdílné jsou i politické přístupy

k jednotlivým HP: gender a rovné příležitosti jsou více založeny na pozitivních akcích

a mainstreamingu, životní prostředí na legislativní shodě, informační technologie

jsou podporovány směrnicí.

Jak hodnotit HP?

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

5) Peter Wells a Tony Gore, příspěvek prezentovaný na kongrese Evropské evaluační
asociace v Berlíně, říjen 2004.
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Závěr ÚvoduRozšíření EU o transformující se ekonomiky a společnosti přináší dopady na celé

území EU, zvláště na vnitřní a vnější hranice území EU. Tyto účinky budou vyžadovat

stále větší důraz na vyrovnaný rozvoj regionů, se speciálním zaměřením 

na nadnárodní politické a administrativní systémy, možné geografické polarizace,

nevypočitatelný rozvoj technické infrastruktury, důraz na životní prostředí a účinky

veřejného sektoru.





Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)II.
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2. Praxe a zkušenosti z hodnocení: analýza

dokumentů (rešerše)

V současném Přehledu je předkládáno 23 rešerší dokumentů relevantních 

pro hodnocení strukturálních fondů a problematiku horizontálních priorit.6) Rešerše

dokumentů jsou zaměřeny a seskupeny podle čtyř zadaných horizontálních priorit

řazených v programovém dokumentu Rámec podpory Společenství: životní prostředí

(udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům EU), rovné příležitosti,

informační společnost, vyvážený rozvoj regionů. Předchází jim čtyři rešerše

poskytující obecnější pohled na souhrnnou problematiku hodnocení horizontálních

priorit nebo hodnocení několika HP současně.

Na základě doporučené odborné literatury MMR, vytipování literatury zahraničními

experty a vlastní průzkumnou internetovou činnosti řešitelský tým prozkoumal celou

řadu dokumentů, směrnic, studií a projektových zpráv zabývající se danou

problematikou.7) Společným zdrojem pro evaluaci HP je Průvodce pro hodnocení

socioekonomického vývoje „The Guide“8) včetně doprovodných částí příručky zvané

„Sourcebook“,9) zpracované v současné kapitole v úvodu ke každé z posuzovaných

horizontálních priorit.

Poučné studie a manuály vysvětlující význam horizontálních priorit v programech

a projektech spolufinancovaných strukturálními fondy čerpaly řešitelé z internetových

stránek vládních agentur implementujících jednotlivé programy a nástroje

strukturální pomoci. Cílem takových příruček je seznámit potenciální žadatele

projektů s problematikou horizontálních priorit.10) Oblast hodnocení horizontálních

priorit je dále rozpracovávána speciálními studiemi vládních a unijních orgánů,

v rámci speciálních projektů opatření technické pomoci a Evropskou komisí, GŘ

REGIO. Odborné zdroje informací čerpali řešitelé z přednášek expertů v oblasti

hodnocení a to v průběhu kongresů evaluačních asociací a EK v posledních letech.11)

Rešerše dokumentů sledující oblast hodnocení HP všeobecně nebo více HP jsou

seřazeny v úvodní pod kapitole 4.1. Průřezová témata.

Nejužitečnějším typem zpracovávaných dokumentů z hlediska poskytnutých

informací o hodnotících technikách, metodách, sběru dat a analýze dat se prokázaly

být speciální studie a směrnice k monitorování a hodnocení HP v projektech

podporovaných daným operačním programem nebo Rámcem podpory Společenství.

Takové studie jsou často zadávány ke zpracování řídícími orgány programů

jednotlivých členských států nebo přímo Generálním ředitelstvím REGIO (Evropskou

komisí).

Každá rešerše poskytuje shodně se Zadáním základní údaje o publikaci včetně

kontaktních informací a internetových odkazů; zvláště pak popis použitého způsobu

hodnocení relevantní HP, použité indikátory, provedený sběr dat a analýzu metody

hodnocení.

Řešitelé se na základě Zadání projektu zaměřili převážně na hodnocení celých

programů, včetně Rámce podpory Společenství.

Rešerše dokumentů

Výběr dokumentů

Typ zpracovávaných
dokumentů

Přístup k zpracování

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

6) Nejedná se o konečný počet vhodných dokumentů k rešerším
7) Limitovaný rozsah Příručky a krátké časové období k realizaci projektu nedovoluje analyzovat všechny zajímavé, relevantní a stále

nové dokumenty a studie. Řešení se nabízí ve volném pokračování projektu a následném zpracovávání dalších dokumentů.
8) Český překlad této metodické příručky byl vydán MMR pod názvem „Evaluace socioekonomického rozvoje“, Praha 2004. 
9) Rozpracované části manuálu „The Guide“ týkající se např. metod a technik hodnocení zvané „Sourcebook“ nejsou do češtiny přeloženy.
10) Např. www.scotland.gov.uk, www.wsep.gov.uk
11) Kongres evropské evaluační asociace (EES) v Berlíně 2004, v Seville 2002. Kongres Německé evaluační asociace (DeGEval) ve

Vídni 2004. www.europeanevaluation.org, www.degeval.de
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2.1 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Implementace horizontálních priorit v programech strukturálních fondů 
2000 - 2006: co se stane s politickou rétorikou?

The Implementation of the Horizontal Priorities in the 2000-2006 Structural Funds Programmes: 

What Happenes After the Rhetoric of Policy Making?

Typ dokumentu / účel dokumentu
Příspěvek prezentovaný na konferenci RSA „Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Totality“,

Angers, duben 2004.

Práce byla též prezentována na kongrese Evropské evaluační asociace v Berlíně, říjen 2004.

Zdroj: Konference Evropské evaluační asociace (EES) v Berlíně, říjen 2004, www.ees.org

www: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/presentations04/wells.pdf

http://www.ees.org

Relevantní HP
Odborný zobecňující dokument zabývající se všemi HP celkově a jednotlivě, vývojem počtu a zaměřením HP, jejich

politickým opodstatněním i implementací.

Abstrakt publikace
Dokument se zabývá vývojem horizontálních priorit v regionální politice EU a rozličným způsobem jejich

implementace i způsobem přenosu HP do regionů. Práce se opírá o závěry ze střednědobých hodnocení programů

SF Cíl 1, 2000-2006, ve Spojeném Království.

Autoři docházejí k závěru, že tradiční techniky evaluace, vycházející z rámce metodiky Evropské komise MEANS,

nedostatečně postihují správu a řízení programu. Tyto metody podceňují roli sociálních a politických aktérů v oblasti

implementace, což ve vztahu k horizontálním prioritám se projevuje negativně.

Analytický dokument je rozdělen do 4 sekcí:

1) vznik a vývoj HP v politickém myšlení EU
– Práce se zaměřuje na prioritu rovných příležitostí, životního prostředí a informační společnosti

– Jako hlavní dokumenty, které položily základ ke dvěma HP (rovné příležitosti a vztah k životnímu prostředí) ve

všech programech SF jsou uváděny Vademekum 2000-2006 (EK 1999), Směrnice k programům SF 2000-2006 (EK

1999) a Směrnice Mainstreaming rovných příležitostí mužů a žen (EK 1999). 

– Autoři pracují s termínem Enviromentální udržitelnost

– Informační společnost nebyla začleněna jako HP, ale jako tématická priorita a podmínka růstu a zaměstnanosti,

zvláště v oblasti telekomunikací.

– Politika týkající se rovných příležitostí, životního prostředí a informační společnosti tvoří značnou část diskusí

o reformě strukturálních fondů v roce 1999 na programové období 2000-2006 a nyní na programové období

2007+. Nejrozvinutější jsou diskuse ohledně rovných příležitostí a genderového mainstreamingu.

2) rozličné teoretické přístupy na vývoj jednotlivých HP
3) jak byly HP implementovány v South Yorskhire - vychází se ze zkušenosti ze střednědobého hodnocení

programů Cíle 1. Autoři dochází k závěru, že bez pochopení širších kontextů regionální politiky EU nelze úspěšně

HP implementovat. Zde byly použity tři HP: rovné příležitosti, enviromentální udržitelnost a informační společnost.

4) závěrečná sekce je o významu správné správy v implementaci HP v regionální politice EU

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Jedná se o komparativní dokument analyzující všechny HP v průběhu dvou posledních programových období.

Implementace HP je poměrně experimentální záležitost co do designu i do řízení., což vede k otázce jak tyto HP mají

být vyhodnocovány, hodnoceny a zkoumány. Názory se liší: Má se pozornost zaměřit na měření výstupů a dopadů

nebo na vysvětlování jak nové formy politické a sociální interakce a nové normy jsou tvořeny? Adekvátní 

pro hodnocení HP v rámci průběžného hodnocení se ukázaly být procesy a dopady.

Byly identifikovány následující mechanismy k práci s průřezovými tématy:
– Ustanovení Task Groups - za účelem objasnit cíle a vhodné oblasti HP

– Ustanovené týmu na každé průřezové téma v rámci např. ŘO

– Řada nástrojů ke komentování projektových návrhů a podnikatelských plánů

– Poskytování poradenství, vedení a kontrolní list pro zpracovatele projektů

– Využití zastřešujících organizací k širšímu publikování témat

Úkoly týmů v oblasti průřezových témat:
– Revise témat (HP) a ustanovení operačního rámce na úrovni implementace programu a projektu. 

Bylo identifikováno šest témat (HP)

– Zpracování akčního plánu každého průřezového tématu

– Příprava indikátorů k monitorování (nejsou v práci uvedeny)

– Nastavení a zlepšení komunikace mezi manažery na úrovni priorit a na úrovni projektů

– Podpora při bodování a hodnocení projektů

Zkoumané vztahy a otázky:
– Vztah programových cílů a HP

– Vztah priorit programu a HP

– Do jaké míry rozumíte průřezovým tématům? (otázka v dotazníkovém šetření)

– Jak efektivně je každé průřezové téma obsaženo v prioritách a opatřeních?

– Do jaké míry je průřezové téma relevantní potřebám oblasti?

Zkoumané otázky ve vztahu k výsledkům a dopadům:
– Počet a poměr projektů k jednotlivým HP

– Relevance HP k programovému dokumentu

– Účinek HP na budoucí design projektů

– Účinek HP na organizaci

Komparativní analýza s ostatními evaluacemi Cíle 1 dospěla k následujícím závěrům:

– Existují rozdílné HP

– Existují omezené údaje o dopadech HP na projekt

– HP nebyly prioritou OP

– Existuje různá a většinou omezená kapacita monitorovacího systému směrem k HP

Použité indikátory
Práce neuvádí konkrétní ukazatele pro sledování jednotlivých horizontálních priorit.

– Evidence z implementace horizonáltních priorit může také být použita jako indikátor. Zkoumají se zavedené

procesy, mechanismy a design HP 

– Existence relevantních průřezových témat je indikátorem vztahu cílů programu s HP/průřezovými tématy (jako

zaměstnanost, informační společnost, životní prostředí, sociální inkluze, rovné příležitosti atd,)
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Sběr dat
Samotný analytický dokument je zpracován na základě:

– Analýzy odborných publikací význačných vědeckých pracovníků zabývajících se Evropskou unií jako takovou

a jejími politikami;

– Analýzy směrnicí EK;

– Ze zkušenosti provádění a závěrečné zprávy ze dvou střednědobých hodnocení programů Cíle 1 a

– Konkrétně z údajů z provedeného střednědobého hodnocení programu Cíle 1 South Yorskshire. Toto hodnocení

se zakládá pak na šesti zdrojích dat, kterými jsou:

Analýza programových dokumentů a relevantních regionálních, národních a EU politických dokumentů;

Rozhovory s klíčovými partnery;

Dva diskusní workshopy, které testovaly hlavní poznatky ze střednědobého hodnocení ve dvou tématických

oblastech 

k genderovým záležitostem 

k záležitostem udržitelného rozvoje a životního prostředí

Workshopy diskutovaly změny a aktivity navrhované realizovat ve zbývajícím časovém období implementace

programů

Dotazníkové šetření a v nich definování odpovídajících bodů k HP;

Prozkoumání 27 projektů

Analýza metodiky hodnocení
Jedná se o velmi kvalitní analytický dokument poskytující základní orientaci ve vývoji HP a jejich možném hodnocení.

V příloze je hodnotný seznam použité literatury. 

Práce si klade zajímavé otázky, jako 

– Může být regionální politika EU charakterizována jako mnoha úrovňová politika? 

– Do jaké míry drží členské státy přímo nebo nepřímo kontrolu?

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Směrnice pro hodnocení programů rozvoje venkova 
prováděných za podpory SAPARD

Guidelines for the Evaluation of Rural Development Programmes 
Supported by SAPARD

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Směrnice pro hodnocení programů rozvoje venkova prováděných za podpory SAPARD. Jedná se o obecnou platnou

směrnici hodnocení, která podrobně uvádí postup hodnocení programu včetně tzv. průřezových témat

Zdroj: Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství, 2001. Ministerstvo zemědělství ČR - český překlad

www: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm

http://www.mze.cz

Relevantní HP
Obecně průřezová témata, neboli horizontální priority

Abstrakt publikace
Pokyny pro hodnocení se zabývají na jedné straně praktickými záležitostmi týkajícími se vlastního vyhodnocování,

koncepčního rámce apod., na druhé straně pak stanoví směry společné hodnotící strategie, jak ji stanoví Komise

v souladu s čl. 9 odst. 5 finančních smluv. Cílem této společné hodnotící strategie je zajistit homogenní standardy jakosti

hodnocení a zvláště pak zaručit soulad s praktickými postupy hodnocení programů rozvoje venkova na úrovni EU.

Dopad programu na horizontální priority se zkoumá pomocí tzv. průřezových otázek.
Otázky průřezové se týkají celkového dopadu programu, pokud jde o výsledky a realizaci. Snahou je vyhodnotit

výsledky intervence ve vztahu k dvěma obecným cílům programu SAPARD, jak je stanoví článek 1 odstavec 2

Nařízení12) (podkapitoly B.I a B.II), a účinnost realizačních mechanismů (podkapitola B.III). 

To znamená, že: 

(a) se jimi zkoumá, zda se programovým přístupem dosáhlo přidané hodnoty v porovnání s čistou juxtapozicí

jednotlivých kapitol/opatření; 

(b) se jimi zjišťují přínosy jak pro přímé, tak pro nepřímé příjemce pomoci; 

(c) berou v úvahu i významné kolaterální efekty (tj. efekty, které jsou vedlejší či průvodní z hlediska daného

programu, ale spadají pod cíle SAPARD).

Poskytují souhrn hlavních efektů programu ve vztahu k prostředkům a cílům Nařízení č.1268/1999. Předpokládá se,

že se všechny průřezové otázky budou moci aplikovat na prakticky všechny individuální programy. 

Hodnocení musí mít strukturu, jež bude odrážet skutečnost, že celkové efekty programu SAPARD jsou výsledkem

kombinace efektů jednotlivých opatření. V tomto směru by měly při zodpovídání průřezových otázek podkapitol

B.I a B.II pomoci i otázky specifické pro jednotlivá patření.

Hodnotící otázky
Odpověď na každou hodnotící otázku by měla vycházet ze společných kritérií a ukazatelů a ze všech dalších

relevantních informacích o dopadech příslušných realizovaných akcí. Nesmí se jednat o prostou mechanickou aplikaci

ukazatele(ů) prostřednictvím kritéria; musí prezentovat a hodnotit doklady pro každé jednotlivé posuzovací

kritérium zvlášť. Musí také posuzovat všechny komplementy specifické pro daný program (např. další ukazatele

programu), kontext [okolní prostředí] (např. exogenní faktory) a relevantní hodnotící koncepce, jako je dead-weight

apod. Zkoumání kontextu může například pomoci při zjišťování těch čistých efektů a situací, kde opatření fungovalo

obzvláště dobře, a naopak situací, kde tomu tak nebylo. Může být vhodné rozčlenit určité otázky do sektorů nebo

12) "Podpora ze strany Společenství (...) se týká zvláště:
(a) přispění k realizaci acquis communautaire v oblasti společné zemědělské politiky a příbuzných politik
(b) řešení priority a specifických problémů pro udržitelnou adaptaci zemědělského odvětví a venkovských oblastí v přistupujících zemích."
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zón v rámci programu (například rozčlenění podle typu hospodářství, věku příjemce pomoci, pastvinářské zóny

apod.). Tím se mohou odpovědi zkvalitnit a umožní se porovnání různých přírodních i sociálně-ekonomických situací

jak v rámci daného programu, tak i mezi různými programy.

Popis použitého způsobu hodnocení HP
Obecná hodnotící strategie vychází z definice řady hodnotících otázek (rozdělených na otázky společné, jež dodává

Komise, a otázky specifické pro daný program, jež definují národní orgány) a reakce na ně. K tomu přistupují

posuzovací kritéria, jež se měří na bázi ukazatelů.

Použité indikátory
V příloze B.I. a B.II. jsou vedle otázek a kritérií uváděny i veškeré indikátory. 

Sběr dat
Údaje užitečné pro účely hodnocení se dají rozdělit do dvou skupin:

Sekundární údaje
– Takzvaných sekundárních údajů, tj. údajů, které již existují - například z monitorovacího systému - je třeba

optimálně využít. Někdy tyto údaje samy postačují k tomu, aby se dala zodpovědět určitá otázka nebo její část.

Jelikož tyto údaje již existují, dají se shromáždit s přijatelnými náklady. Proto je důležité mít dobře sestavený

monitorovací systém. Využití údajů z monitorování je zvláště důležité při průběžném hodnocení. 

– Další sekundární údaje je možno získat ze stávajících průzkumů, předchozího hodnocení (zvláště hodnocení

výchozího ex-ante), nebo programových dokumentů. Programové dokumenty a monitorovací údaje mohou

často poskytnout zvláště ekonomické informace (vstupy) a informace o výstupech.

– Jako kontextové ukazatele poslouží zvláště dobře všeobecná statistika (například národní statistika typu FADN,

pokud je k dispozici), protože ta se netýká jenom příjemců programu, nýbrž celého regionu, populace nebo

odvětví. Příslušné orgány nebo nezávislý hodnotitel musí definovat, které kontextové informace budou 

pro porovnání/nastavení ukazatelů programu nejvhodnější.

Primární údaje
– Za druhé budou doplňkové informace mnohdy představovat primární údaje, tj. údaje shromážděné pro

hodnocení ad hoc, nejčastěji mezi přímými nebo nepřímými příjemci pomoci.

– Při sběru primárních dat je nezbytné používat reprezentativní vzorkovací metody. To znamená, že zkoumané

jednotky (hospodářství, osoby apod.) musejí uspokojivě reprezentovat celý program. Vzorek musí splňovat

pravidla statistiky, například pokud jde o jeho velikost v porovnání s rozptylem dat nebo o způsob, jakým se volí

jednotky, například za použití stratifikovaného vzorkování, aby se zvýšila reprezentativnost a vyloučily se

systematické chyby. Záběr vzorkovaných dat je možno pomocí sledovacích ukazatelů rozšířit, samozřejmě za

předpokladu, že vzorek odpovídá sledovaným kategoriím.

– Pro získání informací existují mnohé nástroje, jako jsou dotazníky, pohovory nebo případové studie. Dotazníky se

dají použít ke sběru kvantitativních nebo kvalitativních informací. Dají se aplikovat na větší vzorek než například

pohovor, takže se jejich pomocí dá zajistit reprezentativnost vzorku v porovnání se zkoumanou populací. Pohovory

s manažery programu, operátory a příjemci programové pomoci jsou vhodné pro doplnění údajů managementu,

pokud jsou tyto údaje a další sekundární informace nedostačující. Pohovor je například vhodný, chceme-li zjistit

úspěchy a neúspěchy. Běžně se používají pohovory individuální, dají se ovšem zorganizovat i různé rozhovory

skupinové. Je ovšem třeba mít na paměti, že některé nástroje - a pohovorů se to týká zvláště - zavádějí do zkoumání

subjektivní pohled; proto je třeba testovat i alternativní názory a ověřovat si, jaké jsou za vyjádřenými názory důvody.

– Případové studie podávají velmi ucelené kvalitativní informace (sběrem údajů z managementu, pohovory apod.)

o malém počtu akcí. Dají se využít při analýze realizace programu nebo při hloubkové analýze dopadů. Případy

nemohou striktně vzato splňovat pravidla vzorkování, musejí se však vybírat pečlivě, například na základě

reprezentativní typologie akcí.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Analýza metodiky hodnocení
Dokument uvádí kompletní obecný přístup k hodnocení programu a všech společných elementů souvisejících

s hodnocením. Jedná se o obecnou metodologii EK programového období 2000-2006.

– Dokument uvádí i soubor společných hodnotících otázek s kritérií a ukazateli pro programy SAPARD, mezi kterými

se nachází i průřezové otázky (cross-cutting questions)

elementy, jež je třeba používat vždy, když je to možné; pokud použity nejsou, je třeba tuto skutečnost

zdůvodnit

– v příloze je uveden i velmi hodnotný výklad pojmů pro hodnocení.

výklad pojmů a definice používané v obvyklé hodnotící praxi Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské

komise na podporu společného porozumění a použitelnosti zjištění z hodnocení
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Průvodce pro sledování a hodnocení indikátorů horizontálních témat v rámci projektů podpořených
Programem Cíl 2 (2000-2006) pro Středozápad

A Guide to Monitoring & Evaluating Horizontal Theme Indicators within Projects Supported 
through the West Midlands Objective 2 Programme (2000-2006)

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Oficiální průvodce pro sledování a hodnocení horizontálních priorit (témat) v rámci projektů pro Program Cíl 2

Zdroj: Vládní kancelář pro Středozápad (West Midlans), srpen 2004, Velká Británie

www: http://www.hillfields.org.uk/Objective_2/Monitoring%20Guidance%20for%20Applicants%20Aug%202004.doc

Relevantní HP
Životní prostředí, Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Dokument shrnuje a popisuje postup pro sledování a hodnocení tří horizontálních priorit (udržitelné životní prostředí,

inovace, rovné příležitosti). Tyto horizontální priority by měly být podporovány v rámci všech realizovaných aktivit. 

Pro horizontální priority nejsou alokovány žádné finanční zdroje. Všechny projektové žádosti podané v rámci

Programu by měly obsahovat aktivity, vztahující se k horizontálním prioritám. Sledování horizontálních priorit pak musí

dát odpověď na otázku: „Jaké jsou vlivy Programu na jednotlivé horizontální priority?“

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
V dokumentu jsou popsány jednotlivé části hodnocení. Pro hodnocení je nutné definovat výstupy, výsledky a cíle,

jejichž dosažení je v průběhu realizace Programu očekáváno v oblasti dopadu na životní prostředí, resp. na rovné

příležitosti.

Environmentální výstupy (outputs): Definované výstupy by měly být dosaženy v rámci programu. Žadatelé však

mohou navrhnout i jiné environmentální výstupy, které jsou relevantnější pro jimi navrhovanou aktivitu. Každá

projektová žádost by měla podpořit alespoň jeden stanovený environmentální výstup - v opačném případě musí

žadatel odůvodnit, proč tomu tak není.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Výsledky & Definice

Počet podniků se zlepšenou „výkonností“ vzhledem k životnímu prostředí
Počet podpořených malých a středních podniků, které zvýšily efektivitu využívání zdrojů

a/nebo snížily vlivy na životní prostředí jako výsledek podpory ze strukturálních fondů

přímo směřované na tuto problematiku

– Snížení produkce odpadů a spotřeby vody

– Snížení spotřeby energie

– Zvýšení objemu recyklovaných a znovu využitých odpadů 

– Získání environmentálních standardů 

– Vyšší počet pracujících z domova

– Využití obnovitelných zdrojů energie

– Zlepšení stavu přirozených ekosystémů

Počet příjemců absolvujících environmentální vzdělávání 
Definováno jako počet příjemců podpořeného vzdělávání, kteří absolvují trénink v oblasti

životního prostředí spojený s jejich zaměstnáním jako součást jejich vzdělávacího

programu. Zahrnuje i oblast environmentálního managementu.

Programový cíl

3,497

8,352

Cíle Programu

3,619

8,352

Výstupy & Definice

Počet podniků s environmentálním managementem
Definováno jako podnik přijímající rady, konzultace nebo podporu pro investice v rámci

procesu, který zvýší jejich výkonnost z hlediska životního prostředí, který může zahrnovat: 

– Kontrolu znečištění 

– Obnovitelné zdroje energie / energetickou účinnost

– Recyklaci a další zpracování odpadů

– Zachování a zlepšení stavu přirozených ekosystémů

– Environmentální výchovu a vzdělávání 

– Práce z domova

– Standardy EMAS/ISO

– Rozvoj produktů přijatelných („přátelských“) pro životní prostředí

Počet příjemců absolvujících environmentální vzdělávání 
Definováno jako počet příjemců podpořeného vzdělávání, kteří absolvují trénink v oblasti

životního prostředí spojený s jejich zaměstnáním jako součást jejich vzdělávacího

programu. Zahrnuje i oblast environmentálního managementu.

Environmentální výsledky (results): Stejně jako u environmentálních výstupů mohou žadatelé navrhnou vlastní

environmentální výsledky, které lépe popisují environmentální vlivy jejich projektu. Tyto vlastní stanovené výsledky

však musí respektovat obecné cíle priority „udržitelné životní prostředí“, stanovené v programovém doplňku, zároveň

musí být stanovena metoda pro sběr dat.
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Navržené metody monitoringu: Hlavní důraz je v rámci programu kladen na to, aby žadatelé měli zajištěny

přiměřené a kvalitní metody pro sledování vlivů na „environmentální udržitelnost“. Je možné, že někteří žadatelé

pociťují nedostatek znalostí či odbornosti pro sledování environmentálních vlivů jejich projektu. V takovém případě je

nutné si uvědomit, že monitoring a evaluace projektu je zařazena mezi uznatelné náklady.

Výstupy v oblasti rovných příležitostí (outputs): Definované výstupy by měly být dosaženy v rámci programu;

žadatelé však mohou navrhnout i další výstupy k rovným příležitostem - s větší relevancí k jimi navrhovaným aktivitám.

Každá projektová žádost by měla podpořit alespoň výstup k rovným příležitostem - v opačném případě musí žadatel

odůvodnit, proč tomu tak není.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

Navrhovaná metoda

Energie (teplo a elektřina) získávaná z obnovitelných zdrojů by měla být

zaznamenávána v jednotkách kWh a její spotřeba hodnocena ročně.

Metoda sběru dat závisí na typu intervence. Například pro „Podporu

podniků/procesů“ by měla být spotřeba energie před realizací podpory srovnána

se spotřebou po zavedené inovaci. Je předpokládáno, že žadatel vyvine vlastní

metodiku (společně s příjemcem podpory), např. energetické audity, sledování

účtů za energie. Úspory (snížení spotřeby) by mělo být vyjádřeno v peněžních

jednotkách.

Jako základ musí být poskytnuty náklady na spotřebu vody před realizací

intervence.

Počet pracovníků pracujících z domova před realizací intervence je brán jako

základ. 

Jako základ je brána hmotnost produkovaného odpadu před realizací intervence.

Jako základ je brána hmotnost znovu využitého/recyklovaného odpadu 

před realizací intervence.

Environmentální výsledky

Obnovitelné zdroje energie

Snižování energetických

nákladů

Snižování nákladů 

na spotřeby vody

Práce z domova

Snižování produkce odpadů

Zvyšování podílu

recyklovaných a znovu

využitých odpadů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Výstupy & Definice

Počet podniků s managementem rovných příležitostí
Definovány jako podniky přijímající pomoc při zavedení aktivních politik

rovných příležitostí, včetně politik zaměřených na zaměstnance pečující

o potřebné osoby, a politik k rozvoji slaďování pracovního a rodinného

života, např.:

– Rozvoj strategie implementace rovných příležitostí.

– Školení v oblasti rovných příležitostí.

– Školení v oblasti legislativy k rovným příležitostem.

– Revize procedur přijímání, výběru, povyšování a školení.

– Speciální školení pro zaměstnance z etnických minorit,

znevýhodněných skupin, hendikepované a pro ženy zaměřené 

na pomoc při hledání zaměstnání v oblastech, kde jsou

nedostatečně zastoupeny

Počet začínajících podniků vedených ženami
Definovány jako podniky fungující méně než 18 měsíců a podpořené

odpovídajícím opatřením, které jsou vlastněny ženou nebo kde je většina

managementu ženská.

Počet začínajících podniků vedených manažery z cílové skupiny
a dalších prioritních skupin bez ohledu na genderový aspekt 
Definovány jako podniky fungující méně než 18 měsíců a podpořené

odpovídajícím opatřením, které jsou vlastněny nebo kde většina

managementu pochází z cílové skupiny bez ohledu na genderový

aspekt, tj. jsou z etnických minorit nebo hendikepovaní.

Počet znevýhodněných příjemců
Podskupina všech příjemců ESF ze skupin uznaných jako znevýhodněné

na trhu práce: ženy, osoby starší 50 let a mladší 25 let, hendikepovaní,

příslušníci etnických minorit, osoby žijící v komunitách prioritních 

pro Prioritu 3 a osoby po výkonu trestu.

Počet příjemců pečujících o děti/závislé osoby
Definovány jako příjemci ESF, kterým je poskytována pomoc při péči

o děti/závislé osoby, aby se mohli účastnit školení apod.

podpořených z ESF.

Rozloha komunitních prostor užívaných pro děti/závislé osoby 
Definována jako indikátor; měřeno v m2 

Programový cíl

1,213

Cílové skupiny: podniky, začínající

podniky, podpořené existující malé

a střední podniky, komunitní iniciativy. 

3,787

Cílové skupiny: začínající podniky,

komunitní iniciativy a podnikatelé. 

635

Cílové skupiny: začínající podniky

(opatření 1.9), komunitní iniciativy

(opatření 1.15) a podnikatelé 

(opatření 3.2).

31,089

Cílové skupiny: příjemci školení, pomoci

s podnikáním apod. 

1,353

Cílové skupiny: příjemci školení, pomoci

s podnikáním apod. 

27,399 m2

Relevantní pouze pro opatření 3:03.
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Horizontální priority v programech strukturálních fondů

Výsledky v oblasti rovných příležitostí (results)
K tématu rovných příležitostí nejsou žádné výsledky na úrovni programu. Je to dáno nedostatkem relevantních dat,

na jejichž základě by bylo možné výsledky sledovat. Žadatelé mohou navrhnout vlastní projektové výsledky, 

které bude možné monitorovat v rámci projektu - např.: počet zaměstnaných osob v regionu, počet osob žijících

v regionu a využívajících hromadnou dopravu apod.

Navržené metody monitoringu: Hlavní důraz je v programu kladen na to, aby žadatelé měli zajištěny přiměřené

a kvalitní metody pro sledování vlivů na rovné příležitosti. Je možné, že někteří žadatelé pociťují nedostatek znalostí

či odbornosti pro sledování vlivů jejich projektu na rovné příležitosti. V takovém případě je nutné si uvědomit, 

že monitoring a evaluace projektu je zařazena mezi uznatelné náklady. 

Klasifikace projektů
Kategorie klasifikace jsou následující: pozitivní k rovným příležitostem, zaměřené na rovné příležitosti a neutrální

k rovným příležitostem. Ve fázi hodnocení bude projekt posouzen z hlediska požadavků rovných příležitostí

relevantních v daném opatření. Toto posouzení pak může být dále využito ve fázi monitoringu projektu.

Použité indikátory
Nejsou uvedeny 

Sběr dat
Není uveden (žadatelé by měli vyvinout vlastní metody pro sledování dat)

Analýza metodiky hodnocení
Pro sledování environmentálních vlivů je navrženo několik oblastí (využití energie, produkce odpadů). Žadatelé

by měli navrhnout v rámci projektové žádosti vlastní metody pro sledování vlivů na „udržitelné životní prostředí“.

V dokumentu není zmíněno sledování možných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (voda, vzduch,

půda atd.).
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

2.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Průvodce pro hodnocení socioekonomického rozvoje
The Guide - The Evaluation of Socio-economic Development

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Manuál Evropské komise pro hodnocení socioekonomického rozvoje (2004).

Zdroj: Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 1: Themes and Policy Areas: 

Sustainable Development

www: http://www.evalsed.info

Relevantní HP
Životní prostředí/Udržitelný rozvoj

Abstrakt publikace
Manuál je velmi obsáhlý dokument, který shrnuje informace potřebné k provádění hodnocení programů v rámci

strukturálních fondů. V části 1 Manuálu mezi šesti vyjmenovanými horizontálními prioritami pro programovací období

2000 - 2006 je zmíněn udržitelný rozvoj a životní prostředí. V dalších částech (Sourcebooks) je pak jako horizontální

priorita (téma) zmiňován pouze udržitelný rozvoj. Životní prostředí je uváděno jako jedna z oblastí politik intervence

(policy areas).

V úvodu k tématu Udržitelný rozvoj (Sourcebook 1, Themes) je diskutována definice udržitelného rozvoje.

V současnosti se původní definice udržitelného rozvoje jako integrace „tří pilířů“ (tj. ekonomický rozvoj, sociální rozvoj

a životní prostředí) rozvinula v přístup „čtyř kapitálů“, kdy je snahou chápat udržitelný rozvoj v termínech

ekonomického, lidského, sociálního a environmentálního kapitálu jako základ pro zboží a služby, které poskytují

sociální prospěch. Rozvoj je považován za udržitelný pouze tehdy, jestliže kapitál či hodnoty vztažené na jednoho

obyvatele zůstávají v průběhu času konstantní nebo rostou. V minulosti (a v některých případech i v současnosti) byl

udržitelný rozvoj v rámci programů interpretován pouze jako udržitelnost životního prostředí. Je nadále důležité

začlenit cíle ochrany životního prostředí do programů. Ovšem vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj svou podstatou

zahrnuje i další aspekty dopadů programu na společnost, je zapotřebí vyloučit záměnu s pouhým dopadem 

na životní prostředí.

Popis použitého způsobu hodnocení HP

Klíčové problémy a hodnotící otázky programů z hlediska udržitelného rozvoje jsou následující:

1. Jaký je přínos programu k udržitelnému rozvoji?

2. Jak lze tento přínos měřit?

3. Jak může být tento přínos zlepšen?

Ad 1) Jaký je přínos programu k udržitelnému rozvoji?
V rámci hodnocení nelze podkládat otázku „Jaké jsou dopady programu?“, neboť na tuto otázku pravděpodobně

nelze nalézt odpověď. Je nutné se zaměřit na hlavní směry rozvoje regionu či lokality a analyzovat významné

rozvojové trendy. V rámci hodnocení musí být požadováno, aby programy byly jasně definovány ve vztahu k širším

regionálním nebo lokálním trendům a jiným politickým intervencím.



26

Ad 2) Jak lze tento přínos měřit?
Klíčové body při hodnocení:

1. seskupení dopadů (aggregation of impacts)

2. vážení dopadů (použití regionálních a místních hodnotících kritérií vyvolává otázku, jaká váha je dávána

jednotlivým kritériím)

3. regionálně specifická analýza (zarámování hodnocení do kontextu s regionem, umožňuje srovnání s jinými

regiony)

4. analýza trendů na základě vybraných kritérií (význam zapojení regionálních aktérů do výběru specifických kritérií.

Hodnotitel pak určuje odpovídající indikátory)

5. zkoumání součinnosti s dalšími politikami a aktivitami ne podporovanými SF (významné zvláště u Cíle 2, kde SF

tvoří malou část regionální politiky. Porovnání příspěvku obou intervencí ve vztahu k vybraným opatřením či

projektům)

6. posouzení příspěvku intervencí SF s neintervencemi SF (přidanou hodnotou regionálních programů se

strukturální dotací lze měřit na vybraném vzorku opatření či projektů)

Přístup k hodnocení
– Model 4 kapitálů (4 capitals model) poskytuje detailní model pro definování a hodnocení udržitelného rozvoje.

Zajišťuje, že:

Všechny tři pilíře (ekonomický, sociální a environmentální) jsou v analýze zahrnuty

Zaměření hodnocení je nejen na faktech, ale i na tokách a procesech

Zapojuje regionální aktéry do cílů udržitelného rozvoje

Poskytuje kvalitativní posouzení do jaké míry byly všechny tři pilíře vzaty v úvahu při formulaci programu

a projektů, návrhu řízení a monitorování

– Matice posuzování udržitelnosti (Sustainability Assessment Matrix) - je základní rámec pro hodnocení, vztahuje

opatření a projekty programu k trendům v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje.

– Případová studie - struktura a rámec hodnocení zahrnují tři části:

Regionální hodnocení základních trendů (Regional Assessment)

Hodnocení programu (Programme Assessment)

Hodnocení řízení programu (Management Assessment)

Klíčové metody a techniky pro hodnocení udržitelného rozvoje zahrnují:

– mapování problémů, 

– cost-benefit analýzu (analýza nákladů a přínosů/užitků), 

– využití druhotných zdrojů dat, 

– kontextovou analýzu, 

– posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).

Popis, měření a zdroj dat
Je zdůrazněna nutnost analýzy a zaměření se na identifikaci hlavních rozvojových trendů . Pokusy charakterizovat

všechny hlavní trendy s použitím dostupných dat je mimořádně časově náročné. Je možné sloučit klíčové oblasti

a problémy rozvoje (na základě revize existujících dokumentů a diskusí s klíčovými skupinami). Na základě toho lze

vybrat malé množství kritérií, které odrážejí širší sadu oblastí. Výběr hodnotících kritérií by měl být prováděn podle

klíčových oblastí a problémů, nikoliv podle dostupnosti indikátorů.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Použité indikátory
Měření udržitelného rozvoje je často založeno na širokém spektru indikátorů, které pokrývají všechny aspekty

ekonomických, sociálních a environmentálních změn. OSN, EU i jednotlivé členské státy připravily analýzy založené

na výběru indikátorů a populaci. Základem pro stanovení indikátorů jsou stanovená hodnotící kritéria, jejichž počet

bývá 10-12 pro všechny čtyři pilíře udržitelného rozvoje v odpovídajícím regionu.

Žádné další konkrétní příklady indikátorů nejsou v této části publikace použity. 

Sběr dat
V této části Manuálu nejsou uváděny konkrétní metody sběru dat.13)

Analýza metodiky hodnocení
Dokument se zabývá udržitelným rozvojem i na obecnější úrovni (uvedení definic atd.). Jsou popsány možné přístupy

a metody pro hodnocení, nicméně nejsou uváděna např. konkrétní hodnotící kritéria ani indikátory.

13) Průvodce „The Guide“, obsahuje část Metody a techniky (Sourcebook: Methods 
and Techniques), www.evalsed.info
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Metody pro hodnocení environmentálních vlivů programů strukturálních fondů
Methods for the Evaluation of the Environmental Impacts of the Structural Funds Programme

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Odborná studie, navrhující metody pro hodnocení, jak programová opatření přispívají ke zlepšení životního prostředí, 2003. 

Dokument je použit i při zpracování jedné z případových studií k hodnocení HP životní prostředí na straně 95).

Zdroj: Rakouský institut územního plánování (Österreichischen Institut für Raumplanung)

www: http://www.oerok.gv.at/Publikationen/schriftenreihe/schriftenreihe164_summary_en.pdf

Relevantní HP
Životní prostředí

Abstrakt publikace
Dokument shrnuje a popisuje metodu pro hodnocení příspěvku programových opatření ke zlepšení životního

prostředí. Je zaměřen na projekty podpořené z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). V rámci studie

jsou také stanoveny požadavky pro střednědobé hodnocení aspektů životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

Ve studii je zároveň obsaženo vyhodnocení základních možností dostupných pro popis environmentálních vlivů

a analýzu relevantních dat, dostupných v Rakousku.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Navržená metoda je zaměřena na programové priority a zjištění, zda program může přispět ke zlepšení

ekonomických struktur s ohledem na koncept udržitelného rozvoje. Klíčovou otázkou je, zda podpořené projekty

(investice) jsou v současnosti realizovány udržitelným způsobem, environmentálně příznivými technologiemi

a procesy, které jdou nad rámec požadovaných minimálních standardů. 

Hodnotící otázky (indikátory) byly stanoveny ve spolupráci s řídícími orgány (pozn.: konkrétní příklady nejsou

uvedeny). Zároveň byl zohledněn předpoklad, že rozsáhlejší projekty mohou mít významnější environmentální vlivy.

Se zvyšujícím se rozsahem a velikostí projektu (hodnoceno dle výše finančního příspěvku - do 350 000 EUR, 350 000

až 3 500 000 EUR, nad 3 500 000 EUR) je použit vetší počet detailnějších otázek. Pro velké projekty je kromě

písemného prohlášení vyžadován detailní popis opatření a jejich vlivů a dále informace o umístění projektu a místních

podmínkách. 

Environmentální ukazatel byl vytvořen pro všechny projekty na základě sdružování projektů do skupin (dle Nařízení

Komise č. 438/2001):

a) projekty zaměřené na životní prostředí

b) projekty příznivé pro životní prostředí

c) projekty neutrální k životnímu prostředí

Výše zmíněné nařízení požaduje, aby bylo provedeno hodnocení každého projektu podle kategorií „v souladu se

zákonnými požadavky“, „pozitivní vlivy“ nebo „velmi pozitivní vlivy“ ve čtyřech environmentálních oblastech

(znečištění, spotřeba zdrojů, odpady a biodiverzita). Kategorizace projektů je prováděna odpovědnými orgány 

na základě Metodiky, která rozlišuje kvalitativní kritéria pro jednotlivé oblasti intervence a umožňuje kategorizaci

projektů jako pozitivní nebo velmi pozitivní k životnímu prostředí.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Použité indikátory
V dokumentu nejsou uvedeny konkrétní indikátory, je uveden pouze přehled požadovaných údajů pro hodnocení

u projektů podle různého rozsahu. 

1. Menší projekty (uznatelné náklady pro podporu do 350 000 EUR)

environmentální indikátory (hodnocení dle čtyř environmentálních oblastí, viz výše)

2. Střední projekty (350 000 až 3 500 000 EUR)

environmentální indikátory (hodnocení dle čtyř environmentálních oblastí, viz výše)

písemné stanovisko vysvětlující důvody pro environmentální indikátory

další (dodatkové) indikátory pro konkrétní provoz

3. Velké projekty (nad 3 500 000 EUR)

environmentální indikátory (hodnocení dle čtyř environmentálních oblastí, viz výše)

písemné stanovisko vysvětlující důvody pro environmentální indikátory

další (dodatkové) indikátory pro konkrétní provoz

podrobný popis vlivů na životní prostředí

Sběr dat
Databáze projektů obsahující informace, které uvádí žadatel v projektu. 

Analýza metodiky hodnocení
Takto nastavený hodnotící proces pravděpodobně nebude příliš motivovat žadatele k podávání environmentálně

příznivých projektů. V dokumentu uvedené indikátory jsou víceméně kvalitativní, kvantifikované údaje nejsou

dostupné. 
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Posuzování životního prostředí ve střednědobém hodnocení programů strukturálních fondů
Environmental Assessment in Mid-term Evaluation of Structural Programming

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Odborný článek shrnující zkušenosti Španělska s hodnocením životního prostředí v rámci střednědobého hodnocení.

Prezentován na 5. Evropské konferenci Evropské komise k evaluaci Strukturálních fondů, Budapešť, 2003.

Zdroj: Carlos Sunyer, TERRA Environmental Policy Centre, Španělsko (www.terracentro.org) 

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/budapeval/work/sunyer.doc

Relevantní HP
Životní prostředí

Abstrakt publikace
V roce 2002 připravila Síť environmentálních úřadů Španělska manuál poskytující informace o evaluaci z hlediska

životního prostředí v rámci současného programovacího období pro střednědobou evaluaci. Účelem bylo poskytnout

všem hodnotitelům jednotná kritéria pro hodnocení horizontální priority „integrace životního prostředí“. Integrace

životního prostředí do ostatních sektorových politik je jednou z priorit Evropské Unie - článek č. 6 Amsterodamské

smlouvy stanovuje povinnost integrace životního prostředí jako nástroje k posílení udržitelného rozvoje. 

Střednědobé hodnocení je příležitostí ke zlepšení programovacího dokumentu vzhledem k dosažení očekávaných

cílů. Hodnocení probíhá na principu nezávislého auditu - hodnocení musí provádět nezávislý hodnotitel.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Hodnocení horizontální priority „integrace životního prostředí“ proběhlo ve třech fázích:

1. fáze
Analýza koherentnosti programování s kritérii udržitelnosti životního prostředí
Tato fáze je spojena s ex-ante environmentálním hodnocením, v jehož rámci jsou zpracovány doporučení 

pro zlepšení integrace životního prostředí: 

a) ověření environmentálního ex-ante hodnocení - výsledkem je navržení rámce pro střednědobé hodnocení. Určení

opatření, které mohou mít potenciální vlivy na životní prostředí je prováděno na základě matice, kde jsou jednotlivá

programová opatření hodnocena podle sady hodnotících otázek (viz Tabulka 1).

Horizontální priority v programech strukturálních fondů



Hodnotící otázky

Programy a opatření

1 Zlepšení konkurenceschopnosti

1.1 Podpory průmyslových, obchodních 

a služeb poskytujících společností

1.2 Zlepšení přeměny zemědělských produktů

1.3 Poskytnutí prostorů a služeb společnostem

1.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Tab.1 Matice pro určení environmentálních aspektů programování
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(*) sloupec pro hodnocení významnosti environmentálních nákladů a přínosů

C: Opatření může zahrnovat aktivity vytvářející environmentální náklady

B: Opatření může zahrnovat aktivity vytvářející environmentální přínosy

C/B: Aktivity mohou vytvářet environmentální náklady a přínosy

0: Environmentální náklady a přínosy aktivity jsou neutrální nebo velmi nízké

SIG: Environmentální náklady a přínosy aktivity jsou významné

Je vhodné použít otázky, které by měly být stanoveny odpovědnými orgány pro životní prostředí v rámci 

ex-ante hodnocení. Dále je nezbytné stanovit kritéria udržitelnosti pro integraci životního prostředí. Kritéria by měly

být stanovena na základě analýzy příslušné legislativy na komunitární, národní a regionální úrovni. Obecným

pravidlem je použití stejných kritérií jako byly použity v rámci ex-ante hodnocení, nicméně v opodstatněných

případech je lze modifikovat (např. v případě nové environmentální legislativy). Opatření s identifikovaným možným

vlivem na životní prostředí (dle hodnotících otázek) jsou pak formou matice hodnoceny podle těchto kritérií.
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Horizontální priority v programech strukturálních fondů

Stupnice pro hodnocení je následující: 
0 - bez vztahu k životnímu prostředí nebo bez existence významných vlivů

B - významné pozitivní vlivy

C - významné negativní vlivy

? - nepředvídatelné vlivy

b) ověření opravných opatření a opatření na integraci životního prostředí - účelem je ověřit, zda opravná nařízení

stanovená v rámci ex-ante hodnocení byla (a jakým způsobem) respektována v dalších fázích implementace

programu

2. fáze
Analýza vlivů integrace životního prostředí
Cílem této fáze je hodnocení vlivů integrace životního prostředí implementace programu:

a) hodnocení efektivity opravných opatření a opatření pro integraci životního prostředí a stanovení indikátorů. Tato

opatření na snížení negativních environmentálních vlivů byla stanovena již v rámci ex-ante hodnocení. V této fázi

je nutné vyhodnotit jejich efektivitu a kvantifikovat programové indikátory pro integraci životního prostředí. 

b) hodnocení vlivů implementace programu na životní prostředí. V rámci tohoto kroku je u projektů sledována

aplikace EIA Směrnice (97/11/EEC) a Směrnice o stanovištích (Natura 2000, 92/43/EEC). Z programového opatření

s možnými environmentálními vlivy je zapotřebí vybrat projekty vyžadující aplikaci EIA a zhodnotit, zda provedená

EIA byla v souladu s požadavky Směrnice EIA. Podobné hodnocení je nutné provést u projektů s možným vlivem

na lokality soustavy Natura 2000. 

c) účast orgánů odpovědných za oblast životního prostředí. Je nutné se zaměřit na:

zapojení orgánů odpovědných za oblast životního prostředí do evaluace a monitoringu

odpovědnosti a rozdělení úkolů orgánů odpovědných za oblast životního prostředí

mechanismy koordinace mezi orgány odpovědnými za oblast životního prostředí a orgány odpovědnými za

management programu

lidské zdroje pro environmentální monitoring, jak v rámci orgánů odpovědných za oblast životního prostředí, tak

u orgánů odpovědných za management programu

3. fáze
Zpracování závěrečné zprávy

Použité indikátory
Pro hodnocení integrace životního prostředí ve fázi 2a byly navrženy kritéria udržitelnosti životního prostředí včetně

podrobných doporučení:
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Kritéria udržitelnosti životního
prostředí

Snížení využití neobnovitelných

přírodních zdrojů 

Využívání přírodních zdrojů v rámci limitů

jejich regenerační kapacity

Odpovědné nakládání s nebezpečnými

látkami a odpady

Udržení a zlepšení stavu stanovišť, druhů

a krajiny

Udržení a zlepšení stavu půdy

Udržení a zlepšení stavu vod

Udržení a zlepšení stavu kvality životního

prostředí na místní úrovni

Ochrana atmosféry

Sběr dat
Není uveden

Doporučení

Nižší spotřeba neobnovitelných zdrojů

Přednostní využití obnovitelných zdrojů

Přednostní využití recyklovaných materiálů

Přednostní využívání systémů veřejné dopravy

Zvyšování efektivity využívání energie

Nečerpat nepřiměřeně přírodní zdroje

Podporovat regeneraci degradovaných přírodních zdrojů

Používání udržitelného zemědělství a lesnictví

Snižování využití jedovatých látek

Snížení produkce odpadů

Upřednostnit technologie s nižší spotřebou primárních zdrojů

Obezřetné nakládání s odpady

Zamezení ničení chráněných druhů a lokalit

Zlepšení stavu stanovišť

Zvyšovat znalosti o přírodním dědictví

Chránit krajinu, včetně kulturní krajiny

Minimalizovat emise do půdy

Zamezení aktivit zapříčiňujících erozi

Podporovat aktivity na regeneraci znečištěných území

Minimalizovat emise do vod

Integrovaný management povrchových a podzemních vod

Podporovat úspory spotřeby vody 

Podporovat aktivity na regeneraci znečištěných úseků

Minimalizovat emise do ovzduší

V rámci plánování zohlednit problematiku hlukové zátěže

Podporovat přístup veřejnosti k plochám zeleně

Omezovat spotřebu fosilních paliv

Zlepšovat účinnost využití energie

Připravit způsoby pro absorpci CO2

Podporovat alternativní zdroje energie

Analýza metodiky hodnocení
V dokumentu je popsán průběh střednědobého hodnocení se zaměřením na horizontální prioritu „integrace

životního prostředí“. Hodnocení environmentálních vlivů je založeno na odborném úsudku hodnotitele. Jsou

hodnoceny jednotlivá programová opatření. Hodnotící stupnice je poměrně hrubá (0, B, C, ?).
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Hodnocení vlivů projektů na životní prostředí v rámci fondů ve Skotsku v období 1994 - 1999 
a vliv na rozvoj programů v období 2000 - 2006

Project-level Evaluation of the Environmental Impact of the 1994-99 Funds in Scotland & Influence 
on the Development of the 2000-2006 Programmes

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Příspěvek pro 4. konferenci pro hodnocení strukturálních fondů, Edinburgh, září 2000 

Zdroj: Andrew Faulk, Skotská agentura ochrany životního prostředí (Scottish Natural Heritage) Keith Clement,

konzultant C. Philip Immirzi, Skotské přírodní dědictví (Scottish Environment Protection Agency, SEPA)

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/edimbourg/pdf/immir_en.pdf

Relevantní HP
Životní prostředí

Abstrakt publikace
V příspěvku je popsán přístup k hodnocení environmentálních vlivů projektů podávaných v rámci strukturálních fondů

ve Skotsku. Předchozí prováděné evaluace byly z hlediska životního prostředí zaměřeny pouze na nízký počet

environmentálně zaměřených projektů. Výsledky těchto hodnocení ukazují zejména následující:

1. všeobecný nedostatek porozumění vztahů mezi problematikou životního prostředí a ekonomickým rozvojem,

zvláště pak v dřívějších hodnoceních jsou environmentální politiky chápány jako možný negativní vliv na tvorbu

pracovních míst

2. nedokonalé či nevhodné systémy aplikace, klasifikace, posuzování a sledování, které nevedou k ocenění dobré

praxe a nepodporují projekty, které integrují životní prostředí, respektive udržitelný rozvoj

V dokumentu je popsána i role jednotlivých zainteresovaných subjektů pro životní prostředí. 

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Posuzování projektových žádostí bylo prováděno s hlavními cíli:

1. získat kvantitativní údaje o tom, nakolik se integrace životního prostředí v projektech vyskytuje

2. identifikovat příklady dobré praxe

Detailní hodnocení všech projektů však bylo nad rámec dostupných zdrojů. Hodnocení bylo prováděno v těchto

fázích:

1. byl vybrán vzorek, představující maximálně 16% projektů podpořených jednotlivými programovými oblastmi

2. prozkoumání projektových žádostí, jak byla řešena problematika životního prostředí

3. porovnání materiálů dle sady kritérií

Byly hodnoceny jen žádosti, které získaly podporu, a hodnocení bylo prováděno pouze na základě informací

obsažených v žádosti nebo v doprovodných dokumentech.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Použitá hodnotící kritéria

Zaměření na využívání zdrojů, hodnotitelé sledovali zejména:

účinnost využívání energie, minimalizaci odpadů, vzdělávání

v environmentálním managementu, zohlednění možných

environmentálních dopadů výrobků již při jejich navrhování

Využití brownfields, využití stávající infrastruktury při lokalizaci

rozvojových ploch, energetická náročnost budov, využití místních

materiálů při výstavbě

K výše uvedeným kritériím byl hodnocen také přínos projektu

k managementu návštěvníků

Podobně jako u rozvoje podnikání a infrastruktury, nicméně více

v místním měřítku

1. Environmentální management

2. Projekty v oblastech s možným environmentálním vlivem

(pozitivním či negativním) by měly obsahovat oblast životního

prostředí v rámci vzdělávání

Tyto projekty měly obecně zlepšování životního prostředí jako hlavní

téma a byly tedy pozitivní. Byly naopak hodnoceny z hlediska jejich

možných sociálních a ekonomických vlivů

Použité indikátory
Byly odlišeny pro typy projektů:

Typ projektu

Rozvoj podnikání

Rozvoj území, infrastruktura

Cestovní ruch

Ekonomický rozvoj komunit

Vzdělávání

Stanoviště, druhy a rozvoj venkova

Sběr dat
Byly hodnoceny pouze údaje, uvedené v projektových žádostech či doprovodných dokumentech

Analýza metodiky hodnocení HP
Hodnocení je zaměřeno pouze na projekty. Ukazuje se nutnost výběru projektů (respektive programových oblastí),

které mohou mít vztah k životnímu prostředí a dále výběru specifických indikátorů pro konkrétní programovou

oblast. Nelze tedy mít univerzální sadu hodnotících kritérií pro všechny programové dokumenty. Hodnocení

projektů vzhledem k uvedeným kritériím bylo pravděpodobně pouze kvalitativní, tj. „obsahuje projekt aktivity

zaměřené na úspory energie či nikoliv“?
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Zvyšování důrazu na horizontální témata v programování v rámci strukturálních fondů
Mainstreaming the Horizontal Themes into Structural Fund Programming

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Zpráva, shrnující problematiku integrace dvou horizontálních priorit (udržitelné životní prostředí a rovné příležitosti)

do programových dokumentů v rámci Strukturálních fondů. 

Zdroj: European Policies Research Centre, prosinec 2001.

www: http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQ-Net_Reports(Public)

/10.2Horizontal%20Themes.pdf

Relevantní HP
Životní prostředí

Abstrakt publikace
V rozsáhlém dokumentu je hodnocení horizontálních priorit věnována podkapitola 6.6. V úvodu je zmínka o možném

limitovaném rozsahu znalostí, času, zdrojů a expertů pro hodnocení horizontálních priorit v rámci střednědobého

hodnocení. Jsou uvedeny základní obecné přístupy k hodnocení horizontálních priorit a dále shrnut přístup

k hodnocení, který byl použit pro Jednotný programový dokument (JPD) v Toskánsku.

Popis použitého způsobu hodnocení HP
Jsou uvedeny dva možné obecné přístupy k hodnocení. Pro oba postupy jsou v tabulce zmíněny přínosy a možná

rizika. První přístup byl v minulosti použit a ukázal se jako velmi vhodný k zvýšení pozornosti na problematiku HP.

Nicméně Evropská komise prosazuje přístup, kdy hlavní hodnocení integruje i hodnocení HP.

1. vyčlenění problematiky horizontálních priorit a jejich zpracování specializovanou tématickou hodnotící studií
přínosy: 

zajistí, že HP se dostane patřičné pozornosti

usnadní výběr oborových expertů jako hodnotitelů

užitečné, pokud je problematika dané HP nová: specifický přístup napomůže k postupným změnám

pokud jsou zpracovány v rámci více programů, mohou napomoci šíření aktivní výměnu zkušeností

rizika:

zvýšené náklady na další studii

riziko, že HP bude stále vnímána jako odlehlé téma

riziko nedostatečné kontinuity

2. posuzování horizontálních priorit jako součást hlavních hodnotících aktivit
přínosy:

zajistí kontinuitu: HP bude hodnocena v rámci všech fází hodnocení (ex-ante, mid-term a ex-post)

užitečné, pokud je HP dobře srozumitelná

může pozměnit vnímání HP jako horizontálního tématu, relevantního ke všem aspektům a fázím programování

může být efektivnější z hlediska nákladů v porovnání se zpracováním samostatné studie

rizika:

riziko povrchního vnímání HP jako pouze jednoho z mnoha elementů, kterými je nutné se zabývat - nikoliv

však nejdůležitějšího

HP bude hodnocena spíše kvalitativně než kvantitativně

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Dále jsou shrnuty tři základní dimenze evaluace:

Souhrnné hodnocení (summative): je stěžejní dimenzí hodnocení ekonomického rozvoje. V případě HP to znamená

zaměření se na měření programových aktivit ve smyslu vztahů jejich výstupů, výsledků a dopadů ke konkrétní HP,

a posuzování těchto vztahů k cílům a trendům stanoveným na počátku. Jde o vyjádření přímých a nepřímých vlivů

způsobené intervencí na udržitelné životní prostředí.

Formativní hodnocení (formative): Pro HP zahrnuje posuzování toho, v jaké rozsahu a jak účinně problematika

životního prostředí je (byla) integrována do programových systémů a procesů. Je zvláště vhodné pro střední fázi

programu, kdy mohou být stále prováděny úpravy systémů a procesů, pokud je to zapotřebí. Změny systémů

a procesů a jsou zvláště důležité, pokud je integrován nový podnět.

Proces hodnocení jako účící proces (learning process): Pokud je hodnocení prováděno včetně zapojení partnerů,

již samotný proces může přispívat k dalšímu zvyšování zájmu o HP. Tímto způsobem může samo hodnocení utvářet

proces získávání znalostí. Tato dimenze hodnocení je často opomíjena, ale je velmi důležitá v oblasti prosazování

udržitelného rozvoje (nebo rovných příležitostí), kde je rozvoj podmíněn budováním nezbytných kapacit. 

Klasifikace se liší podle jednotlivých programů. Zásadní rozdíl je v tom, že někdy je klasifikace HP pouze v „kladných“

hodnotách, tj. aktivita je hodnocena jako „pozitivní“, „orientovaná na HP“ či „neutrální“, jindy je naopak používáno

stupňů „pozitivní“, „neutrální“, „negativní“. 

Použité indikátory
Nejsou uvedeny

Sběr dat
Není uveden

Analýza metodiky hodnocení HP
V příspěvku jsou popsány obecné přístupy k hodnocení. Ze dvou uvedených přístupů (separované či integrované

hodnocení HP) se z hlediska managementu hodnocení ze strany relevantního úřadu jeví jako přijatelnější integrace

hodnocení HP v jednom procesu. Je pak na odpovědnosti evaluátora, aby zajistil dostatečné odborné kapacity 

na hodnocení konkrétních HP.
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Horizontální priority v programech strukturálních fondů

2.3 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Průvodce pro hodnocení socioekonomického rozvoje
„Rovné příležitosti mužů a žen“

The Guide - The Evaluation of Socio-economic Development
„Equality between Women and Men“

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Manuál Evropské komise pro hodnocení socioekonomického rozvoje. 2004.

Dokument shrnuje v dané části věnované horizontálním tématům politiku rovných příležitostí pro ženy a muže,

dostupná data k danému tématu, nástroje hodnocení, uplatňování a dodržování rovných příležitostí v jednotlivých

programech, indikátory hodnocení a monitoringu a dobré příklady z praxe. 

Zdroj: The Guide - Evaluating Socio-Economic Development, SOURCEBOOK 1: Themes and Policy Areas . Publikační

webová stránka, prosinec 2003 

www: http://www.evalsed.info/downloads/sb1_equal_opportunities.doc

Relevantní HP
Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Publikace uvádí koncept rovných příležitostí a souvisejících opatření a politik do kontextu působnosti a cílů EU

zejména v oblasti pracovního trhu. Zdůvodňuje potřebu sledování dodržování rovnosti příležitostí, resp. gender

mainstreamingu, napříč programy strukturálních fondů a dalších aktivit na národní i celoevropské úrovni; navrhuje

možné přístupy k hodnocení a řešení dané problematiky a definuje typy opatření a programů, kde je povinností

gender mainstreaming uplatňovat.

Dále představuje základní oblasti, které podléhají monitoringu a hodnocení, cíle, jejichž dodržování je třeba sledovat,

jednotlivé fáze evaluace, potenciální zdroje relevantních dat a v neposlední řadě také příklady dobré praxe a seznam

další využitelné literatury.

Popis použitého způsobu hodnocení HP
Hodnocení účinku SF na rovné příležitosti odlišuje globální cíle a specifické cíle rovných příležitostí. Je proto žádoucí

rozdělit cíle do skupinek. Uvádí se následující přístup k analýze rovných příležitostí, který seskupuje 4 typy možných

účinků v kontextu se SF:

– Zlepšení životních podmínek odpovídající lépe potřebám žen

– Dostupnost trhu práce pro ženy

– Zlepšení podmínek že v práci

– Podpora účasti žen na tvorbě socioekonomických činností

Je zapotřebí analyzovat účinky rovných příležitostí v socioekonomickém kontextu (např. částečná práce může být

někdy pozitivním řešením, někdy vynuceným řešením)

V programech více orientovaných na „mužské dominantní sektory“ je potřeba zaměřit hodnocení rovných příležitostí na:

– Do jaké míry se ženy zúčastnily opatření? Jakých opatření? Jaké jsou výsledky?

– Jako jsou podmínky a potřebné změny v těchto opatřeních pro větší genderovou vyrovnanost?
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Evaluace se zabývá místním kontextem a místním procesem řízení a to ve všech fázích programového cyklu.

Hodnocení dopadů SF na rovné příležitosti znamená

– Přistupovat ke každému programu jako k cyklu jednotlivých fází a zabývat se každou fází zvlášť z genderového

pohledu 

– Zkoumat genderovou relevanci programu v každé fázi a v kontextu k regionu/lokalitě. Závažnost implementační

fáze a definování kritického momentu.

Metody a techniky
Analýza politiky - je metodologií zahrnující různé disciplíny (ekonomické, politické, sociologické, ekonometrické)

a zainteresované subjekty.

Hodnocení dopadů rovných příležitostí

Použité indikátory
Některé programy mají pouze obecné indikátory pro použití v hodnocení rovných příležitostí. Lze rozdělovat

genderově citlivé a genderově relevantní indikátory.

Genderově citlivé indikátory

– data vztahující se např. k míře ekonomické aktivity žen, krátkodobé/dlouhodobé ne/zaměstnanosti, podíl žen

v různých odvětvích

– data k podílu žen např. mezi výzkumníky, vysokoškolsky vzdělanými lidmi apod.

– srovnání konkrétního fenoménu a jeho důležitosti v rámci ženské a mužské populace - např. rozdíl mezi mírou

ne/zaměstnanosti žen a mužů, rozdíly v příjmech apod.

Genderově relevantní indikátory

– netýkají se přímo genderové tématiky, ale přesto lze na jejich základě hodnotit postavení žen ve specifickém

kontextu - např. procento rodin, které si stěžují na přerušovanou dodávku vody, přidaná hodnota na každého

člena týmu v daném sektoru, procento zastupitelstev používajících informační technologie apod.

Jedním z indikátorů pro mainstreaming rovných příležitostí je klasifikace projektových žádostí. 

Klasifikace projektů:14)

1. Genderově neutrální

2. Genderově orientované - co do obsahu omezené zaměření na rovnost příležitostí

3. Genderové projekty - projekty středně až vysoce zaměřené na rovnost příležitostí

Evaluátor musí vždy ve spolupráci se zadavatelem navrhnout rámec pro hodnocení výsledů a dopadů, evaluační

otázky, metody a nástroje, zdroje informací, čas a zdroje potřebné k provedení hodnotícího procesu.

Systém indikátorů dopadu a kontextu - klíčová opatření:

– rozdíl v zaměstnanosti v absolutních číslech

– rozdíl v ne zaměstnanosti v absolutních číslech

– index genderové segregaci podle zaměstnání

– rozdíl v příjmech podle genderu

14) Podle metodologie Evropské komise, Working Methodology Paper 3, Indicators 
for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology
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Sběr dat
Techniky sběru dat

– Průzkumy ve společnosti

– Průzkumy mezi příjemci podpory

– Analýza dat

– Analýza sekundárních dat

– Rozhovory s jednotlivci

– Případové studie

– Tématické skupiny (Focus groups)

– Hodnocení genderového dopadu (GIA)

Analýza metodiky hodnocení
Dokument je základním zdrojem informací, souhrnem nástrojů k evaluaci rovných příležitostí mužů a žen a gender

mainstreamingu.

Indikátory, zejména jejich zařazení do kontextu politiky EU a specifik gender mainstreamingu a jejich prezentace 

na příkladových projektech, jsou velmi přínosné k definici jednotlivých fází evaluace a monitoringu.

Podstatnou roli hraje také specifikace relevantních dokumentů a jejich stručný výklad. Dokument však obsahuje

zejména obecné nástroje hodnocení rovných příležitostí mužů a žen v rámci projektů/programů s odkazem 

na konkrétní příklady, resp. vysvětlení v širším kontextu problematiky gender mainstreamingu.

Relevantní doporučení
Průběžně rozšiřovat počet dobrých příkladů z praxe, dále je analyzovat a využívat k definici, resp. přehodnocení

indikátorů a politiky gender mainstreamingu.

Více využívat konzultací s nositeli projektů a jejich zkušeností s monitoringem gender mainstreamingu v projektech.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Zkušenosti, dobré příklady a nástroje evaluace výsledků souvisejících 
s genderovou rovností ve strukturálních fondech

Experiences, Good Practice and Lessons for Evaluating Gender Equality 
Outcomes in Structural Fund programmes

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Příspěvek ke konferenci „Evaluation for Quality, Conference Edinburgh 17/19, září 2000. Autoři: Rona Fitzgerald,

Rona Michie.

Použití přístupů kvantifikace, srovnávání a tématické analýzy k posílení přesnosti a efektivity evaluace. 

Zdroj: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/edimbourg/pdf/fitzg_en.pdf

Relevantní HP
Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Materiál shrnuje zkušenosti Walesu a Skotska v přípravě programů strukturálních fondů v letech 2000-2006, porovnává

„vertikální“ priority na podporu rovných příležitostí, resp. opatření k přijímání pozitivních akcí, a horizontální prioritu

směřující k implementaci rovných příležitostí napříč programovacím procesem.

Zdůrazňuje důležitost gender mainstreamingu v rámci vývoje, managementu a implementace programů a to

zejména v oblastech přípravy programů, monitoringu a evaluace, institucionálního zabezpečení a zajištění publicity

a informování o programech. Zároveň hovoří o sledování rovnosti příležitostí ve všech fázích programování

a strategického plánování a zejména podtrhuje nutnost jejich implementace do jeho procesu a ne jejich vnímání jako

zvláštní nadstavby.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Kritická analýza jednotlivých programů s důrazem na specifičnost a platnost indikátorů; studium jejich konkrétní

příkladů ve dvou analyzovaných oblastech (Wales, Skotsko) a s využitím řady materiálů a zdrojů.

Použité indikátory
Indikátory popisující nejen míru ne/zaměstnanosti, ale i rozdíly v úrovni zkušeností:

– míra ne/zaměstnanosti a úroveň zkušeností s nezaměstnaností a participací na formálním trhu páce (včetně

zhodnocení uplatnění horizontální a vertikálních vzorců)

– podíl na neformálním trhu práce a domácích pracích (není uveden způsob zkoumání)

– vzdělávání a školení

– účast v opatřeních směřujících k ekonomickému rozvoji (podnikání, školení, rekvalifikace)

– dostupnost služeb - včetně pečovatelských a/nebo hromadné dopravy.
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Základní genderově citlivé indikátory (1995, UNDP Gender Development Index -

http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_229_1_1.html):

– průměrný délka života

– dosažené vzdělání

– výška příjmu

Základní genderově citlivé indikátory (1995, Kanada):

– příjem

– práce (rozdělení práce, míra ne/placené práce, celková pracovní zátěž)

– učení (míra dosažení vysokoškolského vzdělání, míra participace na školení, čas strávený na školení, souvislost

mezi dosaženým vzděláním a zaměstnáním)

Indikátory pro strukturální fondy (měří míru rozdílů mezi muži a ženami - na trhu práce, ve vzdělávání/školení,

podnikání; a míru, do jaké se rovnost žen a mužů v sociální a ekonomické oblasti zlepšila - např. v oblasti pracovního

trhu nebo na rozhodovacích pozicích):

– výstupy (např. snížení rozdílů v účasti žen a mužů v asistenčních programech trhu práce podle pozice, sektoru

a zaměstnání; zvýšení počtu podporovaných firem/institucí implementujících strategie rovných příležitostí)

– výsledky (např. snížení rozdílů mezi ženami a muži jako příjemci pracovních pozic, snížení segregace žen a mužů

podle pozice v podporovaných firmách/institucích)

– dopad (snížení rozdílu v ekonomické aktivitě žen a mužů, snížení podílu mužů a žen 

na nezaměstnanosti/dlouhodobé nezaměstnanosti, snížení horizontální a vertikální segregace, snížení rozdílů

v příjmech žen a mužů)

Programy Cíle 2 (1997-1999) - obecný indikátor: procento vytvořených zaměstnání určených ženám

– rozvoj dovedností (ESF) - počet zúčastněných žen, podíl žen mezi lektory, kariérové vyhlídky účastnic atp.

– studie trhu práce (ESF)

– podnikání (ERDF) - počet podnikatelských záměrů vytvořených/ realizovaných ženami, nárůst podílu žen mezi

podnikatelkami atp.

– rozvoj podniků (ERDF) - počet konzultantských projektů sledujících oblast rovných příležitostí, míra podpory podílu

partnera/ky na rodinné firmě atp.

– studie a plánování (ERDF)

– sociální služby (ERDF) - počet zařízení pro péči o děti/staré lidi, počet grantů přidělených těmto zařízením atp.

Sběr dat
– Focus Group (Cíl 2 v oblasti západního Skotska)

– Statistiky podle pohlaví (na základě dat statistických úřadů, ministerstev práce, školství a sociálních věcí, ženské

organizace a informační centra, výzkumná centra, univerzity)

– Best Practices

Analýza metodiky hodnocení
Jedná se o zhodnocení nastavení sledovaných genderových indikátorů na základě zkušeností jiných institucí

zabývajících se gender mainstreamingem a jejich vzájemné porovnání.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Implementace gender mainstreamingu v programovacích dokumentech 
strukturálních fondů v letech 2000-2006

Implementation of Gender Mainstreaming in the Structural Funds 
Programming Documents 2000-2006

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Dokument Evropské komise

Zdroj: Evropská komise, Brusel 20.12.2002

www: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com02748_en.pdf 

Relevantní HP
Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Dokument poskytuje přehled, do jaké míry je gender mainstreaming implementován v programech Strukturálních

fondů pro léta 2000-2006; pokrývá fondy ESF, ERDF, EAGGF, FIFG a programy Cílů 1, 2 a 3. Genderová rovnost je také

cílem všech čtyř Iniciativ Společenství (2000-2006): EQUAL, Interreg III, Urban II a Leader+.

V období 2000-2006 není rovnost příležitostí již „jen“ vertikálním tématem, ale byla - na základě zkušeností s s ESF

v letech 1994-1999 - zahrnuta do materiálů, které se týkají programování, evaluace ex-ante, monitoringu a evaluace.

Dokument se výrazně nezaměřuje na konkrétní popis/definice indikátorů, ale poskytuje jen zhodnocení míry

implementace gender mainstreamingu v jednotlivých fondech. Zároveň však prostřednictvím best practices krátce

analyzuje úspěšné projekty komplexně pojímající horizontální prioritu rovných příležitostí.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Kritický a stručný přehled dosavadní implementace gender mainstreamingu napříč programy a iniciativami s odkazy

na dobré příklady vybraných projektů a stručným zhodnocením jimi aplikovaných indikátorů a jejich

sledování/vyhodnocování.

Použité indikátory
– Nástroje gender mainstreamingu: ex-ante evaluace, monitoring, školení, genderová analýza alokace zdrojů,

genderová analýza kritérií k výběru projektů

– Kvantifikace cílů (počet vytvořených zaměstnání, účast na školeních, podíl žen/mužů, mj. v souvislosti s věkem,

mezi nezaměstnanými atp.)

– Statistiky firem vedených ženami a muži - srovnání vývoje v průběhu projektu a na jeho závěr, podpora firem

poskytujících zaměstnání nezaměstnaným ženám, míra integrace IT do školení pro muže a ženy - míra jejich

využívání ženami a muži atp.)

– Investice do sociálních služeb a míra jejich využívání ženami a muži

– Účast venkovských žen v programech (např. Leader+)

– Účast žen a mužů v Monitorovacích výborech, míra účasti genderových expertů, rozsah vytvoření pracovních

skupin k rovnosti příležitostí v rámci jednotlivých Cílů/ programů

– míra alokace zdrojů na specifické aktivity podporující genderovou rovnost
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Sběr dat
– Statistika podle pohlaví

Monitoring výstupů a dopadů projektů v jednotlivých zemích/programech s důrazem na definici a naplnění

genderově specifických indikátorů

Analýza metodiky hodnocení
Dokument je jasným přehledem kriticky sledujícím spíše nízkou míru implementace gender mainstreamingu a jeho

relevantních, resp. vypovídajících, indikátorů, které však přímo neanalyzuje. Naopak ale předkládá řadu strategických

doporučení týkajících se implementace gender mainstreamingu na všech úrovních.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Rovné příležitosti v programech podpořených strukturálními fondy: empirický přístup k evaluaci
Equal Opportunities in Programmes Supported by Structural Funds: An Empirical Approach to Evaluation

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Příspěvek na konferenci k hodnocení SF v Edinburghu, září 2000. Autoři dokumentu: Luisa Menniti, Manuela

Galaverni, Barbara Bittarelli. 

Účelem dokumentu je navrhnout model evaluace programů podpořených strukturálními fondy z pohledu rovných

příležitostí pro ženy a muže.

Zdroj: Fourth Conference on Evaluation of the Structural Funds,15) Evaluation for Quality, 

Edinburgh 17/19, září 2000

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/edimbourg/pdf/galav_en.pdf

Relevantní HP
Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Otázka rovných příležitostí je klíčovou součástí opatření a politik vytvářených a implementovaných v posledních

letech; přímo se na ní také odvolává Amsterdamská smlouva. Specificky je pak perspektiva rovnosti příležitostí

zahrnuta do opatření v rámci strukturálních fondů. V roce 1999 byly za italského předsednictví Rady ministrů vydány

směrnice, které navrhly metodologii mainstreamingu, seznam prioritních oblastí považovaných za nejcitlivější

k narovnání nerovností a podpoře pozitivních vlivů, a evaluační techniky usnadňující rozlišení genderově relevantních

témat. Dokument analyzuje aplikaci směrnic na programu běžícím v letech 1994-1999 a spíše vzdáleném genderové

tématice (Operační program výzkum, technologický vývoj a vyšší vzdělávání). Zaměřuje se na tři úrovně: strategickou

(definice priorit pro rozvoj rovných příležitostí ), operační/ implementační (metodologie pro implementaci gender

mainstreamingu), monitorovací a evaluační (kontrola efektivity).

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Kvantitativní ex-post analýza konkrétního operačního programu v rámci jednoho regionu a její kvalitativní srovnání

v kontextu celého státu a existujících dat. Evaluace výsledků hlubší analýzy konkrétních zjištění - např. co se týká

přetrvávající segregace studijních oborů a následně pracovního trhu podle pohlaví apod. Navržení doporučení

týkajících se daného programu.

15) 4. konference EK k evaluaci strukturálních fondů: evaluací ke kvalitě
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Použité indikátory
– hodnocení cílů z pohledu přímých příjemců projektu (ne organizací nebo firem)

– využívání vysoce rozlišující analýzy účasti žen a mužů v projektu k dalšímu posouzení vlivu programu na

jednotlivá pohlaví

– hodnocení cílů a vlivu vytvořených opatření na nepřímé příjemce projektu (možnost zlepšení pracovních

a životních podmínek, usnadnění přístupu ke vzdělání a trhu práce apod.)

– procentuální zastoupení žen (ve studijních oborech za léta 1994-1998 v rámci analyzovaného programu),

porovnání celkového počtu studentů/studentek v rámci programu spolufinancovaného OP výzkum

technologický vývoj a vyšší vzdělávání s celkovým počtem studentů/studentek v regionu/ v celé Itálii, porovnání

počtu studentů/studentek konkrétních oborů v rámci programu spolufinancovaného OP s celkovým počtem

studentů/studentek těchto oborů v regionu/ v celé Itálii

– data o zastoupení žen v projektech, jejich kvalifikace a pozice v rámci výzkumné organizace (analyzována v rámci

nepřímého cíle projektu „přístup na trh práce“) 

– kvalitativní a kvantitativní analýza realizace projektů specificky zaměřených na ženy

Na úrovni OP (např. OP výzkum technologický vývoj a vyšší vzdělávání):

– úroveň kompatibility cílů programu a horizontální priority rovných příležitostí

– počet organizací, které získaly finanční podporu z programu - zastoupení žen a mužů v organizaci

– počet a druh poskytovaných služeb

– počet a typologie osob využívajících služby

– počet a typologie vytvořených zaměstnání (pro muže a ženy)

– nárůst v poskytování místních služeb

– nárůst v zaměstnanosti žen

– nárůst ekonomické aktivity žen

– nárůst v procentu oslovené populace

– snížení počtu hodin, které ženy stráví domácími a pečovatelskými pracemi

Hodnocení přímého/nepřímého dopadu

Zlepšené životní podmínky lépe vyhovující potřebám žen A/N

Lepší přístup kde vzdělání, dalšímu vzdělávání/školení a na pracovní trh A/N

Zvýšená participace na zakládání podniků A/N

Lepší pracovní podmínky a podmínky pro slaďování pracovního a rodinného života A/N

Sběr dat
Podrobná statistika podle pohlaví, oboru a regionu - data srovnávající jednotlivé obory v závislosti na regionu

a časovém období.

Kvantitativní a kvalitativní porovnání výstupů a dopadů projektů s důrazem na genderově specifické indikátory.

Analýza metodiky hodnocení
Navržení genderově relevantních indikátorů sledovatelných v rámci programů, které nejsou primárně genderově

orientované. Analýza konkrétního operačního programu z pohledu naplnění priority rovných příležitostí a doporučení

definice budoucích indikátorů podobných programů.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Zkvalitňování programování strukturálních fondů prostřednictvím výměny zkušeností - IQ-Net
Improving the Quality of Structural Fund Programming through Exchange of Experience - IQ-Net

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Odborný výzkum provedený v rámci přípravy pátého setkání 2. fáze Cíle 2 sítě IQ-Net - jak v terénu, tj. v zemích

participujících v IQ-Net, tak s využitím relevantního teoretického základu.

IQ-Net je sítí regionů, jehož cílem je zkvalitnit programování strukturálních fondů prostřednictvím výměny zkušeností.

Spolupracující instituce sdílejí zkušenosti a s aspekty programového rozvoje, managementu a evaluace, a dobré

příklady týkající se těchto témat napříč EU.

Autoři: Sandra Taylor, Laura Polverari, Philip Raines.

Zdroj: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow

www: http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQ-Net_Reports(Public)/

10.2Horizontal%20Themes.pdf 

Relevantní HP
Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Horizontální témata udržitelného rozvoje a rovných příležitostí se průběžně staly důležitou součástí strukturálních

fondů. V současnosti musí být uplatňovány napříč všemi programy - tj. každý z programů je zavázán tyto priority

sledovat. Úkolem je však převést závazek do reality vlastních projektů.

Cílem dokumentu je definovat udržitelný rozvoj a rovné příležitosti - a související koncept gender mainstreamingu

v kontextu strukturálních fondů, analyzovat horizontální charakter těchto témat a rozpoznat důsledky jejich

mainstreamingu, zjistit, do jaké míry jsou tyto priority integrovány do programů let 2000-2006, a definovat, jak mohou

být jednotlivá témata dále prosazována za využití praktických příkladů a přístupů souvisejících s jednotlivými fázemi

jejich implementace.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Dokument uvádí základní přístupy k hodnocení horizontálních priorit a dále stručně analyzuje a shrnuje konkrétní

přístupy k hodnocení některých ze členů IQ-Net.

Integrace horizontálních priorit v procesu výběru projektů se v regionu sítě IQ-Net liší. Dokument navrhuje - vzhledem

ke stále převládajícímu vnímání mainstreamingu jako nové součásti konceptu politiky: demystifikovat tyto koncepty

a objasnit, co se za nimi skrývá; a přijmout taková opatření, která napomohou rozvoji povědomí a dovednosti

žadatelů/ hodnotitelů v tom, jak na tyto koncepty reagovat.

Integrace priorit vyžaduje - jasnost (ve významu a relevanci priorit), zahrnutí témat napřič politikami a programovacími

fázemi prostřednictvím „holistického“ přístupu, odhodlání rozvíjet schopnosti jednotlivců a institucí, aby dokázali

témata vnímat a rozvíjet, a další rozvoj dané politiky, resp. její jasné koordinace.



48

Použité indikátory
Součásti evaluace relevantní k HP:

– sumativní evaluace (co bylo dosaženo z pohledu evaluace ekonomické oblasti - hodnocení aktivit programů

a jejich souvislosti s výstupy, výsledky a dopady; s tím, že dopady hrají větší roli až v ex-post fázi; a v návaznosti

na původní cíle a data využitých statistik. Cílem sumativní evaluace je zachytit přímé a nepřímé dopady

způsobené zaměřením udržitelný rozvoj, resp. rovné příležitosti žen a mužů);

– formativní evaluace (do jaké míry a jak efektivně byly otázky rovných příležitostí integrovány do systémů

a procesů programu - uvedená evaluace je nutná vzhledem k tomu, že jak procesy, tak systémy je možné

v případě potřeby průběžně upravovat týkající se procesu a systémů vedoucích k daným výsledkům)

– participativní evaluace (evaluační proces jako katalyzátor učení - v případech, kdy je evaluace pojata aktivně, je

sám její proces nástrojem ke zvýšení povědomí o horizontálních prioritách a jejich obsahu)

Indikátory rovných příležitostí podle University of Newcastle:

– rozlišení cílových skupin podle věku, pohlaví, národnosti, handicapu, a způsobu partnerského soužití

(samoživitel/ka apod.) - dále pak míra ekonomické aktivity jednotlivých skupin, ne/zaměstnanost, kvalifikace,

povolání, dovednosti, zkušenosti, míra závislosti na sociálním systému, podnikání, práce na částečný úvazek,

rozdíl v příjmech podle sektoru a zaměstnání

Indikátory rovných příležitostí podle programů západního Skotska:

– dostupnost prostor pro handicapované

– zařízení péče o děti a závislé osoby

– analýza bezpečnosti

– analýza časových a finančních nákladů podle jednotlivých cílových skupin

– míra školení (a jejich návštěvnosti ženy/muži) v oblasti rovných příležitostí)

– míra využívání mentoringu

Indikátory podle Auvergne Fiche:

– míra zapojení žen a mužů do přípravy a realizace projektu

– míra respektu k mobilitě účastníků/nic projektu, časové a finanční náklady

– míra vstupu/návratu mužů a žen na trh práce, procentuální zastoupení

– trvanlivost jejich pobytu na trhu práce, procentuální zastoupení

– kvalitativní hodnocení uvědomovacího procesu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Nástroje používané v Norra Norrland

– genderová analýza cílové skupiny, pracovní skupiny, rozhodovacích výborů apod.

– kvalitativní analýza popisu podmínek projektu pro ženy a muže

– míra využití genderových statistik

– hodnocení míry dopadu cílů projektu na ženy a muže

– analýza rozpočtu projektu - do jaké míry z něj těží ženy a muži (včetně služeb, konzultací apod.)

– kvalitativní hodnocení míry rozlišení dopadů na ženy a muže

– kvalitativní hodnocení naplnění očekávání žen a mužů

– způsob diseminace výsledků projektu

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Dokument zmiňuje obecné indikátory a způsob jejich definování jen velmi vágně, vlastní přínos materiálu spočívá

v příkladech z jednotlivých zemí a jejich konkrétním definování indikátorů pro jednotlivé programy/opatření.

Sběr dat
Oblastí sběru dat jsou:

– ex-ante posouzení situace dané priority v rámci konkrétní programové oblasti a monitorovacího rámce

– využití genderově rozlišených statistik a jejich interpretace/ aplikace v konkrétní oblasti

– analýza situace regionu z pohledu horizontálních priorit

– zásady hodnocení a výběru projektů

– obecná analýza trhu práce v rámci regionu/regionů

– potenciální existence podobných projektů, příp. analýza jejich výsledků

Analýza metodiky hodnocení
Podrobné zhodnocení nastavení indikátorů rovných příležitostí, jejich vývoj v čase v rámci strukturálních fondů,

porovnání s fenoménem a indikátory udržitelného rozvoje na základě zkušeností řady institucí zabývajících se gender

mainstreamingem. Využití řady příkladů ze zemí EU a diskuse o jednotlivých elementech horizontálních priorit, jejich

podstatě a funkci ve strukturálních fondech.
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Směrnice pro návrh a hodnocení dodatků k plánování souvisejících s principem rovných 
příležitostí pro ženy a muže Strukturální fondy 2000 - 2006

Guidelines for Drafting and Assessing Planning Complements Related to the Principle of Equal 
Opportunities for Women and Men Structural Funds 2000 - 2006

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Dokument byl vytvořen italským Ministerstvem pro rovné příležitosti; je výsledkem jednání sociálních partnerů, sítě

podnikatelských inkubátorů a řady regionálních a národních institucí; vznikl na základě směrnic E.S.I.E.O. (Evaluation

of the Strategic Impact on Equal Opportunities - Evaluace strategického dopadu rovných příležitostí).

Zdroj: Materiály poskytnuté italskými twinnery v rámci projektu „Budování kapacity pro strukturální fondy“ -

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Relevantní HP
Rovné příležitosti

Abstrakt publikace
Cílem dokumentu je přispět k uplatnění gender mainstreamingu v rámci plánování Strukturálních fondů pro období

2000-2006. Obecným záměrem materiálu je umožnit pozitivní vliv komunitárních zdrojů na kvalitu životních

a pracovních podmínek žen a na jejich nezávislost.

Dokument uvádí řadu příkladů, v nichž je třeba podniknout kroky, aby byly alespoň do jisté míry naplněny cíle

Strukturálních fondů, ale ve své podstatě i Evropské komise a jednotlivých členských států. Jde například o zlepšení

sociálního systému, rozšíření sítě služeb (jak sociálních, tak například v oblasti dopravní dostupnosti), otevřenosti

trhu práce ženám, podporu participace žen v netradičních oborech, podporu specifických školení, stabilizace

pracovních podmínek, přijímání opatření ke snížení rozdílů v příjmech, podporu účasti žen v rozhodovacích

procesech, podporu politiky přátelské rodině, zabraňování práci načerno, podporu podnikání žen, genderově

citlivých programů ve firmách, společnosti, politice apod.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Dokument je velmi podrobným zdrojem řady návrhů, informací a cílů, jež by měly být naplněny v rámci projektů

realizovaných pod hlavičkou Strukturálních fondů. Analyzuje jednotlivé cíle, jejich východiska, přínos, výsledky

a výstupy, stejně jako relevantní indikátory.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Použité indikátory
– počet projektů implementujících rovné příležitosti

– procentuální zastoupení žen mezi příjemci projektu

– zdroje alokované projektům respektujícím rovné příležitostí - srovnání s celkovými přidělenými financemi

– počet obyvatel (z toho žen a mužů) majících prospěch z projektu a jeho výsledků/ služeb

– míra zlepšení služeb, infrastruktury apod.

– pokles hodin, které ženy tráví domácími pracemi, péčí o rodinu apod.

– míra nárůstu ekonomické nezávislosti žen

– míra nárůstu zaměstnanosti žen

– míra snížení délky času na dopravu do zaměstnání, za službami

– snížení míry ilegální práce

– nárůst počtu žen v manažerských pozicích

– snížení rozdílu v příjmech, pracovních výhodách

– míra alokace zdrojů na podporu zaměstnávání / školení žen ve specifických odvětvích

– míra pokrytí regionu sociálními službami a dopravní obslužností

Sběr dat
Dosud implementované SF, jejich indikátory, metody evaluace, genderově tříděná data

Analýza metodiky hodnocení
Analýza existujících a uzavřených Strukturálních programů, jejich priorit, indikátorů a způsobu evaluace naplnění

indikátorů. Stanovení indikátorů specificky definovaných pro implementaci, výsledky a dopad.

Potenciální pozitivní dopad 
projektů/ aktivit na:

Zlepšení životních podmínek lépe

odpovídajících potřebám žen

Zlepšení v přístupu žen na trh práce a dalšímu

vzdělávání/ školení

Zlepšení postavení žen v práci a přerozdělení

pečovatelských aktivit

Podpora žen v jejich sociálních

a ekonomických aktivitách a jejich vytváření

Celkem:

Výrazně
prospěšný

efekt

1

1

1

1

Průměrně
prospěšný

efekt

0,5

0,5

0,5

0,5

Žádný
prospěšný

efekt

0

0

0

0

Negativní 
efekt

X

X

X

X
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Horizontální priority v programech strukturálních fondů

Priority

Zlepšení životních
podmínek

Přístup na trh práce
a k dalšímu vzdělávání/
školení 

Zlepšení postavení žen
v práci a přerozdělení
pečovatelských aktivit

Podpora žen v jejich
sociálních a ekonomických
aktivitách a jejich vytváření 

indikátory implementace

– počet a popis zahájených projektů týkajících se

rovných příležitostí;

– procentuální zastoupení žen mezi příjemci

projektu; 

– počet a procentuální zastoupení projektů

implementujících rovné příležitosti z celkového

počtu všech projektů;

– zdroje alokované projektům respektujícím

rovné příležitostí - srovnání s celkovými

přidělenými financemi (%); 

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných mainstreamingem z celkového

počtu projektů; 

– zdroje alokované projektům inspirovaným

mainstreamingem z celkového počtu 

projektů (%).

– počet příjemců projektu podle typu

aktivit/práce; 

– počet zahájených projektů; 

– podíl žen z celkového počtu příjemců; 

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných rovnými příležitostmi z celkového

počtu všech projektů;

– zdroje alokované projektům inspirovaným

rovnými příležitostmi z celkového počtu

projektů (%); 

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných mainstreamingem z celkového

počtu všech projektů; 

– zdroje alokované projektům inspirovaným

mainstreamingem z celkového počtu projektů.

– podíl služeb zavedených v souvislosti s rovnými

příležitostmi; 

– počet projektů zahájených v souvislosti

s pracovní dobou přátelskou k ženám; 

– procentuální zastoupení žen mezi příjemci

projektu; 

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných rovnými příležitostmi z celkového

počtu všech projektů;

– zdroje alokované projektům inspirovaným

rovnými příležitostmi z celkového počtu

projektů (%); 

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných mainstreamingem z celkového

počtu všech projektů; 

– zdroje alokované projektům inspirovaným

mainstreamingem z celkového počtu projektů

(%).

– procentuální zastoupení žen mezi příjemci

projektu;

– počet projektů zahájených v souvislosti

s rovnými příležitostmi;

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných rovnými příležitostmi z celkového

počtu všech projektů;

– zdroje alokované projektům inspirovaným

rovnými příležitostmi z celkového počtu

projektů (%); 

– počet a procentuální zastoupení projektů

inspirovaných mainstreamingem z celkového

počtu všech projektů; 

– zdroje alokované projektům inspirovaným

mainstreamingem z celkového počtu projektů

(%);

– zdroje alokované strategickým oblastem
zaměstnání žen (%);

– zdroje alokované na podporu žen
v podnikání (%); 

– míra využití pomoci ve srovnání s celkovou

pomocí nabídnutou podnikání žen.

indikátory výsledků

– počet nově vzniklých služeb

– nárůst v počtu osob ovlivněných

různými typy postupů (%); 

– počet nepravidelně pracujících

osob; 

– nově zavedené služby.

– snížení rozdílů mezi

organizacemi, které

implementovaly upravenou

pracovní dobu;

– počet nepravidelně pracujících

osob;

– počet nově zavedených sítí

a jednotlivců, jež aktivity

zajímají (uživatelé, dodavatelé,

administrativa atp.) 

– snížení počtu hodin ženy tráví

pečovatelskými aktivitami; 

– zavedení služeb jednotlivcům

a rodinám; 

– nárůst v počtu osob ovlivněných

různými typy postupů (%);

-nárůst ve strategických oblastech;

– nově zavedené služby;

– nově zahájené podnikání

a samostatná práce;

– počet nepravidelně pracujících

osob;

indikátory dopadu

– počet obyvatel (žen/mužů) využívajících nově

vzniklých služeb za rok;

– míra zvýšení standardu kvality služeb

poskytovaných jednotlivcům a rodinám;

– zlepšení sociální a kulturní infrastruktury; 

– pokles hodin, které ženy tráví domácími
pracemi, péčí o rodinu apod.; 

– nárůst HDP/ pečovatelských služeb; 

– snížení chudoby a míry indexů závislosti;

– snížení času stráveného k dosažení služeb; 

– míra nárůstu ekonomické nezávislosti žen (%);
– míra nárůstu zaměstnanosti žen (%);

– zvýšení úrovně vzdělání osob, na něž jsou

aktivity zaměřeny (%);

– zkrácení doby potřebné k návratu zpět do

zaměstnání;

– zkrácení doby potřebné k přechodu ze školy do

zaměstnání;

– snížení míry ilegální a nepravidelné práce.

– nárůst v kvalifikaci osob,na něž jsou aktivity

zaměřeny (%);

– nárůst počtu žen a mužů v profesích, kde jsou

málo zastoupeni/y (%);

– nárůst počtu žen v manažerských pozicích; 

– snížení dosavadního rozdílu v příjmech,
pracovních výhodách;

– mír nárůstu služeb rodinám a jednotlivcům

– snížení míry ilegální a nepravidelné práce; 

– nárůst HDP/ pečovatelských služeb; 

– nárůst služeb poskytovaných dětem; 

– nárůst služeb poskytovaných starším a závislým

osobám; 

– počet nově zahájených sociálních

a ekonomických aktivit;

– míra nárůstu zaměstnanosti žen (%); 

– nárůst pozic ve firmách vedených ženami;

– kapitalizace firem vedených ženami; 

– nárůst v počtu žen v důležitých orgánech

firem.
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

2.4 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Průvodce pro hodnocení socioekonomického rozvoje
„Znalostní ekonomika a informační společnost“

The Guide - The Evaluation of Socio-economic Development
„The Knowledge-Based Economy and The Information Society“

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Manuál Evropské komise pro hodnocení socioekonomického rozvoje. 2004.

Zdroj: Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 1: Themes and Policy Areas

www: http://www.evalsed.info/frame_guide_part1.asp

Relevantní HP
Informační společnost

Abstrakt publikace
Velmi přínosný manuál uvádějící velké množství hodnotících kritérií, metod i indikátorů. Dokument je velice přehledný

a dobře strukturovaný. Vysvětlen je rozdíl mezi pojmy informační společnost, znalostní společnost a znalostní

ekonomika a stávající situace ve vývoji v těchto oblastech. Popis vývoje se neliší od ostatních rešerší a naznačuje

posun od infrastruktury ke službám a aplikacím. Dokument také rozlišuje IS jako horizontální a vertikální prioritu

a popisuje, jaký je mezi nimi rozdíl.

Dále je zdůrazněna důležitost stanovení cílových skupin v projektech. Jsou rovněž vyjmenovány priority programů

podporujících IS a znalostní společnost.

Z oblasti hodnocení jsou uvedeny základní principy a základní otázky, které je zapotřebí vzít v úvahu. Je zde také

zdůrazněn fakt, že hodnocení je nutno brát jako proces sestávající minimálně ze 3 fází: ex - ante, ex - post a mid-term.

V rámci textu je uvedeno mnoho užitečných odkazů na relevantní materiály. Jsou zde uvedeny i hodnotící faktory 

pro IS v rámci ESF.

Popis použitého způsobu hodnocení HP
V dokumentu jsou popsány celkem 3 metody hodnocení: 

– integrovaná metoda - zahrnuje zhodnocení všech programových fází vedoucích k celkové integrované analýze,

používá se pro účely dalšího plánování

– pluralistická metoda - založena na dialogu mezi klíčovými hráči a zhodnocení dialogu a vytvoření nových

pravidel, používá se pro lepší aplikaci dosažených výsledků

– metoda hodnotitelnosti - posuzuje, do jaké míry je program hodnotitelný. Na základě programových výsledků

umožní stanovit metodiku pro jeho hodnocení

Způsob implementace těchto technik je dále podrobně popsán (např. použití logického rámce, Delphi techniky,

metoda integrovaného projektového cyklu, atd., celkem 12 metod).
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Použité indikátory
Část věnovaná indikátorům je velmi dobře zpracována.

Uvádí indikátory použité ve směrnicích ESF pro IS jako horizontální prioritu. Je zde zdůrazněno, že IS je v tomto

případě úzce spojena s problematikou sociální a pracovního trhu. Indikátory jsou rozděleny do 5 skupin podle

příslušné politiky.

Dále je uveden podrobný výčet indikátorů pro IS a znalostní společnost použitých v akčních plánech eEurope. Jejich

výčet je velmi rozsáhlý a zabral by několik stran textu. Jedná se celkem o 16 skupin indikátorů s mnoha podindikátory.

Jiné indikátory jsou používány v průzkumech Eurobarometeru. Tyto indikátory však procházejí neustálým vývojem.

Zpočátku monitorovaly dostupnost IKT a přístup k infrastruktuře. Nyní měří spíše využití technologických nástrojů

v různých oblastech. Z různých pohledů lze navrhovat další indikátory, vždy však ve vztahu k prioritám regionu.

Dále je popisována metodika členění indikátorů do skupin (skupiny indikátorů nebo smíšené indikátory).

V neposlední řadě jsou zmíněny indikátory managementu, které umožňují hodnotit proces programového

managementu. Jako důležitý zdroj informací o indikátorech zmiňuje dokument „The 3rd European Report on S&T

Indicators“. 

Sběr dat
Zpráva uvádí také způsoby sběru dat pro další hodnocení. Metody jsou částečně popsány i v metodách hodnocení

samotného. Dokument připomíná, že sběrem zdrojových dat se zabývá také mnoho soukromých či jiných organizací

(Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Information Technologies

Observatory (EITO), International Telecommunications Unit (ITU), NUA, Netsizer, RIPE).

Analýza metodiky hodnocení
Dokument podává přehled jednotlivých hodnotících metod a kritérií a může být považován za výchozí dokument 

při sestavování metodiky pro potřeby ČR.

Bylo by nanejvýš vhodné celý dokument přeložit do českého jazyka.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Závěrečná zpráva o tématickém hodnocení informační společnosti
Final Report for the Thematic Evaluation of the Information Society

Typ dokumentu / účel dokumentu
Závěrečná zpráva ke studii o IS a ekonomické a sociální kohezi - role strukturálních fondů. Byla zpracována pro EK, GŘ

REGIO, 2001.

Zdroj: Technopolis Ltd., IRISI (Europe) Ltd, Prof. Lena Tsipouri, Eris@, říjen 2002

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/site/index_en.htm

Relevantní HP
Informační společnost

Abstrakt publikace
Obsáhlá zpráva se zaměřuje na hodnocení IS jako tématické priority, ne priority horizontální. Studie hodnotí dopad

SF na rozvoj IS v Evropě, a to zejména ve vztahu k iniciativě eEurope. V oblasti IS hodnotí také rozdíly mezi jednotlivými

regiony. Studie posuzuje:

– Kolik z celkových investic do SF bylo vydáno na IS?

– Jaké typy aktivit byly financovány?

– Jaké jsou rozdíly mezi regiony?

– Jak efektivní bylo plánování v oblasti IS?

– Jak důležitou roli hrála IS jako priorita v regionální politice a jak se tato důležitost měnila v programovacích

obdobích?

V studii je používán termín horizontální téma, avšak ne ve smyslu IS jako horizontální priority. Má se zde na mysli IS

jako tématická priorita průřezového charakteru (např. OPIS v Řecku, Portugalsku a Španělsku).

Z průzkumu vyplynulo, že regionální IS se až příliš řídí zásadami akčního plánu eEurope, přestože by měly daleko více

odrážet potřeby konkrétních regionů a zpětně napomoci zpracování nových akčních plánů, které budou lépe odrážet

potřeby regionů.

Z hlediska priorit neexistují ve skupinách členských států žádné programové modely.

Ze studie vyplynulo, že:

– regionální plány obsahují velice málo dat o IS, 

– je velice omezená možnost posoudit plánovaný dopad,

– pouze v několika případech bylo možné najít příklady specifických monitorovacích a hodnotících aktivit s prvky

hodnocení IS.
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Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Studie popisuje metodu hodnocení, která sestávala ze 3 fází:

1. Sběr dat a jejich analýza - snaha o stanovení kvantitativních socioekonomických indikátorů; studium

programových dokumentů z pohledu IS.

2. Průzkum případových regionů z Cíle 1 a 2 - detailnější studium programových dokumentů a dotazníková

metoda. Dále bylo využito 15 případových studií.

3. Analýza a syntéza sebraných dat a zpracování studie.

Použité indikátory
Studie došla k závěru, že na regionální úrovni je nedostatek informací o indikátorech z oblasti IS. Vzniká jasná potřeba

vytvořit rámec podpory rozvoje IS a stanovení indikátorů a benchmarkingu, které umožní vznik analyzovatelných dat

a lepší propojenost mezi indikátory eEurope a prioritami regionálního rozvoje.

Sběr dat
Studie vycházela z programových dokumentů ze 150 regionů, ty však neposkytly konsistentní informace vhodné 

pro systematické zpracování. Některé regiony navíc IS nepovažovaly za prioritu. Jiné regiony ji za prioritu považovaly,

ale programové dokumenty neposkytovaly žádná analyzovatelná data.

Analýza metodiky hodnocení
Metodika této studie je zaměřena na hodnocení IS jako tématické priority. Horizontální priorita je zmíněna, avšak

v posunutém významu, jak je uvedeno v abstraktu studie.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Směrnice pro kritéria a způsoby implementace strukturálních fondů 
v oblasti podpory elektronické komunikace

Guidelines on Criteria and Modalities of Implementation 
of Structural Funds in Support of Electronic Communications

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Pracovní dokument vydaný Evropskou komisí. Tyto směrnice mají pomoci těm regionům, které zamýšlejí

spolufinancovat investici do sektoru elektronické komunikace pomocí SF. 

Zdroj: Evropská komise, Brusel, 2003.

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/infotech_en.htm

Relevantní HP
Informační společnost

Abstrakt publikace
Tyto směrnice mají za cíl pomoci regionům, které chtějí podpořit investice do sektoru elektronické komunikace

formou strukturálních fondů. Směrnice jsou zaměřeny na oblast komunikační infrastruktury, přičemž je nutno

zachovat platnost opatření týkajících se poptávky a obsahu. Dokument popisuje pozadí a vývoj informační

společnosti včetně regulačního rámce v této oblasti. Dokument dále zdůrazňuje potřebu v projektech financovaných

ze SF zohledňovat zejména poptávku po nových službách v IS. Jsou zde zmíněny také oblasti, ve kterých je

doporučeno tuto poptávku po službách podporovat:

– Modernizace veřejného sektoru

– Stimulace poptávky v soukromém sektoru

– Rozvoj obsahu

– Rozvoj počítačové gramotnosti

V dokumentu jsou dále zmíněna kritéria, která musí být splněna, aby bylo možné podpořit rozvoj infrastruktury

a služeb ve způsobilých regionech ze SF:

– Potřeba strategického rámce

– Geografické zaměření

– Technologická neutralita

– Otevřený přístup

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Dokument je opět zaměřen spíše na projekty, které přímo podporují rozvoj elektronické komunikace. Nejedná se

tedy o IS jako horizontální priority. Směrnice zmiňují hodnotící kritéria, která by měla být použita při hodnocení

konkrétních předložených projektů:

– Průnik do (na 100 rezidenčních domácností či dle počtu linek na 100 obyvatel)

– Výnosy sítí elektronické komunikace na obyvatele

– Aktivní operátoři (služby a sítě) v regionu či oblasti

– Rozvoj trhu (růst akcií a trhu)

– Průnik, výnosy a šíření dalších komunikačních prostředků (satelit, bezdrátové sítě, mobilní komunikace, atd.)

– Zlepšení dostupnosti služeb
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Použité indikátory
V dokumentu je doporučeno, aby byl sestaven seznam indikátorů, které budou požity pro monitorování výstupů

a dopadu projektů financovaných z ERDF. Měly by být připraveny regionální indikátory, které by měly vycházet

z indikátorů použitých v akčním plánu eEurope 2005. Tyto indikátory však v dokumentu nejsou uvedeny.

Sběr dat
Není popsán

Analýza metodiky hodnocení
Metodika hodnocení není v dokumentu podrobně popsána, jedná se spíše o soubor doporučení vedoucích

k vytvoření vlastní regionální metodiky.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Informační společnost a regionální rozvoj, intervence ERDF v letech 2000-2006, 
kritéria pro programové hodnocení

Information Society and Regional Development ERDF Interventions 2000/2006 
Criteria for Programme Assessment

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Technický dokument 2 pro programové období 2000-2006. Dokument má předložit doporučení pro další intervenci

ERDF v oblasti IS a je vypracován pro potřeny Evropské komise, aby mohla vést diskusi se členskými státy, které v letech

2000-2006 budou čerpat z ERDF a budou připravovat programové plány. 

Zdroj: Technické dokumenty dle témat pro programové období 2000-2006. 1999

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/rev_en.pdf

Relevantní HP
Informační společnost

Abstrakt publikace
Dokument shrnuje výsledky z předcházejícího programového období a určuje, jaké typy iniciativ a projektů by měly

být v oblasti IS financovány v tomto programovém období z ERDF. Je zde řečeno, že v minulém programovém období

bylo podpořeno vytvoření telekomunikační infrastruktury, která je v současné době již schopna přinášet výnosy.

Podpora ze SF je zde možná pouze v případech, že:

– V konkrétní oblasti chybí komerční iniciativy, které by do této infrastruktury investovaly

– Strukturální faktory způsobující nedostatek soukromých iniciativ a investic (např. městské periferie či venkov)

– Vzrůstající rozdíly mezi různými oblastmi v regionu

Podpora je v tomto kontextu poskytována projektům zlepšujících přístup a efektivní využití datových sítí. Investice 

do infrastruktury musí být určovány regionální strategií pro rozvoj IS. Hlavní oblast zájmu se však od investic 

do infrastruktury v tomto programovém období přesouvá do oblasti poptávky v regionech na vytváření vlastních sítí

a místního obsahu a aplikací, dále na podporu MSR při používání IKT a na modernizaci veřejné správy. V dokumentu

je okrajově zmíněna IS jako horizontální priorita. V roce 1999 byla začleněna jako HP do Employment Guidelines

v rámci Evropské strategie zaměstnanosti. Jako HP je popsána v Nařízení ERDF a ESF (ERDF Regulation, ESF

Regulation). Dále dokument o IS jako horizontální prioritě nepojednává.

Dokument dále uvádí 3 charakteristiky, které je nutno dodržovat při vytváření programů v jednotlivých regionech:

– Je nutno vyloučit přístupy, které jsou jasně vedeny technologií

– Je nutno zapojit koncové uživatele do rozhodovacích procesů

– Je důležité podpořit horizontální povahu IS procházející napříč jednotlivými sektory
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Popis použitého způsobu hodnocení HP
Dokument přiznává nedostatky ve stávajícím hodnotícím systému a doporučuje projekty hodnotit ve fázi jejich

podávání, a to z hlediska opatření a koncepce IS v souladu s regionálními prioritami.

V dokumentu se doporučuje aby se podané projekty z oblasti telekomunikační infrastruktury hodnotily podle

následujících kritérií:

– Nárůst telekomunikačního provozu

– Poměr přenosů mezi datovými a hlasovými službami

– Přístupnost na trhu (pro firmy)

– Zlepšení finanční dostupnosti služeb

– Odhad přímého vlivu na tvorbu pracovních míst

– Rozšíření místní ekonomiky i do znalostních aktivit

Použité indikátory
V dokumentu je doporučeno, aby byl sestaven seznam indikátorů, které budou požity pro monitorování výstupů

a dopadu projektů financovaných z ERDF. Tyto indikátory nemohou být jednotné a budou se lišit v jednotlivých

regionech. 

Sběr dat
Sběr dat není přímo popsán, ale doporučuje využít Licence Directive,16) která členským státům dává právo požadovat

od telekomunikačních operátorů získávat data pro statistické účely. Rovněž je doporučeno vytvořit benchmarkingový

systém, který srovnávacím způsobem umožní zhodnotit aktivity v IS se standardy a dobrými praxemi z jiných oblastí.

Analýza metodiky hodnocení
Metodika hodnocení HP není popsána, jde opět o soubor doporučení, jak metodiku i indikátory vytvořit v regionálním

měřítku.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

16) Directive 97/13/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 on a common framework for
general authorizations and individual licences in the field of telecommunications services (OJ L 117, 07/05/1997)
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Metody a techniky pro hodnocení podpory informační společnosti
Tématické a územní aspekty založené na příkladu regionů Cíle 1 a Řecka
Methods and Techniques for Evaluating the Promotion of the Information Society

Thematic and Spatial Aspects Based on Evidence from the Objective 1 Regions in General and Greece in Particular

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Konferenční příspěvek prof. Leny J. Tsipouri z Athénské univerzity - Department of Economic Science. Prezentován 

na 5. Evropské konferenci Evropské komise k evaluaci Strukturálních fondů, Budapešť, 2003.

Zdroj: Center for Innovation, Technology & Policy Management, IN+, Lisabon, Portugalsko

www: http://in3.dem.ist.utl.pt/master/stpolicy03/files03T2/lec3_1.pdf

Relevantní HP
Informační společnost

Abstrakt publikace
Příspěvek pojednává o vlivu rozvoje informační společnosti na regionální rozvoj a přínos k ekonomickým a sociálním

politikám. Jde však spíše o hodnocení tématické priority než o hodnocení priority horizontální. Tento vliv začal být

posuzován od r. 1994 vytvořením evropské sítě nazvané Inter-Regional Informational Society Initiative (IRIS-I).

Výsledkem bylo postupné začleňování posilování informační společnosti do regionálních plánů a alokování financí

z různých evropských fondů. V roce 1995 následovala další podobná iniciativa Regional Information Society Initiative

(RISI), jejímž cílem bylo pomoci vytvořit koncepci informační společnosti coby nedílné součásti politiky pro regionální

rozvoj a politiky zaměstnanosti.

Díky tomu země jako např. Řecko, Portugalsko a Španělsko přijaly samostatné Operační programy pro informační

společnost (OPIS). Například v Řecku bylo přijato rozhodnutí do tohoto operačního programu spojit všechny části

národních programů podporujících rozvoj informační společnosti. Rovněž zde začala být vytvářena horizontální fóra

a výbory v oblastech e-business, e-health, přístup handicapovaných občanů k e-govenment, IT Observatory

a interegionální skupina. Největší pozornost se soustředila na oblast e-business a e-government (vzdělávaní & kultura,

občané & životní úroveň, rozvoj & zaměstnanost, komunikace). V té době vznikly 3 základní otázky: 

– Jakým způsobem jsou fondy pro rozvoj IS rozdělovány v různých regionech?

– Jaký vliv na tyto regiony mají?

– Vedou v rámci celé země ke konvergenci či divergenci?

Výsledky hodnocení operačního programu byly neuspokojivé a každý region byl vyzván k vytvoření podrobného

podnikatelského plánu.

Příspěvek dále popisuje 2 metody hodnocení IS. První metoda použitá v iniciativě IRIS byla založena na ex-post

hodnocení vycházejícím z interview a případových studií. Tato metoda však nebyla schopna předložit žádné

kvantifikovatelné údaje.

V současném programovém období je používána metoda tématického hodnocení ex-ante pro regiony Cíle 1 a 2.

Metoda je založena na systematickém rozboru vynaložených nákladů dle různých kritérií:

– Klasické schéma infrastruktura - aplikace - obsah

– Priority akčního plánu eEurope

– Náklady dle alternativních schémat
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Konkrétní výsledky hodnocení jsou popsány avšak nedaly odpověď na klíčové otázky v oblasti rozvoje schopností

a potenciálu konvergence. Z hodnocení vyplynulo, že důraz je stále kladen na vstupy, přičemž plánovací proces

a očekávané výstupy budou následovat.

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
V příspěvku je popsána metodika hodnocení podnikatelských plánů řeckých regionů. Byly použity 2 výše uvedené

metody, a to ex post metoda (použita v IRIS hodnocení) a metoda tématického hodnocení ex-ante. Hodnotící kritéria

byla následující:

1. Efektivita implementace plánovacího procesu

– Efektivita implementace metodiky

– Používání ex-ante hodnocení vzešlého z 2. Rámce podpory Společenství

– Relevance plánu k regionálnímu kontextu

– Využití výhledových technik a postupů

– Integrace plánu s dalšími regionálními prioritami a politikami a s OPIS

– Začlenění procesu HP do celkového hodnocení

2. Výsledky a závěry

– Popis a analýza stávající regionální situace

– Přiměřenost plánu ve smyslu rozsahu a zaměření

– Vyrovnanost plánu ve vztahu k různým komponentům „správného“ rozvoje IS

– Povědomí a pozornost a identifikace příslušného socioekonomického dopadu tohoto plánu

– Návrhy partnerských smluv v rámci plánu

– Šíře, v jaké plán využívá mechanismy pro lepší flexibilitu a adaptabilitu

– Realizace plánu ve smyslu realisticky dosažitelných výsledků

– Návrhy finanční struktury

– Rozsah, v jakém se plán zaměřuje na potřebu udržitelných projektů, které jsou schopny z dlouhodobého

hlediska zvyšovat ekonomický růst 

– Návrhy opatření v oblasti managementu a implementace plánu

Použité indikátory
Neuvedeny

Sběr dat
Tradiční technika kvantifikování a srovnání, dotazníky, případové studie. Pro měření rozvoje byly použity stejné

taxonomie jako v iniciativě eEurope. Odsud byly čerpány také indikátory dopadu. Ty však v příspěvku uvedeny nejsou.

Analýza metodiky hodnocení
Metodika hodnocení není popsána příliš detailně. V závěrech jsou však doporučení týkající se přínosu IS

k regionálnímu rozvoji a konvergenci. Koncepce „nevyužitých kapacit“ by měla stát v centru budoucích ex post

hodnocení. Nejlepším se tedy zdá porovnat očekávané využití IS v každé iniciativě se skutečným využitím (ex post).

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Strukturální fondy - Uplatňování informační společnosti
The Structural Funds - Facilitating the Information Society

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Studie zpracovaná za účelem zlepšení programování SF formou výměny zkušeností

Zdroj: European Policie Research Centre, Univerzity of Strathclyde, prosinec 2001

www: http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQ-Net_Reports(Public)/9.2InformationSociety.pdf

Relevantní HP
Informační společnost

Abstrakt publikace
Studie pojednává o IS jako celku a tématické prioritě ve strukturálních fondech, o tom, jak je IS ovlivněna politikou

EU, členských zemí a regionů a jak je IS obsažena ve strategických programových dokumentech. Je popsán způsob

monitorování a hodnocení intervencí IS.

Popis použitého způsobu hodnocení HP
Velký důraz je kladen na vytvoření rámce pro monitorování a hodnocení IS na začátku programu, s cílem definovat

vhodné indikátory. Je těžké posoudit vývoj u jednotlivých programů, protože indikátory jsou zmíněny pouze

v programových dodatcích. V samotných programových dokumentech je indikátorů velmi málo a často i chybí, což

znemožňuje hodnotit dopad programů SF na informační společnost ve zhodnotitelné podobě. Priorita IS byla

definována pozdě, a proto chybí jasné indikátory. Jejich nedostatek omezuje sběr dat. Mnoho aktivit v oblasti IS nemá

jasné výstupy ani jednoznačné dopady. A proto je těžké vytvořit indikátory, které by tento dopad měřily.

Použité indikátory
Pro monitorování projektů se doporučuje rozdělit projekty do následujících kategorií:

– Projekt nemá dopad na IS/IKT

– Projekt má dopad na IS/IKT, ale slouží pouze jako nástroj a nestojí v popředí projektu

– IS/IKT jsou hlavním cílem projektu

Tento filtr umožňuje udělat si obecnou představu o aktivitách, avšak nenahrazuje potřebu vytvořit rámec pro kvalitní

indikátory. Některé indikátory jsou obsaženy v programových dokumentech:

– Používáni internetu ve firmách

Procento zaměstnanců s přístupem k internetu na pracovišti

Procento firem obchodujících přes internet

Výdaje na IT

Míra používání PC ve firmách

– Veřejné používání internetu

Veřejnost s přístupem k internetu

Další uváděné indikátory se vztahují k IS jako tématické prioritě a jsou i poněkud zastaralé (rok 2000-2001)

Sběr dat
Není popsán

Analýza metodiky hodnocení
Studie vyzývá ke sjednocení úsilí při vytváření indikátorů ve formě společného rámce indikátorů, které by vycházely

z regionálních strategií v oblasti IS.
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4.5 VYVÁŽENÝ ROZVOJ REGIONŮ

Průvodce pro hodnocení socioekonomického rozvoje „Místní a územní rozvoj“
The Guide - The Evaluation of Socio-Economic Development „Local and Territorial Development“

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Manuál Evropské komise pro hodnocení socio-ekonomického rozvoje. 2004.

Zdroj: The Guide - Evaluating Socio-Economic Development, SOURCEBOOK 1: Themes and Policy Areas . Publikační

webová stránka, prosinec 2003 

www: http://www.evalsed.info

Relevantní HP
HP vyvážený rozvoj regionů

Abstrakt publikace
Definice tématu:
EU prostřednictvím strukturálních fondů podporuje místní rozvoj iniciativami: Territorial Pacts, LEADER, LEADER+,

URBAN, URBAN II, Urban Pilot Project, EQUAL.

Diskuse o účinnosti (efektivitě) sektorových politik definovaných na národní úrovni zdůrazňuje přístup k místnímu

a územnímu rozvoji, což vychází z komplexity problému spojených s lokalitou neboli umístěním a mnoha směrů,

dimenzí. Roste potřeba definovat programy více na místní úrovni a začlenit sektorové politiky do strategie založené

na definovaném území.

Identifikované problémy:
– Očekávané výsledky teritoriálního přístupu

– Volba indikátorů k měření úspěchu

– Teritoriální/územní přístup je stále v experimentálním období, význam evaluace místních strategií je

předpokladem úspěchu strategie samotné (přináší porozumění)

– Nezbytnost experimentálního přístupu k hodnocení

Cíle přístupu z hlediska místního rozvoje:
– Místní rozvoj je výsledkem pozitivních vztahů mezi daným územím a jeho obsahem, který musí být definován, a to

v širokém kontextu, strategicky a s určením místních zdrojů. Cílem pak je maximální využití daných místních zdrojů

– Zaměření na sociální kapitál. Růst sociálního kapitálu je podmíněn ekonomickou, sociální a environmentální

dimenzí rozvoje. Místní rozvoj je pak jediným způsobem k vytvoření podmínek tohoto rozvoje.

– Identifikace zdrojů jako výsledek učícího procesu hodnotitele s partnery/aktéry v regionu, kteří musí být zapojeni

do designu i implementace programu. Cílem je seskupení a sjednocení zdrojů do místní rozvojové strategie

– Souvislost se strategiemi udržitelného rozvoje - podobná komplexnost a rozsah

– Význam participace a partnerství roste

Horizontální priority v programech strukturálních fondů



65

Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Hodnocení programů založených na definovaném území:
– EU podporuje tyto programy od 90.let. Je málo zkušeností, metodologie se vytváří

– Intervence EU jsou více zaměřené na definované problematické oblasti (specifická území a s tím související

problémy)

Rostoucí význam regenerace měst - mnohostranný problém (sociální, ekonomický, environmentální, lidský) -

programy URBAN, URBAN II

Ekonomická revitalizace bývalých průmyslových regionů - programy teritoriálních paktů

Rozvoj venkova a zaostalých regionů, zaměření na rozvoj např. turistiky je spojen s rozvojem na úrovni sociální,

environmentální a ekonomické (Programy LEADER, LEADER+)

– Metodologický přístup k těmto programům je založen na 

průřezové integraci sektorů

participace v rozhodování

partnerství institucionálních, ekonomických, sociálních aktérů v přípravě, implementaci a řízení iniciativ

– Tyto iniciativy mívají demonstrativní charakter,jsou často navrženy jako pilotní, speciální nebo experimentální. 

– Relevantní evaluační otázka je: 

Jaká je schopnost (kapacita) zabývat se specifickými problémy, které byly definovány?

Jaká je kapacita zavést pozitivní změny do tvorby politiky?

Jak stabilizovat inovační úsilí, které se projevilo v pilotních programech?

– Relevantní zdroje v institučních uspořádáních regionu, definovány k řízení rozvojových iniciativ dané oblasti 

na základě programů a iniciativ jsou:

Místní rozvojové agentury

Zvláštní oddělení jednotlivých organizací

Popis použitého způsobu hodnocení HP
Hodnocení v kontextu místního rozvoje je hodnocení procesu (proces učení [learning process]), se zapojením

místních aktéru v rámci partnerství, jejich rolí a vzájemných interakcí a identifikování dodatečných zdrojů.

Obtížnost hodnocení:
– Jak rozlišit výstupy, které se vztahují k programu samotnému a výstupy, které jsou skutečnými výsledky existujících

programů a aktivit (financované na národní nebo místní úrovni)? 

– Jak identifikovat přidané hodnoty programů zaměřených na podporu místního rozvoje (hlavní cíle procesu

hodnocení)?

– Jak analyzovat dopady programu na politický kontext? Zda a jak byly inovace převedeny do normálního

politického rozhodování? 

– Programy mají více dimenzí, spojují tedy více aktivit v oblasti zaměstnanosti, sociálních služeb, tělesné

regenerace, životního prostředí, jakoby sama tato různost byla dostatečnou podmínkou integrace 

existuje tendence k pouze instrumentálnímu užití alokovaných financí, což je vykazování skupiny již existujících

projektů jako rozvojový program

existuje tendence k ideologickému přístupu k integraci, kdy zaměření intervencí na všechny možné směry je

považováno jako podmínka potřebná, bez ohledu na specifický charakter cílového regionu a jeho problémů

– Podmínkou pro místní rozvoj je zarámování problému, který se má řešit. Tedy integrované definování obecných

cílů a všeobecné strategie. A to podporou lokálním/oblastním/ regionálním přístupem k designu programu. Toto

je více než jen souhrn činností. Tento přístup činí evaluaci více komplexní záležitostí a mění částečně její zaměření. 

Evaluace a partnerství
– maximální využití znalostí aktérů a lépe tak pochopit faktory a podmínky, které ovlivňují proces

– využití a nasměrování procesu hodnocení ke klíčovým hráčům s cílem ovlivnit, popřípadě změnit jejich chování

– partnerský přístup v počáteční fázi hodnocení může zefektivnit jak proces evaluace, tak i efektivitu programu

samotného



66

Evaluace a rozvoj zaměstnanosti
– Potenciál místního a teritoriálního rozvoje přispět k zaměstnanosti je hlavním tématem EES (Evropské strategie

zaměstnanosti - European Employment Strategy). 

– Podpora místních iniciativ ve vztahu k zaměstnanosti je horizontální priorita pravidel Evropského sociálního fondu

(ESF).

Metoda hodnocení
– Design hodnocení je základní podmínkou pro úspěch:

1. Specifikace cílů hodnocení

2. Specifikace hodnotících otázek

3. Metodika hodnocení k zodpovězení zadaných otázek v různých fázích hodnocení:

– Ex-ante:

Proces analýzy, rozhovory programovými manažery

Definování cíle hodnocení za účasti partnerů; design hodnocení (výběr indikátorů) 

– Mid-term

Rozhovory s manažery programu

Zaměřené skupiny, analýza dokumentů

Formální zpětná vazba

– Ex-post

Případové analýzy

Identifikace nejlepších příkladů

Analýza dopadu

– Základní metody a techniky:

Zpětná vazba skupiny a diskuse

Případové studie

Analýza výstupů a dopadů

Hodnocení dopadu
– Dopady struktury programu (tak jak byl napsán)

– Dopady výsledků programu

– Dopady procesu implementace programu

Kvalitativní metody hodnocení

Kvantitativní metody hodnocení 

Použité indikátory
Obtížnost určení indikátorů a měření

– Mnohostranný charakter programů místního rozvoje 

velké množství proměnných vztahujících se k sektorovým aspektům problému a programu

volba indikátorů z nabídky specifických sektorů (vyhnout se příliš extensivnímu rozsahu evaluace)

– Indikátory užívané k hodnocení intervencí ve specifické oblasti (trh práce, fyzická regenerace) musí být

přizpůsobeny ve vztahu k příspěvku každé té činnosti vzhledem k jiným/ostatním aktivitám v dané oblasti

a vzhledem k všeobecným cílům místního rozvoje

– Určení indikátorů podle cílů

– Určení indikátorů podle hlediska

Indikátory výsledku (vztah k obsahu programu. Dlouhá doba sběru dat)

Indikátory dopadu (vztah k procesu designu programu a jeho implementaci; indikátory partnerství a podle cílů.

Dosažitelnost dat.)

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Indikátory pro hodnocení dopadu
– Indikátory dopadu struktury programu (tak jak byl napsán)

Počet zúčastněných aktérů

Komplexnost sítě (instituce, kategorie institucí) 

– horizontálně

– vertikálně

Množství zdrojů (lidských, ekonomických, znalostních) zapojených do implementace programu (leverage effect)

Metody účasti a role přijaté různými aktéry v designu programu

– Indikátory dopadu výsledků programu

Chování aktérů v cílové oblasti, vynucené výsledky programu (indirect leverage)

Chování aktérů v přiléhajících oblastech, vynucené výsledky programu (adjacent)

– Indikátory dopadu procesu implementace programu

Internacionalizace přístupu místního rozvoje do obvyklých programů aktéry

Vzrůst horizontální integrace místních autorit

Rozvoj organizačních struktur založených pro řízení programu

Sběr dat
– Úkol programových manažerů koordinovat úsilí v přípravě monitorovacích indikátorů (výsledků a dopadů)

– Dlouhá doba ve sběru dat

– Použití základních statistických dat

– Tlak na definici a sběr dat statistických úřadů v rámci různých statistických jednotek (oblastí rozvojového

programu jsou často menší oblasti, např. mikroregiony)

– Sběr dat statistickým šetřením a speciálními průzkumy

Zdroje dat o indikátorech: Eurostat, www.cities21.com, 

Urban Audit http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/) 

Analýza metodiky hodnocení
Hodnocení v kontextu místního rozvoje je hodnocení procesu (učící proces), se zapojením místních aktéru v rámci

partnerství, jejich rolí a vzájemných interakcí a identifikování dodatečných zdrojů.
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Třetí kohezní zpráva, Část 1: Soudržnost, konkurenceschopnost, 
zaměstnanost a růst - situace a trendy

Third Report on Economic and Social Cohesion Part 1: Cohesion, 
Competitiveness, Employment and Growth - Situation and Trends

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Oficiální analytický dokument Evropské komise, zpracovaný Generálním ředitelstvím pro regionální rozvoj REGIO,

únor 2004.

Zdroj: GŘ REGIO

www: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/forum_en.htm

Relevantní HP
Vyvážený rozvoj regionů, všeobecně o politice soudržnosti zahrnující i oblasti HP

Abstrakt publikace
Nad ekonomickou a sociální kohezi zpráva nadřazuje další kategorii a to je teritoriální/územní rozvoj regionů (pojem

uváděn ve Smlouvě). Cílem je dosažení harmonického rozvoje snižováním existujících rozdílů, vyloučením územních

rozdílů a důrazem na větší koherentnost sektorových politik a regionální politiky. Jde o územní integraci a povzbuzení

spolupráce mezi regiony.

Územní rozdíly ovlivňují celkovou konkurenceschopnost EU. Rozšířením EU dojde k zvětšení rozlohy a obyvatelstva,

ale očekává se pouze nepatrný rozdíl v růstu HDP.

V úvahách o alokování finančních prostředků se musí počítat i s dalšími rysy zaostalých území, což je nízká úroveň

rozvoje výzkumu a technologií a informačních komunikačních sítí. Tyto skutečnosti omezují rozvojový potenciál

území, které tak jako tak jsou již zaostalé. Efektivita vynaložených prostředků tak bývá nižší než do vyspělejších

regionů. 

Dokument obsahuje i klasifikaci venkovských regionů, zaostalých území, geograficky nevýhodných regionů

a horských oblastí (např. podle dosažitelnosti, zdravotních a vzdělávacích služeb, hustoty dopravních sítí).

Klíčovou podmínkou územní soudržnosti je rovnost v přístupu k základním službám, vzdělání a znalostem (Services

of General Economic Interest).

Podpora ekonomického rozvoje zaostalých regionů musí ještě více brát v úvahu zásadu ochrany životního prostředí.

A to nejen ve vztahu k investicím, ale celkově v hledání cest pro zlepšování životního prostředí a regionálního rozvoje

(často se jedná o kulturní a přírodní památky).

Základní podmínky rozvoje konkurenceschopnosti zaostalých regionů
1. Výkonný dopravní systém (silnice, železnice, letecká doprava)/telekomunikace/

2. Energetické sítě, spotřeba energie, obnovitelné zdroje energie, zásobování vodou, 

3. Přístup k informačním a komunikačním technologiím (snížení vzdálenosti a času, rozvoj podnikání)

4. Sociální infrastruktura jako klíčový ukazatel kvality života v regionu (školy, nemocnice, služby, podpora

zaměstnanosti žen, akce k udržení lidí na venkově a v zaostalých územích)

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Další podmínky rozvoje konkurenceschopnosti regionů (oblasti HP) jsou:

5. Lidské zdroje (dosažené vzdělání a celoživotní vzdělávání ve vztahu k nabídce pracovních míst a schopnosti

uplatnit se na trhu práce; účast žen na trhu práce, zapojení přistěhovaleckých menšin..)

6. Inovace a znalostní ekonomie 

7. Ochrana životního prostředí

Popis použitého způsobu hodnocení HP 
Dokument nepracuje s termínem „horizontální priority“ nebo „průřezová témata“. Ovšem, oblasti působení

relevantních HP jsou zprávou analyzovány jako základní podmínky rozvoje konkurenceschopnosti regionů, hned

vedle dopravních systému a energie. 

Použité indikátory
Hlavním indikátorem pro hodnocení rozvoje ekonomiky (národní i regionální) je HDP na hlavu, vyjádřen v termínech

silových standardů PPS k usměrnění rozdílů v cenách. Používá se k měření rozdílů mezi zeměmi a k dopadům SF.17)

K měření rozdílů ve vývoji regionů chybí data, která lze nahradit odhady PPS jednotek.

Analytické tabulky používají následující tzv. regionální indikátory

– Hustota zalidnění (počet obyvatel/km2)

– Růst HDP (změna v ročním průměru v % za sledované období, zde 1995-2001, EU15=100)

– Růst HDP(za sledované období, např. 1995-2000)

– HDP na jednoho obyvatele (průměr, za rok)

– Zaměstnanost podle sektoru: podle národních zdrojů nebo odhad

– Dlouhodobá nezaměstnanost

– Úroveň zaměstnanosti

– Obyvatelstvo podle věkových kategorií

Dokument neformuluje přímo indikátory pro měření územního rozvoje či vyváženého rozvoje regionů. Ty lze ovšem

odvodit od kritérií, které jsou dokumentem posuzovány, jako např:

– Přístup k dopravnímu systému s odpovídajícími spojeními do dalších klíčových oblastí (silnice, železnice, letecká

doprava)

– Přístup k informačním a komunikačním technologiím (vliv na snižování rozdílů, úsporu času)

Sběr dat
Sběr dat pro hodnocení HP není dokumentem přímo specifikován. Nicméně zpráva obsahuje velké množství

statistických údajů velmi přehledně zpracovaných a analyzovaných. A to i z oblastí posuzovaných HP. Může být proto

jistým návodem pro určení typu dat, které je zapotřebí sledovat, zpracovávat a jak je vyhodnocovat. K tomu slouží řada

přehledných grafů a map. Data jsou převážně vztažena k jednotlivým zemím EU nebo k územím/oblastem Cíle 1.

Zdroje dat
Eurostat (REGIO, LFS), Národní statistické úřady, výpočty GŘ REGIO

Analýza metodiky hodnocení
Analýza kohezní politiky v členských zemích EU před rozšířením a po rozšíření. Scénáře na další období.

Dokument je hlubokou přehlednou analýzou stavu a jako takový je ukázkou zhodnocení situace, tudíž i oblastí

hodnocení, práce s daty, způsobu prezentování. Předkládá vizi politiky soudržnosti v rozšířené unii pro období 2007-

2013. Obsahuje konkrétní doporučení k vyrovnání ekonomických rozdílů mezi členskými zeměmi a jednotlivými

regiony a dosažení rychlejšího růstu a udržitelnějšího rozvoje.

17) Podrobněji popsáno v Druhé kohezní zprávě Evropské komise, vydané r. 2001 (Second Cohesion Report)
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/contentpdf_en.htm
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Působení strukturálních fondů na území - Třetí průběžná zpráva, ESPON
The Territorial Effects of the Structural Funds - Third Interim Report - ESPON 2.2.1: 

Typ dokumentu / účel dokumentu 
Průběžná zpráva o výsledcích výzkumného projektu prováděného v rámci programu ESPON 2000-2006 financovaném

částečně programem INTERREG. ESPON/European Spatial Planning Observatory Network - Evropská síť observatoří

k vyváženému plánování byla založena v roce 2002 a do roku 2006 má zpracovat 19 výzkumných projektů.

Zdroj: NORDREGIO - Nordic Centre for Spatial Development, projekt ESPON, dokončená část 2.2.1 zpracovaná 

pod vedením ECOTEC Research Development

www: www.espon.lu, www.nordregio.se/espon2.2.1.htm

Relevantní HP
Vyvážený rozvoj regionů

Abstrakt publikace
Velmi obsáhlá zpráva se zaměřuje na přínos SF pro vyvážený rozvoj regionů a hledá odpověď na otázku: Mohou SF,

vedle svého primárního cíle ekonomické koheze, také přispívat k cílům územně vyváženého a polycentrického rozvoje?

Experti pracují s termínem územní soudržnost, zaměřené na potenciál, pozici a relativní situaci daného

geografického území, a s termínem polycentrický rozvoj zahrnující tvar (morfologii), dostupnost, funkční

socioekonomické zaměření a vazby dané oblasti.

Teritoriální neboli územní soudržnost je chápána jako zastřešující koncept, jako integrovaná část procesu soudržnosti

zahrnující územní aspekty soudržnosti a cíle EU v oblasti vyváženého rozvoje.

SF ovlivňují vyvážený rozvoj regionů ve dvou oblastech:

1. již výběr přijatelných regionů a typ a intensita intervencí SF samo o sobě obsahuje „vyvážený rozvoj“

2. konkrétní typ intervencí ovlivňuje vyvážený rozvoj taktéž. Některé programy mají větší dopady na vyvážený rozvoj

(investice přímo nebo jako výchozí stav).

Práce se zabývá dopady vyváženého rozvoje SF na mikroúrovni a makro úrovni

– Případové studie ilustrují, že největších účinků je dosaženo jako výsledek přímých programových opatření na

mikroúrovni. Komise ovlivňuje tento proces svými rozhodnutími, mezi nimiž je i důraz na horizontální partnerství.

Na mikroúrovni je dosahováno omezených kvantitativních účinků, ale znatelných kvalitativních účinků.

– Na prostřední „meso“ úrovni se sledují následující aspekty:

Dimenze město-venkov

Vztah mezi SF a nesouladem s vyváženým rozvojem

Typ podpory zaměřené na vyvážený rozvoj

Pákový efekt (leverage effect)

Analýza dokazuje, že největší účinnost mají nepřímé zásahy do územní soudržnosti

– Na makro úrovni se sledují aspekty:

Vztah k ekonomickému růstu

Nezaměstnanost

Demografický rozvoj

Dopravní obslužnost

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)

Práce dochází k závěru, že geografické rozložení výdajů strukturálních fondů přináší pouze malý přínos k územní

soudržnosti.

Dokument popisuje a shrnuje analýzu vztahu mezi národní a evropskou regionální politikou (EU 15). Analyzují se

následující aspekty:

– Celkový přístup

– Zacílení vyváženého rozvoje

– Nástroje politiky

– Správa a řízení

Popis použitého způsobu hodnocení HP
Tým expertů formuloval následující otázky/hypotézy:

– Nakolik minulé programy vzaly v úvahu teritoriální soudržnost?

– Jaké teritoriální účinky byly dosaženy? (kvalitativní hodnocení)

– Nakolik současné programy berou teritoriální soudržnost v úvahu?

– Jakých teritoriálních účinků bude patrně dosaženo současnými programy SF?

Prováděné aktivity:

– Přehled literatury a dokumentů (zde všech členských států EU)

– Analýza minulých SF na základě ex-post evaluací prováděnou Evropskou komisí

– Analýza současných programů SF podle jednotlivých zemí a dosažitelných studií

Dále byly vzaty v úvahu: institucionální uspořádání pro implementaci a manažerský systém

Případové studie: zaměřeny na finanční poměry SF v regionu, synergie evropské a národní politiky, role regionu

v evropském polycentrismu, identifikaci změn ve funkčnosti a specializaci a kde to bylo možné, sociální

a enviromentální aspekty a dosažitelnost.

Použité indikátory
Práce obsahuje velké množství grafů, tabulek a případových studií, v kterých lze identifikovat používané indikátory

a aspekty:

– Jako primární indikátory vývoje je uváděn vždy počet zaměstnaných osob .

– Při hodnocení účinků SF na vyvážený rozvoj se sleduje výše finančních prostředků SF čerpaných na obyvatele

Sběr dat
Sběru dat byla věnována velká pozornost a dlouhé časové období projektu. Zdroje dat:

– Data zpracovaná v Druhé kohezní zprávě (EK, 2001)

– Finanční data založena na celkových výdajích SF za období 1994-1999 a jejich další členění do čtyř typů.18)

– Výdaje SF sledují údaje:

Množství v euro

Konečné alokace (namísto původně plánovaných)

Participaci SF v procentech

Konečná data v závěru programu

Data na úrovni NUTS III (pokud možno), v jiných případech NUTS II

Data byla zpracovávána ze zdrojů jako jsou oficiální informace EK a sektorových politik, Národního fondu 

pro administraci SF a databáze, zprostředkující organizace se svými informacemi o programech na regionální

a národní úrovni, hodnocení EU.

18) Typologie výdajů SF: regionální rozvoj a výrobní infrastruktura/zemědělství, rybářství a rozvoj venkova/sociální
integrace a lidské zdroje/základní infrastruktura, evropská soudržnost a nově inovace a experimentální výdaje
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Identifikované problémy:
– Obtížnost identifikovat užitečná data z velkého množství dat 

– Chybějící data se týkala zvláště finálních výdajů. 

– Nejednotnost měny

Analýza metodiky hodnocení
Dokument poskytuje hlubokou analýzu teritoriálních účinků a dopadů SF.

Použitý první přístup se zaměřuje na evropský rozměr strukturálních fondů včetně mapování území a analýzy

důsledků na vyvážený rozvoj. V druhém přístupu se jedná o analýzu specifických oblastí a aspektů s cílem hodnotit

teritoriální účinky SF v politickém 

Práce obsahuje velké množství případových studií ohledně teritoriálních účinků SF

– Z členských zemí EU

– Případovou studii o vlivu SF na polycentrický rozvoj a

– Studii o integraci lisabonské strategie do SF. Podle sbíraných a utříděných lze dobře sledovat i metodiku

hodnocení daných témat, sběr dat i jejich prezentaci.

– Studii o územních účincích SF

– Studie o příspěvku programu INTERREG k polycentrickému rozvoji

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
analýza dokumentů (rešerše)





Praxe a zkušenosti z hodnocení:
případové studieIII.
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3. Praxe a zkušenosti z hodnocení: 

případové studie

Řešitelský tým zpracoval 12 případových studií z provedených hodnocení programů

spolufinancovaných SF v Německu, Velké Británii, Irsku, Rakousku a Švédsku.

Případové studie jsou řazeny v této kapitole opět podle jednotlivé HP a nabízejí

informace o přístupu k hodnocení horizontálních priorit v daném hodnoceném

programu.

Vyhledání závěrečných zpráv z provedených hodnocení programů SF nebylo vůbec

jednoduché. Zadání projektu definovalo zpracovat ke každé HP 3 - 5 osvědčených

příkladů z praxe, ale to se ukázalo být velice obtížné. Jedním z důvodů je ta

skutečnost, že ani EK ani ŘO v členských státech většinou dosud nezveřejnily zprávy

z provedených střednědobých hodnocení.19) Dalším poznatkem je, že hodnotící

zprávy, pokud jsou k dispozici, jsou zpracovány v úředním národním jazyce. Např.

vyhledání evaluačních zpráv ze Švédska a Finska bylo téměř nemožné, přestože

řešitelé procházeli mnohé internetové stránky vládních úřadů, implementačních

agentur a regionálních struktur. V této fázi projektu se ukázala spolupráce se

zahraničními kolegy-hodnotiteli jako velice podstatná. Vzhledem k tomu, že sami byli

zapojeni v mnoha evaluacích, měli tudíž hodnotící zprávy k dispozici. Mohli proto

díky svým zkušenostem zpracovat podstatnou část případových studií.

V případě HP rovné příležitosti studie uvádí požadovaný počet případových studií

(celkem čtyři). Podkladem posloužily dvě střednědobá hodnocení RPS a OP. Dále

speciální projekt na podporu rovných příležitostí z Velké Británie a tématická studie

o realizaci HP rovné příležitostí v rakouských OP.

U ostatních HP řešitelský tým přistoupil ke kompromisnímu řešení z důvodů výše

uvedených a zpracoval od každé HP dvě případové studie. Počet požadovaných

případových studií tým doplnil velice zajímavými průřezovými a syntetizujícími

případovými studiemi, které se zaměřují na srovnání hodnocení šesti HP užívaných

ve Velké Británii a v Irsku v daném programovém období.

Podkladem pro případové studie k HP životní prostředí bylo střednědobé hodnocení

RPS v Německu a tématická studie k hodnocení HP životní prostředí zpracovaná

v Rakousku. U případových studií k HP informační společnost byla podkladem

tématické hodnocení o informační společnosti ve SF zemí EU. Pro druhou případovou

studii bylo závěrečné hodnocení (ex-post) pro programy Cíle 6 ve Švédsku

v předcházejícím programovém období. Případové studie pro HP vyvážený rozvoj

regionů byly zpracovány na základě provedené evaluace programu ekonomického

rozvoje ve Velké Británii a střednědobého hodnocení několika programů v Německu.

Případové studie

Vyhledání /výběr evaluací

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

19) V současné době (konec 2004 - začátek 2005) končí proces zpracovávání střednědobých hodnocení. Generální ředitelství REGIO
shromáždilo a následně hodnotí celkem 190 zpráv ze střednědobého hodnocení programů Cíle 1 nebo 2 a dalších 138 evaluací
programu INTERREG a URBAN (Open Days 2004: Managing the Evaluation of SF Interventions, Brusel, 29.září 2004). Tyto
dokumenty nejsou v tuto chvíli volně dostupné.
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
případové studie

Seznam případových studií
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Střednědobé hodnocení Programu Cíle 1 pro jižní Yorkshire: Srovnávací evaluace průřezem šesti horizontálních priorit  . . . . .78

Střednědobé hodnocení Národního rozvojového plánu (NRP) a Rámce podpory Společenství pro Irsko  (2000 - 2006)  . . . . . .87
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3.1 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Střednědobé hodnocení Programu Cíle 1 pro jižní Yorkshire:
srovnávací evaluace průřezem šesti horizontálních priorit

Uvedení případové studie
Tato případová studie seznamuje s hodnocením horizontálních priorit v rámci programu Cíle 1 pro jižní Yorkshire

(2000-2006). Byla provedena jako součást formálního střednědobého hodnocení. V zásadě bylo cílem použitého

přístupu jak prověřit pokrok programu jako celku při zavádění HP, tak i poskytnout srovnávací zhodnocení

a identifikovat oblasti s dobrou praxí. Hodnocení se soustředilo zejména na posouzení různých hledisek HP a jejich

realizaci: zda byly včleněny do programových dokumentů, jestli byly řízeny vlastním manažerem a skupinu partnerů,

zdali byly rozpracovány hlavní stěžejní projekty podporující HP, nástroje použité při realizaci (např. stanovení

specifických cílů) a zejména zda existují důkazy mainstreamingu. Byla použita řada metod, např. šetření a průzkumy,

analýza dokumentů, analýza projektů a uspořádání semináře. Takovýto přístup využívající souhrn různých metod

umožnil zpracovat celkové hodnocení a současně poskytnout odpovídající doporučení. 

Cíle hodnocení
Toto hodnocení bylo provedeno jako součást procesu formálního střednědobého hodnocení programů strukturálních

fondů pro léta 2000-2006. Po diskusi mezi Evropskou komisí, britskou vládou (úřadem místopředsedy vlády)

a lokálními i regionálními partnery bylo určeno 10 hodnotících otázek. Hodnocení mělo odpovědět na následující:

Byly dohodnuté horizontální priority (zejména rovné příležitosti a ochrana životního prostředí) do tohoto programu

úspěšně začleněny?

Cílem této části hodnocení bylo:

– zkoumat způsoby, kterými došlo k začlenění průřezových témat (cross-cutting) do struktury programu (jeho

systémů), a posoudit, zda lze hovořit v této souvislosti o úspěchu

– podívat se na hlavní iniciativy zaměřené na problematiku nerovných příležitostí a horizontálních aktivit

– srovnat tento program s dalšími programy strukturálních fondů a jejich úsilí začlenit horizontální témata do aktivit

hlavního proudu

– analyzovat vhodnost průřezových témat do regionálních strategií (regionální strategie zaměstnanosti atd.) 

– zhodnotit přínos horizontálních témat pro Národní akční plán zaměstnanosti a Evropskou strategii 

pro zaměstnanosti

V rámci těchto širokých parametrů hodnocení zkoumalo a zaměřilo se na následující konkrétnější otázky:

a) Jak byla průřezová témata do programu včleněna (v rámci jednotlivých fází - příprava programu, vyjednávání

programu a fáze realizace)? 

b) Jaké byly k rozvoji politik pro průřezová témata etablovány partnerské struktury? 

c) Jak byla tato témata vtělena do formálních programových struktur (ohodnocení, výběr a monitorování)? Jak se

tyto systémy vyvíjely? Jak účinně byla průřezová témata zakotvena do programových struktur? 

d) Na jaké bariéry se narazilo a jakým způsobem byly překonány? (např. v partnerstvích, při přípravě projektu,

hodnocení atd.). 

e) Jaké nejvýznamnější bariéry při začleňování horizontálních témat zůstávají? 

f) Jaký je vztah mezi průřezovými tématy a regionálními strategiemi? Jak je tento vztah řízen a s jakým účinkem? 

g) Jaké byly rozvinuty hlavní iniciativy k podpoře průřezových témat?

h) Jaké existují důkazy o realizaci horizontálních témat? Jak toto obstojí vůči cílům programu? 

i) Jakým způsobem horizontální témata přispívají ke Národnímu akčnímu plánu zaměstnanosti? 

j) Jaké existují důkazy o mainstreamingu v partnerských organizacích?

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Místo
Jižní Yorkshire je podoblast regionu Yorkshire a Humber na severu Anglie. Jižní Yorkshire přijímal v letech 1989-1999

fondy v rámci Cíle 2 a v r. 1999 byl určen pro pomoc v rámci Cíle 1. 

Zaměření hodnocení a použité metody
Hodnocení pokroku dosaženého u průřezových témat probíhalo prostřednictvím sběru dat ze šesti hlavních zdrojů.

Sběr dat:
– Přezkoumání programové dokumentace a relevantní dokumentace o politické linii na úrovni regionální, národní a EU. 

– Rozhovory se zainteresovanými subjekty, jako např. s pracovníky implementační agentury, partnerskými úředníky,

se sponzory projektu a dalšími externími pracovníky. 

– Dva diskusní semináře za účasti zainteresovaných subjektů (klíčových hráčů) v regionech, jeden se týkal rovných

příležitostí a gender mainstreamingu, druhý udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Testovaly se na

nich klíčové závěry střednědobého hodnocení s ohledem na tato témata a posuzovaly se nutné změny

a opatření, ke kterým je nutné přistoupit ve zbytku období programu. 

– Odpovídající části šetření prováděného mezi investory/klíčovými aktéry 

– Odpovídající části šetření prováděného mezi příjemci a manažery projektů 

– Posouzení projektů. 

Klíčovým hlediskem hodnocení bylo vytvořit srovnávací analýzu horizontálních priorit.

Závěry hodnocení
1. Začlenění horizontálních priorit

Tato část analyzovala klíčové dokumenty, zahrnovala rozhovory s účastníky a data z šetření.. Kladla si za cíl analyzovat

vývoj horizontálních priorit tak, aby se dospělo k závěru, zda se staly nedílnou součástí programu. Příklady výsledků

průzkumu následují níže.

Tabulka 1: Do jaké míry rozumíte průřezovým tématům?

Zdroj: Průzkum mezi účastníky (str. 155)

Poznámky: 1. „Ochrana životního prostředí“ je použito ve všech průzkumech, jde o termín použitý v zadání

požadavků na hodnocení. Program Cíle 1 použil na různých místech termíny udržitelnost životního

prostředí a udržitelný rozvoj.

Téma

Odpověď

Vůbec ne

Jen málo

Částečně

Úplně

Nevím

Respondenti (počet)

Rovné
příležitosti

(%)

0

9,5

31,0

52,4

7,1

42

Gender
Main-

streaming
(%)

4,8

11,9

31,0

42,9

9,5

42

Ochrana
život.

prostředí1

(%)

2,4

17,1

36,6

41,5

2,4

42

Zaměstna-
telnost (%)

2,4

7,1

40,5

45,2

4,8

42

Informační
společnost

(%)

7,3

7,3

51,2

31,7

2,4

41

Sociální
inkluze (%)

0

11,9

35,7

50,0

2,4

42
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Odpovědi v tabulce 1 naznačují, že pouze termínům „rovné příležitosti“ a „sociální inkluze“ rozumí více než 50 %

účastníků. Tématu „informační společnost“ úplně rozumí nejmenší počet účastníků (31,7 %). Tyto závěry se odráží

v počtu respondentů, kteří odpověděli 'Jen málo' nebo 'Vůbec ne'.

Tabulka 2: Jak účinně jsou jednotlivá cross-cutting témata začleněna do priorit a opatření?

Zdroj: Průzkum mezi účastníky (str. 156)

Poznámky: 1. „Ochrana životního prostředí“ je použito ve všech průzkumech, jde o termín použitý v požadavcích

hodnocení. Program Cíl 1 použil na různých místech termíny udržitelnost životního prostředí

a udržitelný rozvoj. 

Průzkum účastníky také požádal, aby ohodnotili, do jaké míry se cross-cutting témata stala součástí priorit a opatření

programu. Podle výsledků pouze menšina respondentů věří, že jsou včleněny úplně, přičemž zaměstnatelnost získala

nejvyšší procento, a to 29,3 % (viz tabulka 2), což snad odráží úzký vztah mezi zaměstnatelností a opatřeními ESF. 

Ve všech různých kategoriích bylo nejčastější odpovědí 'částečně' začleněno do priorit a opatření, procentní podíl se

pohyboval mezi 27 a 38 %. Pokud sečteme procenta odpovědí 'úplně' a 'částečně', pak pouze téma „ochrana

životního prostředí“ získalo méně než 50 % (47,6 %). Zároveň je však nutné poznamenat, že u všech témat více než

pětina respondentů odpověděla 'nevím'.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

Téma

Odpověď

Vůbec ne

Jen málo

Částečně

Úplně

Nevím

Respondenti (počet)

Rovné
příležitosti

(%)

4,8

21,4

33,3

19,0

21,4

42

Gender
Main-

streaming
(%)

9,5

19,0

38,1

11,9

21,4

42

Ochrana
život.

prostředí1

(%)

9,5

21,4

38,1

9,5

21,4

42

Zaměstna-
telnost (%)

2,4

14,6

26,8

29,3

26,8

42

Informační
společnost

(%)

9,5

9,5

38,1

21,4

21,4

41

Sociální
inkluze (%)

7,1

21,4

35,7

14,3

21,4

42



81

Praxe a zkušenosti z hodnocení:
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Tabulka 3: Do jaké míry je každé z průřezových témat důležité pro potřeby oblasti?

ZZddrroojj:: Průzkum mezi účastníky (str. 156)

Poznámky: 1. „Ochrana životního prostředí“ je použito ve všech průzkumech, jde o termín použitý v požadavcích

hodnocení. Program Cíle 1 použil na různých místech termíny udržitelnost životního prostředí

a udržitelný rozvoj.

Tabulka 3 ukazuje, jak účastníci vnímají důležitost těchto témat pro jižní Yorkshire. Tato otázka získala velice pozitivní

a silné odpovědi. Čtyři pětiny respondentů (80,5 %) se tedy domnívá, že zaměstnatelnost je pro potřeby oblasti úplně

důležitá, a čtyři ze zbylých témat získalo vždy více než 60 %. Gender mainstreaming získalo hodnocení méně dobré,

kdy pouze 47,5 % respondentů se domnívalo, že je pro potřeby oblasti úplně důležité. Částečně tento fakt možná

odráží povahu tohoto tématu, jež někteří mohou pokládat za pojem méně snadno pochopitelný než např.

zaměstnatelnost. Dále čtvrtina respondentů je viděla jako 'částečně' důležité, což je vyšší procento než u všech

zbylých témat s výjimkou „informační společnosti“.

Účastnící se měli také vyjádřit k pokroku, jehož bylo dosaženo při začleňování horizontálních priorit. Následují typické

odpovědi: 

I když jsou průřezová témata správná, pokud jde o politickou linii, ve skutečnosti zpomalila program tím, že rozvoj

stavebních ploch, hospodářských prostor a dalších projektových nabídek učinila příliš těžkopádným a rozvláčným. Je

zapotřebí rychlejší a flexibilnější přístup.

Cross-cutting témata by měla program zaměřit na zlepšování kvality života pro lidi a já nevím, jestli toto je ten případ.

Začlenění průřezového tématu životního prostředí je chabé. Existuje jen málo známek toho, že ovlivnilo priority.

2. Struktury a systémy partnerství

Hodnocení také zkoumalo metody použité k začlenění horizontálních priorit u každého z šesti témat použitých 

ve studii o jižním Yorkshire v rámci Cíle 1. Součástí toho byly rozhovory, které měly zkoumat: strategie; hodnocení

projektu a systémy výběru; a konečně monitoring a cíle.

Téma

Odpověď

Vůbec ne

Jen málo

Částečně

Úplně

Nevím

Respondenti (počet)

Rovné
příležitosti

(%)

5,0

2,5

15,0

65,0

12,5

40

Gender
Main-

streaming
(%)

7,5

7,5

25,0

47,5

12,5

40

Ochrana
život.

prostředí1

(%)

0

7,3

24,4

63,4

4,9

41

Zaměstna-
telnost (%)

2,4

0

7,3

80,5

9,8

41

Informační
společnost

(%)

2,4

2,4

26,8

61,0

7,3

41

Sociální
inkluze (%)

2,4

2,4

19,5

70,7

4,9

41
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3. Dosažený pokrok v rámci jednotlivých témat

Hodnocení používá devět kritérií ke zhodnocení dosaženého pokroku při realizaci priorit. Použitým přístupem je

analýza s mnoha kritérii, jíž bylo využito především ke znázornění pokroku ve dvou dimenzích: podle horizontálních

priorit a kritérií. Kritéria odrážejí hlavní otázky obsažené v zadání hodnocení, o nich byla řeč v předcházejícím oddílu. 

Toto je devět kritérií použitých v hodnocení:

Kritéria hodnocení
– Zakotvení v programové dokumentaci: rozsah, ve kterém je téma obsaženo v jednotlivém opatření nebo skupině

opatření, v prioritě nebo opravdu horizontálně prochází prioritami a opatřeními.

– Manažer a zaměstnanci: zda řízení programu má (nebo mělo) manažera na jednotlivou HP a zda jde o pozici 

na plný, nebo částečný úvazek. 

– Partnerská skupina: zda byla pro téma utvořena skupina a zda stále existuje, či zda byla využita externí skupina

mimo tento program. 

– „Šampión“: zda byl jmenován externí „šampión“, který by spolu s partnery téma rozvíjel po celé podoblasti 

– Hlavní projekty: zda byly podpořeny projekty, které by téma posunuly dopředu

– Nástroje pro přípravu projektů: zda řízení programu rozpracovalo nástroje, které by byly užitečné pro způsob,

kterým žadatelé reagují na tato témata

– Cíle: zda má téma/HP konkrétní cíle výstupu a výsledků (např. procento příjemců-žen nebo příjemců

pocházejících ze znevýhodněných komunit, růst procentního podílu žen aktivně zapojených do trhu práce

a procentní poklesy nezaměstnanosti ve znevýhodněných komunitách). 

– Monitoring: zda probíhá dohled a zda se tak děje prostřednictvím standardních systémů či systémů speciálně

vyvinutých

– Mainstreaming: v jakém rozsahu je téma posouváno vpřed prostřednictvím mainstreamingu a signálů dopadů 

na sponzorské organizace. 

Každé kritérium v zásadě zobrazuje výsledek procesu a na stupnici 0 až 3 mu bylo přiděleno skóre, a to na základě

následujících testů:

0 Žádný důkaz aktivity

1 Důkaz aktivity v minulosti, avšak v současnosti je aktivita žádná nebo relativně nízká

2 Důkaz o současné aktivitě a pokroku při snaze učinit témata opravdu cross-cutting

3 Důkaz, že přístup je plně zakotven či že k tomu směřuje

Vyhodnocení každého kritéria má poskytnout ukazatel (indikátor) pokroku. To bude do velké míry obrážet relativní

důležitost, která se danému tématu přikládá, a množství vývoje potřebného k zavedení tématu. Např. gender

mainstreaming má manažera, úkolovou skupinu a šampióna převážně proto, že jde jednak o klíčový cíl programu

a jednak relativně novou oblast. Výsledky analýzy shrnuje tabulka 2.
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Tabulka 4: Analýza pokroku při realizaci horizontálních priorit

Zdroj: Wells, P. (2003), Střednědobé hodnocení programu Cíle 1 pro jižní Yorkshire 

Tabulka zdůrazňuje dva hlavní aspekty horizontálních priorit programu Cíle 1 pro jižní Yorkshire. Zaprvé, celkový

pokrok podle všech kritérií je pozoruhodně shodný, kdy sedm z devíti celkových skóre se pohybuje mezi 12 a 14.

Dvěma výjimkami je existence šampióna k podpoře konkrétní horizontální priority ('šampióna' mělo pouze gender

mainstreaming) a mainstreaming, kde je pokrok mnohem menší. To obráží závěr průzkumu provedeného jako

součást hodnocení, který ukázal, že pro 69 % projektových manažerů neměly horizontální priority žádný dopad 

na působení jejich organizace. Zajisté by to tedy mohlo naznačovat všeobecný nedostatek mainstreamingu.

Zadruhé, a to je ještě zajímavější, dosažený pokrok u každé horizontální priority. Analýza s mnoha kritérii ukazuje, že

gender mainstreaming je prioritou zakotvenou nejvíce a že udržitelnost životního prostředí a rovnost příležitostí

zakotvenou nejméně. Jde o překvapující zjištění, neboť udržitelnost životního prostředí (nebo ochrana životního

prostředí) a gender mainstreaming dostaly ve směrnici Evropské komise pro strukturální fondy stejnou prioritu.

Jakožto závěr hodnocení to má nemalou hodnotu, přičemž zvýrazňuje trhlinu ve výkonu programu ve vztahu

k ochraně životního prostředí, zejména pokud jde o procesy programem etablované.

Téma

Zaměstnatelnost

Udržitelnost
životního
prostředí

Rovnost
příležitostí

Gender
mainstreaming

Informační
společnost

Sociální inkluze

Celkem

3

2

1

2

3

2

13

1

2

3

3

2

3

14

1

1

3

3

2

2

12

0

0

0

3

0

0

3

3

1

2

2

3

2

13

1

3

3

2

2

2

13

3

3

1

3

1

2

13

3

2

1

3

1

3

13

2

1

1

1

2

2

9

17
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15
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15
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22
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16
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18
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Avšak i když je zvýraznění takovýchto trhlin nepochybně důležité, podstatnější může být zkoumání, proč tato situace

nastala, a zejména naznačení toho, že otázky dozoru a sítě mezi jednotlivými hráči mohou být rozhodujícími

vysvětlujícími proměnnými. Následující oddíly nastiňují, jak podobné otázky hrají takovouto roli.

4. Implementace projektů a mainstreamingu

Tabulka 5 mluví o názorech projektových manažerů ohledně příspěvku, který jejich projekty podle jejich názoru mají

ke každému průřezovému tématu. Ukazuje, že nejvyšší odpověď se vztahuje k zaměstnatelnosti, kterou asi třetina

respondentů (31,3 %) umístila na první místo, přičemž sociální inkluze je hned v závěsu s 27,0 %. Dále obě se umístila

mezi horními třemi u více než poloviny respondentů. To se v případě programu strukturálních fondů dalo do velké

míry očekávat. Avšak další čtyři témata dosáhla prvního místa jen u velmi málo respondentů. Pokud jde o „rovné

příležitosti“ a „informační společnost“, je obrázek u horních třech pozic zdravější - celkové skóre je 40 %, resp. 33 %.

Jinak ovšem slabá odezva pro gender mainstreaming (pouze 8,6 % umístilo toto téma mezi své první tři) a „ochranu

životního prostředí“ (mezi své první tři ji zařadilo 19,1 %) by měla zavdat příčinu k obavám. Celkově vzato tyto závěry

naznačují, že sponzoři mají v různých tématech jasnou hierarchii důležitosti.

Tabulka 5: Seřazení příspěvku projektů cross cutting tématům

Zdroj: Průzkum mezi projektovými manažery

Poznámky: 1. „Ochrana životního prostředí“ je použito ve všech průzkumech, jde o termín použitý v požadavcích

hodnocení. Program Cíl 1 použil na různých místech termíny udržitelnost životního prostředí

a udržitelný rozvoj. 

2. Počet odpovědí - 115

Sponzoři byli dále požádání, aby okomentovali, která témata mají podle jejich názoru pro jižní Yorkshire největší

důležitost. Tyto výsledky umocňují rozdílnost mezi tématy v tabulce 5. Tudíž zaměstnatelnost, sociální inkluze a rovné

příležitosti jsou považovány za nejdůležitější pro potřeby území. A gender mainstreaming a ochrana životního

prostředí opět získaly nízká skóre, kdy je jim přisuzována menší důležitost (viz. tabulka 6).

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

Pořadí
Téma

Rovné příležitosti

Gender mainstreaming

Ochrana životního prostředí

Zaměstnatelnost

Informační společnost

Sociální inkluze

První (%)

3,5

1,7

5,2

31,3

5,2

27,0

Druhé (%)

15,7

2,6

7,8

20,0

11,3

16,5

Třetí (%)

20,9

4,3

6,1

12,2

16,5

13,9

Kombinované

40,1

8,6

19,1

63,5

33,0

57,4
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Tabulka 6: Seřazení důležitosti témat pro jižní Yorkshire

Zdroj: Průzkum mezi projektovými manažery

Poznámky: 1. „Ochrana životního prostředí“ je použito ve všech průzkumech, jde o termín použitý v požadavcích

hodnocení. Program Cíl 1 použil na různých místech termíny udržitelnost životního prostředí

a udržitelný rozvoj. 

2. Počet odpovědí - 115

Tabulka 7 čerpá z průzkumu mezi projektovými manažery a poskytuje zcela jistý důkaz o účinku témat. Výrazná

většina projektových manažerů (90 %) ohlásila, že existence témat výrazně neovlivnila podobu projektu. Tento

výsledek potvrzuje analýza hodnocení projektů. Kde se projekty výrazně změnily, byl hlavní problém, který se řešil, 

ve sledování projektových výstupů (např. počty příjemců ze specifických sociálních skupin nebo geografických území).

Tabulka 7: Změnily cross-cutting témata výrazně podobu projektu?

Odpověď %

Ano 4,5

Ne 90,2

Nevím 5,4

Zdroj: Průzkum mezi projektovými manažery

Poznámky: Počet odpovědí: 112

Dále se průzkum dotazoval, zda bude ovlivněna podoba příštích projektů a jaký byl dopad na sponzorující organizace

(pro změření mainstreamingu). Závěry byly podobné.

Pořadí
Téma

Rovné příležitosti

Gender mainstreaming

Ochrana životního prostředí

Zaměstnatelnost

Informační společnost

Sociální inkluze

První (%)

14,8

1,7

1,7

44,3

1,7

25,2

Druhé (%)

2,6

1,7

7,0

19,1

6,5

19,1

Třetí (%)

13,0

5,2

7,8

7,8

22,6

16,5

Kombinované

30,4

8,6

16,5

71,2

32,8

60,8
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Hodnotící tým
Hodnocení spojilo formální nezávislou analýzu programu Cíle 1 s vysokou úrovní zapojení partnerů tak, aby byl

zvětšen účinek hodnocení. Pokud jde o partnerství, hodnocení mělo následující aspekty:

Partnerství
– Na hodnocení dohlížela regionální Řídící skupina pro hodnocení, která sestávala z klíčových partnerských

organizací, ministerstev vlády a Evropské komise

– Rozhovory s účastníky, a to s 20 výkonnými řediteli

– Průzkum mezi účastníky, a to mezi všemi partnery či členy uskupení (přibližně 100 organizací)

– Průzkum všech projektů 

– Případové studie 26 projektů

– Analýza systémů řízení

– Semináře o klíčových programových prioritách

– Semináře na místě v oblastech se zvláštními zájmy (sektor dobrovolných organizací, ziskový sektor)

– Semináře o horizontálních prioritách

Všechny tyto aspekty zapojení partnerů zahrnovaly diskuzi o horizontálních prioritách. 

Kontakty
Costas Georgiou
costasgeorgiou.goyh@go-regions.gsi.gov.uk

Tel. + 44 170 976 3630

Odkazy na dokument/y
http://www.goyh.gov.uk/objective1/documents/O1MTE%20%20Final%20Volume%201.pdf

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Střednědobé hodnocení Národního rozvojového plánu (NRP) a Rámce podpory 
Společenství pro Irsko (2000 - 2006)

Uvedení případové studie
Národní rozvojový plán (NRP) je investičním programem Irské vlády pro období 2000 - 2006. Zahrnuje převážnou

většinu investic státu do hmotného kapitálu, významnou součástí jsou také investice do výchovy a vzdělávání,

výzkumu a rozvoje. Rámec podpory Společenství (RPS) je podskupinou opatření v rámci NRP, které jsou

spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Střednědobé hodnocení hodnotí všechny operační programy, které

tvoří RPS. Hodnotí také problematiku řízení a téma horizontálních priorit. RPS přijal následující horizontální priority:

začlenění do společnosti, vyváženost regionů, rozvoj venkova, životní prostředí, rovné příležitosti a Sever - Jih. 

Tato případová studie je zaměřena na vyváženost regionů a životní prostředí.

Cíle hodnocení
Cílem provedené evaluace bylo zhodnotit ty částí Národního rozvojového plánu Irska, které jsou spolufinancovány 

ze strukturálních fondů EU. Hodnocení bylo prováděno jako formální střednědobé hodnocení programů

strukturálních fondů pro období 2002 - 2006. 

Místo
Hodnocení bylo zaměřeno na aktivity v rámci strukturálních fondů v Irsku. Nicméně některé odkazy se týkají

hodnocení přeshraničních iniciativ se Severním Irskem, které byly podpořeny jako součást mírového procesu.

Zaměření hodnocení a použité metody
Uváděné hodnocení má široké rozpětí a je v souladu s dalšími střednědobými hodnoceními programů strukturálních

fondů. Hodnocení použilo velký počet metod, typických pro většinu střednědobých hodnocení, zahrnující analýzu

sekundárních ekonomických dat, rozhovory se zainteresovanými osobami a projektovými manažery a průzkum projektů.

Závěry hodnocení programu z hlediska vyváženého rozvoje regionů
Hodnocení zaměřené na harmonický rozvoj regionů se zabývalo následujícími aspekty:

Vztah k politikám: Národní vláda přijala Národní územní strategii (National Spatial Strategy) s úmyslem „… dosáhnout

vyváženého regionálního rozvoje s cílem snížit rozdíly mezi dvěma regiony a s cílem rozvinout bohatství obou…“.

Důraz není kladen na snížení rozdílů mezi regiony v Irsku, ale na rozvoji potenciálu každého z nich. Přestože se jedná

o významné hledisko, evaluace programu prokázala, že je obtížné nastavit indikátory na měření rozvojového

potenciálu. Řešením, které bylo přijato v provádění Národní územní strategie, je založení středisek v každém regionu,

které se zaměří na možnosti urbanistických center. Evaluace ovšem potvrdila, že tento přístup je obtížný již ve svém

startovacím období vzhledem k ekonomické převaze a vedoucímu postavení městské aglomerace Dublinu. 

To znamená, že je žádoucí zaměřit úsilí na boj proti neekonomickým oblastem kvality života, jako je přetížení

a dopravní zácpa, úpadek životního prostředí a úpadek venkova.

Operační programy: Vyvážený rozvoj regionů není horizontální priorita Evropské unie, a proto ani RPS ani jednotlivé OP

nevyvinuly specifické indikátory. Používaný přístup měří plánované a skutečné výdaje a plánované a skutečné výsledky.

Závěry: Evaluační zpráva uvádí obecnější závěry týkající se pokroku v rostoucím významu Národní regionální strategie

jako platformy dosažení regionální rovnováhy. Zároveň evaluační zpráva doporučuje zaměřit analýzu dat na úrovni

NUTS III. Všeobecným závěrem pak je, že existuje potřeba většího regionálního zaměření. Projekty jsou totiž až příliš

ovlivněny národním rámcem a to může zeslabit možnosti rozvinout regionálně citlivé přístupy.
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Závěry hodnocení programu z hlediska životního prostředí 
Hodnocení životního prostředí se zabývalo následujícími aspekty:

Vztah k politikám: Celková kvalita životního prostředí v zemi byla vyhodnocena jako velmi vysoká. Priority byly

stanoveny Agenturou ochrany životního prostředí a byly seskupeny do pěti titulů: pokles kvality vodních cest, lepší

nakládání s tuhými odpady, zavedení opatření ke splnění Irských závazků v rámci Kjótského protokolu o emisích

skleníkových plynů, ochrana městského prostředí a ochrana flóry a fauny. Rámec podpory společenství (RPS) by také

měl potvrdit závazky vyplývající ze směrnic EU v oblasti životního prostředí.

Hodnocení zdůraznilo, že hlavní zaměření RSP by mělo být na ekonomickou efektivitu s méně intenzivním

využíváním zdrojů a s menšími tlaky na životní prostředí. Zpráva potvrdila, že životní prostředí je jako horizontální

priorita velmi obtížně uchopitelná. Vyplývá to ze složitosti porozumět a dokonce modelovat celý rozsah vlivů, které

implementace RPS a operačních programů bude mít za následek.

Výběr projektů: Environmentální principy hrají významnou roli v některých operačních programech - zejména v těch,

kde jsou plánovány významné investice do zlepšení dopravy nebo životního prostředí. Podobný rozsah existuje

v operačních programech ve vztahu k rozvoji venkova a k výzkumu a rozvoji. Hodnocení ukázalo, že značná

pozornost je věnována životnímu prostředí při navrhování operačních programů (např. investice k podpoře

environmentálně citlivého cestovního ruchu).

Rámec podpory Společenství: Zpráva shledává, že RPS a operační programy podporují značné množství projektů se

vztahem k životnímu prostředí. V rámci hodnocení je však velmi obtížné posoudit společné vlivy všech investic 

na životní prostředí. 

Data: Zpráva nachází významné rozdíly mezi operačními programy a zároveň upozorňuje, že nebyly systematicky

používány kontrolní seznamy (check lists). Navíc, pokud byly vyvinuty specifické nástroje k podpoře projektů (např.

eko-auditing), nebyl většinou dostatečný časový prostor pro jejich řádné použití. V dalších případech již existovaly

nástroje pro posuzování (např. EIA pro dopravní sítě). Klíčový rozdíl existuje v systematickém sběru environmentálních

dat: v mnoha případech data nebyly dostupné - buď nebyly sledovány nebo jsou důsledky působení vlivů na životní

prostředí rozeznatelné až za delší časové období.

Podávání zpráv: Hodnocení správně zaměřilo svou pozornost na sledování procesů, kterými o plánech

s významnějšími environmentálními vlivy informovány monitorovací orgány. Jsou to zejména dopravní investice

a plány, které mohou mít významné vlivy na specifické lokality. Hodnotitelé sledovali kvalitativní i kvantitativní

informace. Například jak zpracovatelé plánu navrhují přínosy pro životní prostředí a jak je zajištěno, že dopravní

infrastruktura nebude mít nevratné vlivy na životní prostředí (např. výstavba silnice přes oblast s přirozeným

ekosystémem)

Indikátory: Environmentální vlivy obecně nebyly příliš dobře vyjádřeny prostřednictvím indikátorů. Indikátory by měly

být nalezeny zejména pro hlavní oblasti či úkoly, což je kvalita vody a změny klimatu.

Závěry: Je velmi obtížné činit jasné doporučení pro vyvážení programů vzhledem k nedostatku indikátorů

(nedostatek „tvrdých dat“). Nicméně zpráva zdůrazňuje, že více pozornosti by mělo být věnováno ex-ante fázi

hodnocení a dále upozorňuje na již existující systémy, které mohou být připraveny (např. eko-auditing a biodiverzita). 

Hodnotící tým
Hodnocení bylo kontrolováno evaluační jednotkou NRP/RPS, což je specializované oddělení vládní sekce. Hodnocení

bylo vedeno Institutem pro ekonomický a sociální výzkum (Economic and Social Research Institute) ve spolupráci

s externími konzultanty. Výzkum byl řízen řídícím výborem a skládal se z několika aktivit (včetně šíření informací).

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Kontakty
David Hegarty (vedoucí evaluační jednotky)
david_hegarty@csfunits.gov.ie

Tel: +353 1 6396280

Odkazy na dokument/y
www.csfinfo.com/htm/evaluation_process/evaluation_reports.htm
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3.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Horizontální priorita „Environmentální politiky“ ve střednědobém hodnocení Rámce podpory 
Společenství (2000 - 2006) pro strukturální fondy EU pro regiony Cíl 1 v Německu

Uvedení případové studie
Rámec podpory Společenství na roky 2000-2006 pro regiony Cíle 1, zahrnuje celkem šest regionů (Länder) 

ve východním Německu: Berlín, Brandenbursko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko. 

Cíle hodnocení
Cílem této případové studie je popsat, analyzovat a posoudit přístup, který byl použit pro hodnocení horizontální

priority „Environmentální politiky“ v rámci střednědobého hodnocení Rámce podpory Společenství 2000 - 2006 (RSP)

pro strukturální fondy EU pro regiony Cíle 1 v Německu.

Místo
Případová studie se týká regionů Cíle 1 v Německu. a zahrnuje celkem šest regionů (Länder) ve východním Německu:

Berlín, Brandenbursko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko.

Zaměření hodnocení a použité metody

Charakteristika 
V rámci RPS pro regiony Cíle 1 v Německu je horizontální priorita „životní prostředí“ součástí souhrnného politického

cíle „udržitelný rozvoj“, který je zaměřen na ekonomický růst, sociální soudržnost a ochranu životního prostředí.

V citovaném dokumentu však není zřejmá jasná politická funkčnost pro kombinaci těchto tří dimenzí, ani popis

možných dopadů, stejně jako není dostupná relevantní sada indikátorů.

Na druhou stranu jsou uvedeny alespoň některé přístupy k financování, pro které byly učiněny pokusy vytvořit kritéria,

např. zábor ploch, ochrana citlivých ekosystémů, zavádění dopravních systémů s nízkými nároky na zdroje energie

nebo posilování regionálních ekonomických systémů.

Další rozdíl je mezi následnými a preventivními přístupy k ochraně životního prostředí. Zatímco důraz by měl být

(zejména v budoucnu) kladen na preventivní přístup, stávající situace ve východním Německu stále vyžaduje

investice na odstraňování poškození životního prostředí, např. rekultivace půdy, zásobování vodou a kanalizace,

recyklace. Zmíněný preventivní přístup zahrnuje finanční podporu pro investice do inovativních environmentálních

technologií, produkci energie z obnovitelných zdrojů a investice do ekologického zemědělství.

Implementace
Z hlediska postupu RPS zdůrazňuje vztah mezi horizontální prioritou „životní prostředí“ a specifickými intervencemi

na podporu ochrany životního prostředí v rámci 3. priority. Oba přístupy jsou definovány jako navzájem se doplňující.

Technická specifikace podpory horizontální priority „životní prostředí“ je pouze v rámci Operačního programu 

pro Sasko- Anhaltsko. Pro projekty hodnocené jako „environmentálně pozitivní“ byla investice navýšena o 5 %.

Nicméně tento postup nebyl vyhodnocen jako dostatečně stimulující.

Za účelem sledování a hodnocení dopadů intervencí strukturálních fondů na zlepšování životního prostředí navrhuje

RPS vyvinout a přizpůsobit monitorovací systém. Jako odpovídající metodický nástroj pro hodnocení výsledků

a dopadů navrhuje RPS analýzu rozvojových směrů (development path analysis). Navíc jsou regiony vyzývány

k výměně informací se zaváděním horizontální priority „životní prostředí“.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Metody hodnocení
V souladu s rozdílným finančními charakteristikami operačních programů jednotlivých regionů, je pro hodnocení

horizontální priority „životní prostředí“ v rámci těchto programů používáno různých metod a indikátorů, které zahrnují

i expertní odhady odborníků a/nebo specifické informace dostupné na příslušném úřadu. Regionální indikátory

životního prostředí mohou být pro monitorovací systém použity pouze v omezeném rozsahu. Pro malou část projektů

byly provedeny případové studie, analýza rozvojových směrů a/nebo odhad dopadů na některé indikátory (plocha

a CO2).

Na základě jednotlivých hodnocení provedených pro operační programy regionů, bylo jen stěží možné přejít

k systematickému hodnocení výsledků a dopadů na horizontální prioritu „životní prostředí“ v rámci RPS. Provedená

analýza rozvojových směrů byla brána do úvahy, nicméně na závěr nebyla přijata vzhledem k námitkám k metodice

a nedostatku odpovídajících dat. Proto bylo při zahájení střednědobého hodnocení rozhodnuto provést 

pro horizontální prioritu „životní prostředí“ hloubkovou analýzu tří financovaných priorit RPS (priorita 1.1 Podpora

soukromých investic, priorita 2.5 Dopravní infrastruktura, priorita 5 Rozvoj venkova a rybářství)

Závěry hodnocení
Financování soukromých investic
Vzhledem k nekompatibilitě údajů z monitoringu jednotlivých regionů nemohou být na úrovni RPS předloženy

souhrnné výsledky a dopady. Obecně byly identifikovány následující příčinné vztahy:

– velmi často vedou investice k výstavbě, což znamená další zábor půdy a ohrožení přírodních oblastí

– pokud je zvyšována produkční kapacita, dochází ke snižování spotřeby zdrojů a emisí

– finanční aktivity, které podporují mezi-regionální a mezinárodní distribuci, vedou k nárůstu dopravy 

– podpora investic do nových technologií obecně vede k efektivnějšímu využívání zdrojů a ke snižování emisí

– finanční podpora investic přispívá k zavádění environmentálních standardů v malých a středních podnicích

– podpora diversifikace a strukturálních změn přispívá k rozvoji oborů s menší produkcí znečištění a tím ke

snižování environmentální zátěže

Závěrem hodnotitelé RPS pro regiony Cíle 1 v Německu charakterizovali financování soukromých investic z hlediska

horizontální priority „životní prostředí“ jako vedoucí ke „křížení“dopadů („trade-off“ neboli „něco za něco“,

„kompromisní řešení“). Pozitivní dopady (strukturální změny, zvýšená efektivita) vedou ke snížení zátěže životního

prostředí, nicméně jsou ve vzájemném vztahu s negativními dopady (výstavba a zábor půdy, nárůst dopravy), které

vytvářejí další zátěž. Tato situace byla vyhodnocena jako nevyhnutelná, nikoliv ale kritická, obzvláště v případech, kdy

investice je realizována současně s opatřeními na snižování zátěže životního prostředí. V souladu s hodnocením RPS

tohoto může být dosaženo posilováním preventivního přístupu k ochraně životního prostředí.

Hodnocení dále podporuje využití potenciálu financovaných opatření ke zlepšování životního prostředí a posilování

vztahů mezi specifickými a horizontálními přístupy.

Dopravní infrastruktura
Financování dopravní infrastruktury bylo ve východním Německu soustředěno převážně na silniční dopravu.

Železniční doprava bylo podpořena pouze financováním plánovacích aktivit.
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Podrobné hodnocení výsledků a dopadů je limitováno jednotlivými projekty a z tohoto důvodu nelze na úrovni RPS provést

shrnutí. Do úvahy byly brány současně tři oblasti dopadů: 1. hluk, 2. emise z odpadních plynů, 3. fragmentace území.

1. Z hlediska hluku byly sledována zvyšující se zátěž mimo/v zastavěném území a změny během 24 hodin.

V mnoha případech doprovodné aktivní a pasivní opatření na ochranu proti hluku snížily zátěž, dále snížení

dopravy v obcích vedlo také ke snižování hlukové zátěže.

2. Výstavba silnic přináší zvyšování hlukové zátěže, nicméně zároveň snižování dopadů na další složky životního

prostředí. Nárůst dopravy vede ke zvyšování emisí (např. CO2), ale zároveň ke zkracování dopravních vzdáleností

a časů (zvýšení propustnosti a dostupnosti), což přispívá v některých lokalitách ke snižování zátěže životního

prostředí. Naopak ale lepší dopravní infrastruktura a kratší cestovní časy znamenají vyšší mobilitu uživatelů.

Existuje téměř lineární závislost mezi zkracováním cestovních časů a zvýšení dopravních výkonů.

3. Výstavba silnic je doprovázena zvyšující se fragmentací území (přirozených i kulturních ekosystémů), tj. v území

vznikají nové bariéry. Velmi často mohou být tyto dopady omezeny financováním a realizací kompenzačních

opatření (např. podchody, nadchody).

I přes některé negativní dopady na životní prostředí je význam dopravní infrastruktury pro rozvoj regionů zřejmý.

Znovu tak dochází v rámci RPS ke „křížení“ dopadů, tj. situaci, kdy nastává konflikt mezi některými významnými cíli.

Tento konflikt může být zmírněn pouze tehdy, pokud environmentální aspekty budou zohledňovány při plánování

investic do dopravní infrastruktury. V Německu jsou environmentální dopady při výstavbě infrastruktury sledovány

a povolení realizace je spojeno se splněním kompenzačních podmínek. V rámci hodnocení RPS bylo navrženo, aby

hodnocení horizontální priority „životní prostředí“ vycházelo z těchto prováděných administrativních procesů, přičemž

by neměl být vytvářen separátní monitorovací systém. 

Rozvoj venkova
Pro hodnocení priority 5 (Rozvoj venkova a rybářství) z hlediska horizontální priority „životní prostředí“ byly v rámci

jednotlivých regionálních operačních programů použity různé přístupy. Náročný a ambiciózní postup byl použit

zejména v Brandenbursku a Sasku, kde bylo provedeno hodnocení environmentálních dopadů podpořených projektů

pomocí „analýzy rozvojových směrů“. Bylo identifikováno celkem šest různých směrů rozvoje:

1. podpora ekonomických rozvojových aktivit bez jakýchkoliv důsledků a změn vzhledem k životnímu prostředí

2. odstranění environmentálních škod

3. vytvoření infrastruktury na ochranu životního prostředí

4. (finanční) podpora pro plnění zlepšených environmentálních standardů

5. (finanční) podpora pro efektivnější využívání existujících zdrojů

6. financování nových ekonomických aktivit s nižší spotřebou přírodních zdrojů

V Sasku byly hodnoceny „environmentálně pozitivní dopady“ u cca 73% financování (investic). Podpořené projekty

byly řazeny do kategorií „environmentálně pozitivní“, „zaměřeny na ochranu životního prostředí“

a „environmentálně pozitivní“ na stupnici 1 až 3. Tento postup v kombinaci s finančními alokacemi pro každé

financovaní opatření umožnil kvantitativní hodnocení opatření při zohlednění jejich relevance vzhledem

k horizontální prioritě „životní prostředí“. V Brandenbursku bylo okolo 36% veřejných prostředků použito pro projekty

bez důsledků vzhledem k životnímu prostředí (rozvojový směr č. 1 - viz výše). Zbývající část, tj. 64% veřejných

prostředků, tak byla použita na vytváření pozitivních dopadů na životní prostředí, 23% prostředků bylo věnováno 

na vytváření infrastruktury na ochranu životního prostředí (rozvojový směr č. 3).

Význam vytváření vztahů mezi specifickými a horizontálními prioritami
V rámci RPS Cíle 1 je v Německu politika životního prostředí definována jako součást horizontální priority „udržitelný

rozvoj“. Střednědobé hodnocení zjistilo zřetelné nedostatky v provádění horizontální priority „životní prostředí“ jako

základní části programu, i když některé části programu silně podporují environmentální aspekty. Jedná se zejména

o opatření zaměřené přímo na životní prostředí, jako je revitalizace znečištěných území, investice do obnovitelných

zdrojů energie nebo podpora ekologických výrobků ve venkovských oblastech.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Pro hodnocení některých operačních programů na regionální úrovni byla použita metoda „analýzy rozvojových

směrů“ jako nástroj umožňující zaznamenat výstupy a výsledky v dostačující kvalitě.

Postup použitý v Sasku-Anhaltsku, tj. navýšení 5% pro investice s environmentálně pozitivními dopady, byl v rámci

střednědobého hodnocení vyhodnocen jako postup bez stimulačních efektů.

Hodnocení RPS zdůrazňuje význam vytváření vztahů mezi specifickými a horizontálními prioritami pro ochranu

životního prostředí a navrhuje posílení preventivních postupů na zlepšování stavu životního prostředí. U velkého

počtu podpořených aktivit existuje „křížení“ dopadů mezi ekonomickým rozvojem a ochranou životního prostředí.

Vzhledem k tomu si definice cílů a úkolů, výběr strategií a doprovodného monitoringu vyžaduje zvýšenou pozornost. 

Z hlediska postupu hodnocení RPS zaznamenává významný pokrok při aktivní účasti ministerstev odpovědných 

za životní prostředí a příslušných nevládních organizací v monitorovacích výborech. Regiony vytvořily pracovní skupinu

pro monitoring životního prostředí (AG Umweltmonitoring) s cílem prohloubení jejich spolupráce a výměny

zkušeností a dosažených výsledků. Podle hodnocení RPS by tato spolupráce měla být i nadále zintenzivňována

a spojena s tréninkem pracovníků veřejné správy, čímž bude šířena dobrá praxe financování politik s respektováním

ochrany životního prostředí.

Hodnocení RPS zjistilo významné nedostatky v příslušných monitorovacích systémech. Nicméně není doporučeno

úplné a kompletně zaznamenávat široké spektrum všech environmentálních výsledků a dopadů strukturálních fondů,

ale vybrat podpořené aktivity s možnými významnými dopady na životní prostředí. Pro aktivity bez významných

dopadů z hlediska životného prostředí by neměly být aplikovány specifické environmentální indikátory, zatímco

aktivity v environmentálně citlivých oblastech se silným vztahem vzhledem k životnímu prostředí bylo měly být

předmětem detailnějšího sledování a hodnocení zahrnujícího měření dopadů a vlivů. Avšak i tato hodnocení by měla

vycházet z existujících údajů, které jsou používána při povolování investice (např. v rámci stavebního povolení).
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Hodnocení Horizontální priority „Životní prostředí“ v rámci operačních programů (Cíl 1 a 2) strukturálních
fondů v Rakousku

Uvedení případové studie
Dokument podává přehled o metodologickém přístupu použitém pro monitorování a hodnocení principů „životního

prostředí/udržitelnosti“ v rámci operačních programů strukturálních fondů v Rakousku. Popisuje praktické zkušenosti

s implementací environmentální priority do monitoringu a hodnocení, zejména užitečnost indikátorů a uchopení této

priority v rámci střednědobého hodnocení. Zpráva také uvádí důvody a obsah předběžné studie hodnocení vlivů 

na životní prostředím, které byla provedena na národní úrovni za účelem přípravy základu pro integraci této horizontální

priority. Také navrhla stěžejní indikátory následně použité ve všech programech v rámci strukturálních fondů.

Cíle hodnocení
Rakouská konference pro územní plánování jako národní koordinátor programů strukturálních fondů v Rakousku,

zahájila v roce 2001 iniciativu na přípravu základních podmínek pro integraci horizontální priority „životní

prostředí/udržitelnost“ do programů strukturálních fondů. Bylo zadáno zpracování studie pro přípravu metod

monitorování a hodnocení vlivů na životní prostředí, založených na požadavcích Evropské komise a velkém počtu tuto

problematiku blíže specifikujících pracovních dokumentů (Working Papers).

Hlavním návrhem bylo zavedení stěžejních indikátorů pro použití ve všech opatřeních Evropského regionálního

rozvojového fondu, který předpokládá klasifikaci dopadů projektů ve třech úrovních: v souladu s právními

požadavky/standardy, pozitivní nebo velmi pozitivní dopady. Tyto úrovně jsou rozděleny do čtyř kategorií životního

prostředí: znečištění, využívání zdrojů, odpady a biodiverzita.

Každý projekt musí být příslušnými úřady posuzován s ohledem na tyto indikátory a odpovídající informace jsou

vkládány do centrálního monitorovacích systému. Pro střední nebo velké projekty je také požadováno zpracování

písemných odůvodnění (v případě, že by měly mít pozitivní dopady) a další informace např. související podmínky,

provedené aktivity, předpokládané vlivy a technická specifikace nebo certifikace.

Studie dále poskytla směrnici pro klasifikaci rozsahu indikátorů zahrnujících kvalitativní kritéria, která byla rozlišeny

podle hlavních oblastí podpory. Před dokončením studie bylo využití indikátorů a směrnice testováno na vzorku

projektů spolufinancovaných z Evropského regionálního rozvojového fondu.

Střednědobé hodnocení, založené na informacích z centrálního monitorovacího systému, a v souladu s požadavky

pracovního dokumentu č. 6, posuzovalo plnění programů ve vztahu k horizontální prioritě „životní prostředí“.

Místo
Střednědobá hodnocení byla provedena pro všechny programy strukturálních fondů v Rakousku: jeden program 

pro Cíl 1 a osm programů pro Cíl 2. Pro tato provedená hodnocení byla zpracována národní syntéza, která shrnovala

hlavní zjištění a naznačila doporučení na národní úrovni.

Zaměření hodnocení a použité metody
Pro střednědobá hodnocení byly jako počáteční vstup použity informace z centrálního monitorovacího systému. Byly

zpracovány shrnující tabulky s přehledem úrovní stěžejních indikátorů pro jednotlivá opatření a priority (členění dle

rozsahu projektů, počet projektů v souladu s právními požadavky/standardy, počet projektů s pozitivními a velmi

pozitivními vlivy, a rozdělení financí dle těchto kategorií).
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Většina programů obsahuje specifická opatření pro financování investic do životního prostředí (veřejné nebo soukromé).

Tato opatření požadují sledování dalších indikátorů (např. snížení znečištění nebo produkce odpadů, produkce energie

z obnovitelných zdrojů), které byly zpracovány a analyzovány podobně jako stěžejní indikátory (viz výše).

Zpracovaná data byla následně diskutována s úřady, odpovědnými za implementaci opatření, za účelem využití

odůvodnění a významu těchto zjištění.

V některých programech (např. Cíl 2 Štýrsko, Horní a Dolní Rakousko) byla podpora podniků kategorizována podle

rozsahu environmentálních dopadů, které přináší ekonomický sektor, do kterého podpora směřuje (čtyři kategorie:

neklasifikováno, nízký, patrný a silný vliv). Zpracovaná série tabulek ukazovala rozdělení financí nebo vytvoření

pracovních míst v těchto sektorech.

Závěry hodnocení
Úvodní tématická studie zpracovala kvalitní metodu pro sledování a hodnocení dopadů programů strukturálních

fondů na životní prostředí. Navržené indikátory byly srozumitelné a užitečné k postižení relevantních dopadů

projektů, podpořených v rámci programu.

Střednědobá hodnocení ukázala, že indikátory používané centrálním monitorovacích systémem poskytly včasné

a spolehlivé informace, které mohly být efektivně využity pro účely hodnocení. Jelikož většina projektů podpořených

v rámci programů Cíle 2 byla menšího rozsahu, doplňující informace nebo písemná zdůvodnění nebyla téměř

nalezena (respektive nebyla nutná).

Výše zmíněné platí i pro program „Burgenland“ Cíl 1, kde pouze tři projekty (z celkem 36 projektů s pozitivními

environmentálními dopady) poskytly detailnější informace o předpokládaných vlivech. Nicméně v těchto případech

je posouzení aktuálních vlivů shledáno hodnotiteli jako obtížné z důvodů problematického měření. Bude tedy velmi

obtížné vyhodnotit vlivy na životní prostředí na konci programovacího období.

Hodnotitelé poznamenávají, že úřady odpovědné za opatření, která nejsou přímo cílená na investice do životního

prostředí, měli tendenci hodnotit projekty nadměrně jako „v souladu s právními požadavky/standardy“. Tento přístup

byl často způsoben nedostatkem informací nebo nejistotami, což ukazuje na existující „slabá místa“ v metodice, 

např. absence jasných limitů pro jednotlivé kategorie.

Navíc, úřady odpovědné za implementaci opatření v podstatě spoléhaly na předběžné informace, poskytnuté

předkladatelem projektu. Předkladatelé projektu byli žádáni o klasifikaci jimi předkládaného projektu vzhledem k jeho

vlivům na životní prostředí. Ve většině případů tato klasifikace byla převzata bez další kontroly, z důvodu nedostatku

času či kapacit na příslušných úřadech. Jelikož indikátory pro životní prostředí nebyly systematicky aktualizovány,

informace obsažené v centrálním monitorovacích systému tak popisují pouze situaci v době podání projektové

žádosti a nereflektují skutečný stav během nebo po realizaci projektu.

Národní syntéza střednědobých hodnocení vyvozuje, že naplnění cílů priority „životní prostředí“ je velmi obtížné

posuzovat, protože žádný z programů neobsahoval kvantifikované environmentální cíle. Viditelné dopady byly

dosaženy pouze u opatření specificky orientovaných na problematiku životního prostředí (např. podpora investic 

do životního prostředí).

Bylo také zdůrazněno, že významné dopady nemohou být hodnoceny pouze na základě dat z projektové úrovně, ale

je nutné také analyzovat data pro agregaci více opatření či priorit (např. zvýšení využití přírodních zdrojů z důvodů

změn v ekonomických strukturách, nebo náhrady produktů/procesů, koordinované využívání půdy a zdrojů

zaváděním moderní infrastruktury provozů).

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Hodnotící tým
Hlavními aktéry zapojenými do střednědobých hodnocení byli řídící jednotky a orgány odpovědné za implementaci

opatření. Dále byly provedeny rozhovory s implementačními partnery (např. poskytovatelé externích služeb)

a s příjemci.

Závěry hodnocení byly prezentovány Monitorovacích výborům a - z mezi-programového pohledu - byly hlavní získané

zkušenosti diskutovány v rámci platformy, které byla zřízena na národní úrovni, a které zahrnovala řídící jednotky

a hodnotitele všech 9 programů.

Kontakty
Christoph Schremmer (ÖIR)

schremmer@oir.at

Tel: +43 1 533 87 47 - 45 

Modelové dokumenty
http://www.oerok.gv.at



98

3.3 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Hodnocení horizontální priority „gender mainstreaming“ 
v programech rakouských strukturálních fondů (Cíle 1 a 2)

Uvedení případové studie
Materiál shrnuje metodologický přístup monitoringu a evaluace principu gender mainstreamingu (GM) v programech

rakouských SF. Představuje praktické zkušenosti s implementací GM v procesu monitoringu a evaluace; zejména

vhodnost indikátorů a přístup k prioritě GM v rámci střednědobého hodnocení. Také shrnuje důvody vytvoření

a obsah tématické studie o GM, která byla provedena na národní úrovni, aby zastoupila nedostatek informací

v monitorovacím systému a specifických programových evaluacích.

Cíle hodnocení
Horizontální priorita gender mainstreamingu byla specifikována Evropskou komisí20) v době, kdy bylo programování

v Rakousku ve fázi dokončování nebo úplně uzavřeno. Z toho důvodu nemohl být princip GM v potřebné míře

zaveden do programů. 

Zaměřila se na indikátor o třech složkách (neutrální, citlivý k GM, zaměřený na GM), který byl představen jako základní

indikátor všech programů. Každý projekt musí být s ohledem na tento indikátor posouzen relevantní institucí

a odpovídající informace zavedena do centrálního monitorovacího systému již ve fázi přijímání projektů.

Kvantifikované cíle GM byly předvídané pouze v některých programech (výhradně opatření ESF), například

procentuální zastoupení žen jako příjemců daných opatření. Monitoring ESF také předpokládá využití genderově

specifických dat (např. počet osob proškolených v rámci daného opatření).

Střednědobá evaluace zhodnotila výstupy programů ve vztahu k horizontální prioritě GM s ohledem na požadavky

pracovního dokumentu č. 6 a informace centrálního monitorovacího systému.

Místo
Střednědobé evaluace byly provedeny u všech programů rakouských SF: u jednoho programu cíle 1 a osmi programů 

cíle 2. Na jejich základě byla vytvořena národní syntéza evaluací, která je shrnutím hlavních zjištění a souhrnem

doporučení.

Z důvodu nedostatků uvedených evaluací (a souvisejících monitorovacích informací) směrem ke GM, zadal

koordinační orgán programů rakouských strukturálních fondů (Austrian Conference on Spatial Planning - ACSP)

zpracování studie na téma „Strukturální politika EU a gender mainstreaming v Rakousku“. Ta poskytla hlubší analýzu

a sestavila doporučení jak pro aktuální a nové programovací období.

Zaměření hodnocení a použité metody
Střednědobá evaluace na úvod využila informací centrálního monitorovacího systému - vznikly tak syntetické tabulky

přehledně dokumentující nejdůležitější indikátory pro jednotlivá opatření a priority (počet projektů považovaných za

neutrální, citlivých ke GM, zaměřených na GM).

Tyto tabulky pak byly tématem diskusí s institucemi zodpovědnými za implementaci opatření, aby byla ověřena

východiska zjištění. V případě opatření ESF byla dostupná další genderově specifická data, která byla také analyzována

(např. počet příjemců, školených osob) a opět prodiskutována se zodpovědnými institucemi. V rámci některých programů

byla realizována kvalitativní analýza (např. v Cíli 2 Štýrska: rozhovory s příjemci - institucemi/školenými osobami).

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

20) Např. "Technický dokument č. 3: Zahrnutí rovných příležitostí pro ženy a muže mezi
opatření strukturálních fondů", Evropská komise, březen 2000.
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Střednědobé evaluace nejen identifikovaly nedostatky dosavadních monitorovacích informací (viz níže), ale dospěly

také k závěru, že hodnocení GM pouze na základě informací získaných na úrovni projektů je velmi nedostatečné.

Doporučením tedy bylo zahrnout další kontextové informace a blíže analyzovat rámcové podmínky pro GM

v jednotlivých oblastech.

Vznikl tak podklad pro návrh zvláštní tématické studie, která byla provedena zároveň se střednědobými evaluacemi

a zhodnotila implementaci GM napříč různými programy. Tato tématická studie - zadaná ACSP - analyzovala, do jaké

míry je GM sledován v programech cíle 1 a 2 v Rakousku, zhodnotila možnosti zlepšení klíčových oblastí,

pojmenovala úspěšné faktory a dobré příklady, a na závěr navrhla doporučení k aktuálnímu i novému

programovacímu období. 

Závěry hodnocení
Střednědobé evaluace dokazují (zejména opatření podporovaná ERDF), že klasifikace indikátorů se výrazně lišila

z důvodu nedostatků standardů na národní nebo programové úrovni. Bylo proto velmi obtížné srovnat nebo

rozumným způsobem seskupit (např. klasifikací projektů zaměřených na GM) monitorovací informace (např. napříč

projekty, opatřeními).

Orgány zodpovědné za implementaci opatření spoléhaly na předběžné informace poskytnuté žadateli o projekt, kteří

měli svůj projekt ohodnotit z hlediska jeho vztahu ke GM. Ve většině případů bylo toto hodnocení přijato bez dalšího

ověřování - z důvodu nedostatku času nebo lidských zdrojů, a také z nedostatku obecných standardů. Vzhledem

k tomu, že indikátory GM nebyly systematicky revidovány, informace obsažené v centrálním monitorovacím systému

sloužily pouze k popisu situace ve fázi podávání projektů; neodrážely však stav v průběhu implementace projektů.

V programech cílů 1 a 2 je GM zohledňován izolovaně bez návaznosti na jiné odpovídající programy EU. GM je

jednou z priorit programu cíle 3 (na národní úrovni) a řady partnerství podporovaných z iniciativy EQUAL. Projekty

a mechanismy těchto programů by mohly poskytnout užitečné informace a zkušenosti právě pro programy Cíle 1 a 2.

Národní syntéza střednědobých evaluací došla k závěru, že cílů priority GM dosud nebylo dosaženo. K identifikaci

viditelného efektu došlo pouze v rámci opatření specificky zaměřených na GM. Aby byla efektivita priority GM obecně

vyšší, dokument doporučuje zahrnout GM jako prioritu do všech opatření a formulovat vhodná výběrová kritéria.

Tématická studie specifikovala několik faktorů, které mohou podpořit zavedení priority GM do programů rakouských

SF (výměna zkušeností, zájem shora, zvýšení povědomí, existence podpůrných struktur, poskytování pobídek, řešení

konfliktů mezi sledovanými cíly).

Zároveň prostřednictvím analýzy podmínek v klíčových oblastech pojmenovala ty, které jsou nejvhodnější pro

implementaci priority GM (produktivní investice, investice do infrastruktury, aktivity vyhledávají vnitřní potenciál).

Navrhla také mechanismy ke sladění specifických cílů s principem GM, včetně nástrojů, které lze využít. Zároveň

poskytla řadu dobrých příkladů, jak nahlížet na prioritu GM v celé škále programů:

– definice jednotné sady genderově specifických cílů, opatření a indikátorů (Cíl 2 - Voralberg)

– institucionalizace regionální podpory GM prostřednictvím regionálních manažerů pro rovné příležitosti (Cíl 2 -

Salzburg)

– nabídka speciálních konzultačních služeb pro ženy podnikatelky (Cíl 2 - Horní Rakousko)

– využití zkušeností NNO ke konzultacím pro projektové žadatele se zaměřením na zohlednění GM v projektech

(URBAN - Graz).

Tématická studie také zpracovala kontrolní seznam ke klasifikaci úrovně indikátorů GM, který může být využit

institucemi zodpovědnými za implementaci opatření k vytvoření spolehlivějšího, jednotného a transparentního

monitorovacího systému.
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Studie je uzavřena řadou doporučení ke zlepšení úrovně implementace priority GM v aktuálním a novém

programovacím období.

Hodnotící tým
Hlavními účastníky střednědobé evaluace byly řídící orgány a instituce zodpovědné za implementaci opatření.

Zároveň byly realizovány rozhovory s implementačními partnery (poskytovateli služeb) a příjemci podpory.

Zjištění evaluace byla představena monitorovacím výborům a napříč programy byla základní témata také zhodnocena

ve spolupráci s platformou ustavenou na národní úrovni a zahrnující jak řídící orgány, tak evaluátory všech 9 programů

(KAP EVA). Národní platforma také navrhla zadání zvláštní tématické studie a schválila její zadávací dokumentaci .

Kontakty
Karoline Gindl
karoline.gindl@bab.at

BAB GmbH, Tel: +43 699 144 52 651

Stefan Bauer-Wolf
bauer-wolf@oear.co.at

ÖAR Regionalberatung, Tel: +43 1 512 15 95 - 0

Odkazy na dokument/y
www.oerok.gv.at

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Rovné příležitosti ve střednědobém hodnocení v Rámci podpory Společenství 
2000-2006 pro Evropské strukturální fondy v německém Cíli 1 - regiony

Uvedení případové studie
Rámec podpory Společenství regionů Cíle 1 zahrnuje celkem šest regionů (Länder) ve východním Německu: Berlín,

Brandenbursko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko.

Střednědobé hodnocení Rámce shrnuje zjištění z jednotlivých evaluací operačních programů pro 6 výše zmíněných

regionů, a je zároveň meta-evaluací nezávislých regionálních evaluací operačních programů. Může sloužit jako

příklad, jak lze decentralizovanou regionální evaluaci kombinovat s evaluací na centrální úrovni a z celkové

perspektivy RPS. Evaluace jednotlivých regionálních operačních programů byla zadána odpovídajícími ministerstvy

zemí, celkovou evaluaci zadalo Federální ministerstvo financí.

Cíle hodnocení
Cílem této případové studie je popsat, analyzovat a zhodnotit přístup použitý k evaluaci horizontální priority rovné

příležitosti pro ženy a muže ve střednědobé evaluaci Rámce podpory společenství (CSF) 2000-2006 pro Evropské

strukturální fondy v německém cíli 1 - regiony.

Místo
Případová studie se vztahuje k cíli 1 - regiony v Německu a pokrývá 6 regionů (zemí) ve východním Německu: Berlín,

Brandenbursko, Meklenbursko-Horní Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko.

Zaměření hodnocení a použité metody
Hodnocení programu se zaměřuje na horizontální prioritu rovných příležitostí ve všech šesti regionech cíle 1 a ve

všech třech evropských strukturálních fondech. Společný metodologický přístup evaluací spočíval ve zhodnocení

programovacích dokumentů. To prokázalo, že ve všech regionech, kde ESF měl hrát rozhodující roli v podpoře

horizontální priority rovných příležitostí, byla uvedená priorita v ostatních strukturálních fondech sledována

v minimální podobě.

Závěry hodnocení
V programu Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) byly rovné příležitosti považovány za rozhodující

prioritu v podnikových produktivních investicích - vytváření pracovních míst pro ženy bylo ve většině regionů

podpořeno nejvíce. V praxi však o tuto prioritu nebyl výrazný zájem. V rámci střednědobé evaluace byl nezájem

zdůvodněn tím, že se podpora zaměřila na ta odvětví průmyslového sektoru, kde převažují muži. Ženy získaly

podporu jen v rámci opatření, která se zaměřila na podporu podnikání.

V rámci financování projektů infrastruktury ze zdrojů ERDF bylo obtížné zohlednit rovné příležitosti jako prioritu;

některé z regionálních evaluací argumentovaly tím, že podpora rozvoje infrastruktury v pečovatelském sektoru,

vzdělávání nebo zdravotnictví by byla přínosnější než podpora infrastruktury, která přímo souvisí s potřebami podniků.

ESF byl jediným zjištěným strukturálním fondem, který v programovacích dokumentech formuloval kvantitativní cíle

k prioritě rovných příležitostí. V operačních programech každého regionu se uvádí, že podpora žen by měla odpovídat

míře jejich zastoupení v relevantní cílové skupině různých opatření s tím, že celkovým cílem programu byl 50 % podíl

žen. Podle výsledků střednědobé evaluace byl cíl téměř splněn - ženy tvořily 49 % cílové skupiny. Tohoto výsledku však

bylo dosaženo jen díky specifickým opatřením ve prospěch rovných příležitostí podle článku 2.1) nařízení č. 1262/1999

pro ESF. Bez zahrnutí tohoto specifického opatření by podíl žen tvořil je 43,6 %.
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Z důvodu odlišných finančních politik šesti regionů v rámci Cíle 1 je velmi obtížné dojít k obecnému závěru. Lze však

říci, že definováním a uplatňováním kritérií ve prospěch horizontální priority rovných příležitostí došlo k pozitivním

výsledkům co se týká rovnosti žen a mužů. Totéž lze říci o rozvoji a implementaci inovativních nástrojů trhu práce,

srovnáme-li je s tradičními opatřeními.

V programech Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF) nebyla implementována žádná

opatření přímo podporující horizontální prioritu rovných příležitostí pro ženy a muže. Některé hodnotící zprávy

operačních programů docházejí k závěru, že ženy měly větší příležitost těžit z některých opatření - například těch

podporujících agroturistiku. Platnost těchto tvrzení je však zpochybnitelná vzhledem k tomu, že monitorovací systém

EAGGF neposkytuje dostatek dat ke sledování počtu vytvořených nebo jinak zabezpečených pracovních míst podle

pohlaví. Vzhledem k tomu, že většina prostředků EAGGF je určena na rozvoj infrastruktury, je velmi obtížné - stejně

jako v případě částí ERDF - uvést rovné příležitosti v praxi jako jednu z priorit.

Hodnocení monitorovacích systémů odhalilo nedostatky v dokumentaci genderově specifických dat pro opatření

směřujících ku prospěchu osob, jak to vyžaduje nařízení č. 1260/1999, čl. 36, odst. 2). Není to případ ESF; definice

a implementace genderově specifických indikátorů v ERDF však byly často velmi slabé; monitorovací data rozdělená

podle pohlaví pak téměř úplně chyběla v případě EAGGF. 

Implementace gender mainstreamingu jako priority strukturálních fondů je stále spíše ve své úvodní fázi. Většina

regionů sice podnikla experimenty v rámci pilotních projektů zaměřujících se na rozvoj odpovídajících strategií

gender mainstreamingu v různých odvětvích, ale zobecnění a širší aplikace nabytých zkušeností je stále na začátku.

Častou cestou ke sdílení zkušeností jsou genderová školení. Nejobvyklejší je aplikace gender mainstreamingu

v projektech na místní úrovni. V těchto případech byly vytvořeny i seznamy kontrolních otázek a bodů, které je možné

dále využívat.

Většina evaluací odhalila zvyšující se účast expertů v oblasti rovných příležitostí v monitorovacích výborech, což lze

bezpochyby označit za velmi důležitý faktor přispívající k posílení a dalšímu prosazování politiky rovných příležitostí.

V některých zemích byl gender mainstreaming ve strukturálních fondech dále podpořen rozhodnutím zemských vlád

o zahrnutí tohoto tématu do vlastní politické agendy.

Závěry
Zpráva o střednědobé evaluaci německého Cíle 1 - regiony je uzavřena následujícími zjištěními a doporučeními:

– Přestože není horizontální priorita rovných příležitostí systematicky aplikována ve všech programech

strukturálních fondů, stala se již důležitým faktorem ovlivňujícím profil programů a jejich cíle. 

– Nejpokročilejším je v podpoře rovných příležitostí ESF, zatímco ERDF a EAGGF stále postrádají odpovídající

metodologie a nástroje implementace gender mainstreamingu. Seznamy kontrolních otázek a bodů byly

vytvořeny a relativně úspěšně používány v programech ESF; nejsou však přenositelné do dalších fondů. 

– Výsledky střednědobé evaluace ESF jasně potvrdily relevanci stanovených kvantitativních cílů a specifických

opatření ve prospěch rovných příležitostí podle článku 2.1e nařízení k ESF (EC No 1262/1999).

– Ve srovnání s ESF postrádají monitorovací systémy ERDF a EAGGF využití genderově segregovaných dat.

– Dostupnost indikátorů ke sledování horizontální priority rovných příležitostí je vyjma projektové podpory spíše

omezená, zejména co se týká jejich vhodnosti a uplatnění. Platí to hlavně v případě programů ERDF a EAGGF.

– Zkušenosti získané pilotními projekty na místní úrovni by měly být zobecněny a dále sdíleny s dalšími programy

a regiony. 

– Měly by být zadány a zpracovány studie a výzkumy dále napomáhající implementaci rovných příležitostí

a souvisejících cílů, zejména v programech ERDF a EAGFF.

– Stejně tak by měly být organizovány konference, workshopy a další aktivity poskytující možnost diskuse

o možných přístupech a opatřeních směrem k funkčnímu zavádění rovných příležitostí pro ženy a muže.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
případové studie

Hodnotící tým
GEFRA Münster (celková koordinace střednědobé evaluace RPS)

ESRI, Dublin

IfS, Berlín

MR, Delmenhorst

Ruhr-Universität Bochum, profesor H. Karl

TraST, Mnichov a Drážďany

Kontakty
GEFRA - Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen 

Dr. Gerhard Untiedt (vedoucí projektu)

gerhard.untiedt@gefra-muenster.de

Ludgeristr. 56, D-48143 Münster, Tel: +49-251 263 9311, Fax: +49-251 263 9319

ESRI - Economic and Social Research Institute Dublin

Prof. Dr. John Bradley

john.bradley@esri.ie

Ireland, Dublin 4, Tel: +353-1 667-1525, Fax: +353-1 263 9319

Ruhr-Universität Bochum 

Prof. Dr. Helmut Karl, Prof. Dr. Dieter Hecht

helmut.karl@ruhr-uni-bochum.de

44780 Bochum, Tel.: +49 2 34-3 22 53 32, Fax: +49 2 34-70 77 16

IfS - Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH

Wolfgang Jaedicke

jaedicke@ifsberlin.de

Lützowstr. 93, D-10785 Berlín, Tel: +49-30 25 0007-0, Fax: +49-30 262 90 02

MR Gesellschaft für Regionalberatung mbH 
Dr. Michael Ridder

m.ridder@mr-regionalberatung.de

Am Wollelager 11, D-27749 Delmenhorst, Tel: +49-4221 963 73 0, Fax: +49-4221 963 73 29

TraST - Transformationsprozesse und Strukturpolitik 
Dr. Jürgen Riedel

trast.riedel@web.de

Reitmorstr. 2A, D-80538 München, Tel: +49-89 29 53 53, Fax: +49-89 21 66 76 06 

Odkazy na dokument/y
http://www.bundesfinanzministerium.de/Service/Europa-und-Internationales-.800.htm
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Rovné příležitosti ve střednědobém hodnocení Operačního programu 
(2000-2006) pro Evropský sociální fond v zemi Durynsko

Uvedení případové studie
Durynsko spadá do německého Cíle 1 - regiony. OP pro ESF v Durynsku je součástí OP pro strukturální fondy země;

uvedený regionální program je součástí celkového Rámce podpory společenství pro východní Německo (Cíl 1 -

regiony), který se týká celkem 6 regionů - zemí.

Cíle hodnocení
Případová studie shrnuje přístup k hodnocení horizontální priority rovných příležitostí pro ženy a muže použitý ve

střednědobé evaluaci Evropského sociálního fondu v zemi Durynsko.

Místo
Případová studie se vztahuje k zemi Durynsko, která má svůj operační program financován z Evropského sociálního

fondu. Je součástí RPS.

Zaměření hodnocení a použité metody
Předmět evaluace je dán nařízením pro strukturální fondy a (ambiciózními) kvantitativními cíly, které země Durynsko

stanovila v programovacích dokumentech. V OP ESF stanovila podporu ženám v závislosti na míře jejich zastoupení

mezi nezaměstnanými, a to ve všech prioritních opatřeních ESF, jak jsou stanoveny článkem 2 (1) nařízení ESF (EC)

č. 1262/1999; a nad rámec počtu žen účastnících se specifických opatření ve prospěch žen a jejich účasti na trhu práce

definovaných v odst. 1e) zmíněného článku.

Nejdříve byly v procesu analýzy zkoumány implementační procedury konkrétních politik - důraz byl kladen na způsob

formulace politik, rozdělení informačních a vzdělávacích aktivit pro dané účastníky (genderové semináře), uplatnění

vhodných výběrových kritérií, účast nevládních neziskových organizací v rozhodovacím procesu a relevance dat

získaných z monitorovacího systému.

Druhý krok - analýza výstupů - spočíval v kvantitativní analýze dat, např. srovnání podporovaných účastníků podle

pohlaví v různých cílových oblastech ESF. Další kvantitativní přístup zvážil klasifikaci projektů podle schématu

uvedeného v dokumentech Evropské komise. Byla zvážena míra praktického uplatnění a obecná vhodnost schématu. 

Posledním krokem evaluace bylo zhodnocení faktorů zkoumaných v průběhu hodnocení a jejich vliv na dosažené

výsledky. 

Metody
– Analýza relevantních studií vztahujících se k dané oblasti

– Rozhovory s experty pro rovné příležitosti působícími na ministerstvech, s koordinátory podpořených projektů,

a zástupci sociálních partnerů a dalších nevládních neziskových organizací

– Analýza kvantitativních dat k rovným příležitostem z monitorovacího systému

– Hloubková analýza tématu rovných příležitostí prostřednictvím kvantitativních průzkumů mezi nositeli

podporovaných projektů.

Byly použity jak kvantitativní, tak kvalitativní přístupy. Silnou stránkou analýzy je pravděpodobně spojení (zarámování)

jejich výsledků s použitím šetření z všeobecného hodnocení.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
případové studie

Závěry hodnocení
– Podíl podporovaných žen se v jednotlivých opatření výrazně lišil; 

podíl žen byl například nižší v opatřeních na podporu mladých lidí; 

byl výrazně nižší v opatřeních na podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců; 

byl relativně vysoký v opatřeních podporujících podnikání. 

– Některé z (negativních) výsledků mohly být zaviněny tím, že řada opatření se zaměřila na podporu odvětví, která

jsou tradičně spíše mužská (například stavebnictví).

– Dalším vlivným faktorem byla také kritéria výběru. 

– Zvolená informační strategie hrála velmi pozitivní roli a byla oceněna pro svůj potenciál dále se zlepšit. 

– Dosažení pozitivních výsledků bylo omezeno nedostatky v průběhu implementačního procesu; bylo by přínosné

revidovat přístupy a opatření s ohledem na genderové souvislosti. 

– Potřeba dalšího vylepšení schématu Evropské komise ke klasifikaci projektů na podporu horizontální priority

rovných příležitostí.

Další doporučení se týkala:

zvýšení podílu žen v druhé polovině aktuálního období strukturálních fondů 

kvality základních dat týkajících se postavení žen na regionálním trhu práce a potřeby detailnějších informací

možností zlepšení přístupu žen k dalšímu vzdělávání a školení pro zaměstnance, a zlepšení kvality takových

školení a kurzů. 

Hodnotící tým
IfS Berlín (k části ESF), www.ifs-berlin.de

FBAE Berlín (ve spolupráci s IfS Berlín k části ESF)

GEFRA Münster (celková koordinace střednědobé evaluace OP Durynsko), www.gefra-muenster.de

Kontakty
Wolfgang Jaedicke
jaedicke@ifsberlin.de

Lützowstr. 93, D-10785 Berlín, Tel: +49-30 25 0007-0, Fax: +49-30 262 90 02

Renate Mauruszat
mauruszat@ifs-berlin.de

IfS Berlin; Lützowstr. 93, 10785 Berlín

Odkazy na dokument/y
http://www.th-online.de/index.php
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Projekt na podporu žen v jižním Yorkshiru 

Uvedení případové studie
Publikace shrnuje případové studie, které popisují aktivity, podniknuté skupinou organizací v jižním Yorkshiru v rámci

Cíle 1 pod titulem „Projekt na podporu žen“.

Cíle hodnocení
Hlavním cílem hodnocení bylo vytvořit a vyzkoušet nové metody zaměřené na zvýšení počtu žen ve vedení podniků,

firem a institucí veřejného života.

Publikace popisuje specifické aktivity v rámci jednotlivých cílů projektu, a zjišťuje, jaké zkušenosti jednotlivým

účastnicím poskytl. Výsledkem projektu je zhodnocení úspěchů žen; projekt má být pilotní ukázkou, čeho je možné

dosáhnout podobnými aktivitami.

Místo
Případová studie se vztahuje k ženám žijícím a/nebo pracujícím v různých částech jižního Yorkshiru - regionu Cíle 1.

Zaměření hodnocení a použité metody
Opatření 15 Cíle 1 jižního Yorkshiru v období 2000-2006 se nazývá „Genderová nerovnost na trhu práce“. Je podpořena

10,2 milióny liber ze zdrojů Evropského sociálního fondu; podpora byla poskytnuta i Výborem pro vzdělávání jižního

Yorkshiru (Learning and Skills Council for South Yorkshire). Cílem opatření je vytvořit genderově citlivé metody

a modely školení a vzdělávání jednotlivců s ohledem na čtyři prioritní oblasti:

– rozdělení pracovního trhu;

– prosazování strategií slaďování rodinného a pracovního života;

– podpora žen ve vedoucích pozicích;

– podpora mužů, kteří se aktivně nezapojují do pracovního trhu.

Projekt na podporu žen se soustředil na tři základní oblasti - jeho cílem je zvýšit podíl žen z jižního Yorkshiru

v následujících klíčových oblastech: 

– podnikání;

– management;

– zastoupení v pozicích ve veřejném životě.

Projekt byl zahájen v červnu 2003; od té doby se úspěšně zaměřoval na ženy v daném regionu a podpořil je

v dosažení jejich cílů. Koordinátor projektu, Beta Technology Ltd., shromáždil informace o projektu společně

s „osobními příběhy“ těch, kdo se jej zúčastnili.

Projektové aktivity zahrnovaly následující:

– mentorovací program žen podnikatelek;

– aktivity zaměřené na další spolupráci - síťování žen-podnikatelek;

– kurzy zaměřené na založení nových firem, rozšíření obchodních a podnikatelských dovedností, marketingových

zkušeností;

– semináře a workshopy za účasti expertů v dané oblasti; 

– akreditovaná víkendová školení a kurzy;

– praktické kurzy zaměřené na získání dovedností v oblasti asertivity, prezentací a dalších.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
případové studie

Závěry hodnocení
Projekt se v tuto chvíli zdá být úspěšným zejména díky sekci „ženy ve veřejném životě“, v níž překonal původní cíle

v počtu účastnic seminářů a workshopů, a měl za výsledek postup některých z účastnic v kariérním žebříčku -

politickém i manažerském. Příběhy úspěšných podnikatelek prezentují také rady a pomoc mentorů/mentorek; do

jisté míry představují jejich vlastní úspěch a důvody angažování v podnikání - zároveň přispívají k diskusi o tématu,

které zůstávalo spíše v pozadí jejich aktivit.

Hodnotící tým
Projektový tým zahrnoval konsorcium následujících organizací: 

– Beta Technology Ltd. (celkový projektový koordinátor);

– Inova Consultancy;

– South Yorkshire Female Entrepreneurs Network (SYFEN);

– Sheffield Community Enterprise Development Unit (SCEDU); 

– South Yorkshire Women's Development Trust (SYWDT);

– Regen School;

– Rotherham College; 

– Northern College.

Kontakty
Beta Technology Ltd.
women@betatechnology.co.uk

Barclay Court, Doncaster Carr, Doncaster DN4 5HZ 

Tel. +44 1302 322633, Fax. +44 1302 388800

www.betatechnology.co.uk

Odkazy na dokument/y
http://www.goyh.gov.uk/objective1/documents/Advancing%20women%20booklet%20print%20version_1.pdf
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3.4 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Informační společnost a socioekonomická koheze - role strukturálních fondů

Uvedení případové studie
V EU jsou strukturální fondy jedním z hlavních finančních nástrojů využívaných k tomu, aby bylo dosaženo rozvoje

směrem k cílům, které byly stanoveny pro rozvoj IS. Avšak před tímto hodnocením bylo jen málo známo o způsobech,

jakým byly SF pro tento účel rozloženy, jak efektivní byly tyto akce, jaký měly dopad a jaké zkušenosti je možné z nich

čerpat tak, aby bylo do budoucna zajištěno jejich nejlepší využití.

Cíle hodnocení
Jedná se o hodnocení, které je tématicky zaměřené v různých zemích EU na oblast informačních technologií

a strukturálních fondů. Hodnocení bylo zaměřeno na tři základní oblasti:

– Posouzení aktuálního a potenciálního přínosu intervencí strukturálních fondů a z omezení, kterým musí čelit při

naplňování cílů iniciativy eEurope a při napomáhání celkovému rozvoji informační společnosti v Evropě

– Hodnocení základních cílů a strategií prováděných formou intervencí strukturálních fondů

– Analýza rozdílností mezi regiony s ohledem na rozvoj a výhledy dalšího vývoje informační společnosti

Místo
Hodnocení se týkalo 70 různých regionálních programů financovaných ze strukturálních fondů čerpaných ve všech

členských zemí EU kromě Lucemburska.

Zaměření hodnocení a použité metody
Studie zejména zahrnula ex-ante hodnocení vybraných programových dokumentů Cíle 1 a Cíle 2. Ty byly doplněny

malým množstvím regionálních případových studií, které obsahovaly další podrobnou analýzu dokumentů

a strukturované dotazníky klíčových hráčů. Případové studie se zaměřily na plánovací mechanismy, opatření pro

monitoring a institucionální struktury a propojení.

Hlavní otázky řešené při hodnocení byly následující:

– Indikativní alokace a přidělené částky z výdajů SF pro akce v oblasti IS

– Typy IS aktivit, které jsou podporovány výdaji ze SF

– Meziregionální rozdíly s ohledem na IS ve smyslu přístupu k rozdělování fondů, rozhodovacích procesů, priorit a akcí

– Efektivita procesů a řídící mechanismy pro dohody a implementaci priorit IS

– Relativní důležitost IS jako priority v regionální politice jak mezi programovými obdobími, tak I ve vztahu k jiným

prioritám

Závěry hodnocení
Z hodnocení vyplynulo množství závěrů:

– V programech bylo použito čtyř různých přístupů při práci s IS: jako vertikální priorita, jako horizontální priorita,

jako kombinovaná priorita (tj. jak vertikální, tak i horizontální) a jako fragmentovaný element (tj. relevantní části

byly rozmístěny pod různými body v jiných programových prioritách)

– U 130 priorit nebo opatření bylo zjištěno, že byly zcela nebo částečně směrovány k rozvoji IS a tvořily 7,4 %

plánovaných výdajů

– Určité priority a opatření se přímo nezabývají IS, ale snaží se k nim přistupovat ve spojení s jinými aktivitami a tématy

– Programy obsahují většinu akčních linií stanovených v iniciativě eEurope

– Rozvoj infrastruktury v oblasti IKT byl nejčastější prioritou, zejména ve venkovských a periferních oblastech

– Druhou nejčastější oblastí zájmu byl rozvoj IKT znalostí tak, aby se lidé mohli zapojit do IS jako pracovníci či

spotřebitelé (nebo obojí)

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Praxe a zkušenosti z hodnocení:
případové studie

– Další oblasti akcí zahrnovaly podporu pro rozvoj e-commerce, modernizaci veřejných služeb formou iniciativ 

e-government a specifické sektorové iniciativy v oblastech jako zdravotnictví či doprava

– Rozdíly ve výkladu toho, co znamená IS, vedla k tomu, že existuje málo relevantních indikátorů. To, co je

k dispozici, je mezi regiony nekonsistentní, a proto pouze málo programů vytvořilo specifické akce pro

monitorování a hodnocení IS

Zpráva je ukončena 42 různými doporučeními, z nichž každé je zaměřeno na konkrétní zainteresované subjekty (key actor).

Lze je shrnout následovně:

– Evropská komise by měla zajistit, aby programy jasněji určily obsah své IS, aby byly propagovány metody sběru

relevantních dat pro monitorování a benchmarking, aby proběhlo důkladné hodnocení akcí v IS jak v průběhu tak

i na konci programového období, aby rozvoj budoucích politik v oblasti IS měl větší regionální dimenzi

– Členské státy musí zlepšit systém sběru regionálních dat a dosáhnout lepší koordinace mezi různými úrovněmi

správy, zvláště tam, kde existují národní programy pro IS

– Regionální partnerství musí zajistit, aby žádosti z oblasti IS splňovaly definované potřeby a jasně navazovaly na

ostatní priority a regionální strategie i v mezi-regionálním měřítku; tam, kde se jedná o horizontální prioritu, musí

být jasná a transparentní opatření, podle kterých budou moci akce v IS zajistit odpovídající financování; určitá část

investic regionálních programů by měla být na jedné straně zaměřena na sektory tvořící jmění a na druhé straně

na akce stimulující poptávku tak, aby bylo vyrovnáno financování na rozvoj infrastruktury.

Nové přistupující země by měly přijmout strategický přístup k plánování IS a jasné a transparentní vyčlenění národního

a regionálního plánování a implementačních struktur. Měly by také provést adekvátní alokaci fondů tak, aby byly

zajištěny podmínky pro stimulaci soukromých investic vedoucích k udržení budoucího rozvoje; IS akce by se měly

opět co nejvíce zaměřit jak na stimulaci poptávky, tak i na opatření na straně dodavatelů.

Hodnotící tým
Průzkum a analýzy byly provedeny v týmu sestávajícím z:

– Technopolis Ltd.;

– IRISI (Europe) Ltd.;

The European Regional Information Society Association a Profesorka Lena Tsipouri (Athénská univerzita)

Kontakty
Technopolis Limited
info@technopolis-group.com

3 Pavilion Buildings, Brighton, BN1 1EE, UK

Tel +44 1273 204320 Fax +44 273 747299

Technopolis Austria
info.at@technopolis-group.com 

Prinz-Eugen-Straße 80/12 A-1040, Vienna, Austria

Tel +43 1 5039592 - 13/14/17 Fax +43 1 5039592 11

Odkazy na dokument/y
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/information_society.pdf



110

Informační společnost v ex-post evaluaci období 1995-99 pro programy Cíle 6 ve Švédsku

Uvedení případové studie
Finsko a Švédsko se staly členskými zeměmi EU v roce 1995. Bylo rozhodnuto, aby severní části obou zemí zpracovaly

vlastní rozvojový program vzhledem k nižšímu HDP a zaměstnanosti. Tyto programy Cíle 6 byly implementovány

v letech 1995-1999.

Generální ředitelství EK pro regionální rozvoj DG REGIO, zadalo formou otevřeného výběrového řízení v roce 2001 ex-

post hodnocení. Kontrakt byl uzavřen s konsorciem vedeným finskou univerzitou Vaasa ve spolupráci se švédskou

univerzitou Umeá.

Po úvodní společné fázi hodnocení byly zpracovány dvě individuální zprávy pro každou zemi (country reports). Hlavní

elementy obou zpráv byly následně zpracovány do závěrečné zprávy syntetizující závěry obou (syntetic report). Toto

hodnocení zahrnovalo intervence SF v oblastech Cíle 6 více fondů.21)

Předmětem této případové studie je přístup k hodnocení informační společnosti jako horizontální priority

posuzované v ex-post hodnocení Jednotného programového dokumentu (SPD) oblast Cíle 6 ve Švédsku. 

Cíle hodnocení
Evaluace vyšla z Jednotného programového dokumentu pro oblast Cíle 6 ve Finsku a Švédsku a hodnotila, zda bylo

dosaženo původních cílů tohoto dokumentu. Zaměřila se na:

– hodnocení dopadu intervencí strukturálních fondů;

– posouzení účinnosti a efektivity intervencí na národní, regionální i evropské úrovni v souladu s klíčovými prioritami;

– určení evropské přidané hodnoty, která byla získána díky investicím ze strukturálních fondů;

– zpracování těch poznatků vzešlých z ex-post evaluace, které mohou napomoci zlepšit kvalitu stávajícího

programového období 2000-2006.

Místo
Hodnocenou oblastí je nejsevernější oblast EU, a to severní oblasti Švédska a Finska. Ve Švédsku se jedná o oblast

Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland, Värmland, Gävleborg and Dalarna. Rozhodnutí týkající se této

oblasti vycházejí z demografické situace, vysokého stupně migrace směrem ven a pomalého rozvoje místních

ekonomik.

Oblast sestává zejména z lesních porostů, vodstva a mokřin s hornatou oblastí na severu a západě Švédska. Hustota

obyvatelstva je velmi nízká. Velký důraz je kladen zejména na infrastrukturu, která hraje důležitou roli

v socioekonomickém rozvoji. Místní biodiverzita je důležitá pro rozvoj turismu.

Zaměření hodnocení a použité metody
Metodika hodnocení vycházela jednak ze studií programových dokumentů pro Cíl 6 a další relevantní literatury,

a jednak z kvantitativní a kvalitativní analýzy materiálu získaného z veřejných statistik, specializovaných databází

a interview.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

21) The European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), the European Agricultural Guidance
and Guarantee Fund (EAGGF) and the Guidance Section and the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG).
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Hlavní zdroje dat:

– Kvantitativní údaje z národních databází k programům Cíle 6;

– Kvantitativní údaje z národních statistik;

– Kvantitativní a kvalitativní údaje získané z rozhovorů s klíčovými informátory na regionální a národní úrovni.

– Literatura vztahující se k tématu.

– Dále byly provedeny telefonické pohovory s náhodně vybranými projektovými koordinátory. Výběr byl proveden

s ohledem na proporční vyrovnanost pro všechny priority a na rozložení ve všech regionech.

Při pohovorech byly probírány různé aspekty implementace včetně dopadů programu v jednotlivých oblastech,

názory na celkovou programovou administraci a její účinnost a názory na to, jaký měly dotčené projekty přínos pro

společnost. Celkem bylo provedeno 38 pohovorů.

Data byla následně kvantitativně analyzována na základě kvalitativního přístupu. Oblasti hodnocení byly následující:

1. Relevance programové strategie;

2. Efektivita a analýza rozdělení finančních prostředků 

3. Analýza dopadu a účinnosti;

4. Analýza systému implementace;

5. Evropská přidaná hodnota;

6. Poučení do budoucna.

Závěry hodnocení
Z předcházejících hodnocení a interview vyplynulo, že rozvoj informační společnosti má pozitivní dopad na program.

– Tento rozvoj byl možný formou opatření přímo zaměřených na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti (Priority

2. Zvýšená kompetence). Tato oblast byla také horizontálním cílem programu jakož i součástí některých opatření.

– Mnoho IT projektů bylo součástí rámcových programů nebo jiných větších projektů a měly tak větší geografický

dopad a zahrnovaly větší počet příjemců.

– Horizontální aspekt umožnil propagaci využití IT ve všech opatřeních. To se osvědčilo zejména u projektů

zaměřených na rozvoj nových obchodních příležitostí a u projektů na vzdělávání majitelů a zaměstnanců firem. 

– Úspěšné byly projekty vytvářející sítě pro výměnu informací v mezi-regionálním rozsahu, vzdělávací centra

s vysokokapacitním využitím IT a projekty z oblasti telemedicíny. Vytváření IT infrastruktury bylo stejně důležité

jako vzdělávání v této oblasti. Důraz byl rovněž kladen na investice IT do škol, decentralizaci vyššího vzdělávání

a posilování kompetencí žen při využívání moderních komunikačních technologií. Bylo také propagování

využívání IT při rozvoji podnikání.

V programovém období 1995 - 1999 byla informační společnost vyzdvihována jak Společenstvím, tak i v národních

politikách. Podpora infrastruktury a vzdělávání v oblasti IT byla poskytována jak formou horizontálních cílů, tak

i výslovně podporována v některých opatřeních.

Hodnocení bylo silně zaměřeno na politiku a zahrnovalo zvláště tyto elementy: vhodnost strategie, účinnost,

efektivita, dopady, řídící a implementační systém, komunitární přidaná hodnota, poučení pro současné a příští

programové období. Z rozhovorů vyplynulo, že dlouhodobý dopad byl nejvíce pozitivní právě v oblasti IS. Projekty

vedly k posílení počítačové gramotnosti, avšak nepodařilo se prokázat, že by vedly k vytvoření nových příležitostí

k vytváření pracovních míst či nových podniků. Jedním z problémů bylo získat pro projekty kvalifikované pedagogy.
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Hodnotící tým
Ulf Wiberg, Bruno Jansson & Linda Lundmark
Department of the Social and Economic Geography

Umea University

Švédsko

December 2002

Kontakty
Ulf Wiberg, Bruno Jansson & Linda Lundmark
Department of the Social and Economic Geography 

Umea University, Švédsko

Modelové dokumenty
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/obj6/obj6sweden.pdf

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/obj6/obj6synthesis.pdf

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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3.5 VYVÁŽENÝ ROZVOJ REGIONŮ

Hodnocení iniciativy Programu ekonomického rozvoje

Uvedení případové studie
Iniciativy Komunitárního ekonomického rozvoje (Community Economic Development - CED) se v 90. letech 20. století

rychle rozšířily v urbanistické i regionální politice. Ukázalo se však, že tradiční metodologii hodnocení lze pro CED

použít jen velmi stěží. Tato případová studie čerpá z akademického dokumentu, který poskytuje metodologii

k hodnocení takovýchto iniciativ. CED je vynikajícím příkladem vyváženého rozvoje regionu. Metodologický

dokument se snaží překonat problémy ve složitosti hodnocení. Typickými příklady jsou: četné cíle, několikeré cílové

skupiny, dlouhé doby realizace a uskutečňování při destruktivních ekonomických problémech. 

Cíle hodnocení
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout rámec pro hodnocení iniciativy Komunitární ekonomický rozvoj. 

Místo
Dokument čerpá ze zkušeností při realizaci programu Komunitárního ekonomického rozvoje v rámci programu 

Cíle 2 v letech 1994-99 v regionu Yorkshire a Humber. 

Zaměření hodnocení a použité metody
Tradiční metodologie hodnocení se zaměřuje na problémy, jako je vytěsňování, dead-weight effect, účinky

zásobovacího řetězce, či multiplikační efekty. Těch se typicky používá v hodnocení relativní efektivnosti intervence na

základě nákladové efektivnosti (vyjádřené jako náklad na jedno pracovní místo ).

Závěry hodnocení
Analýza dokazuje, že základní principy tradiční metodologie hodnocení mají stejnou důležitost pro CED jako pro jiné

typy regionální a urbanistické politiky. Opravdu je životně důležitá zejména u takových nevyzkoušených typů politik,

jako je CED, k projektování neexistujícího a jeho efektivnosti ve srovnání s jinými intervencemi.

Bohužel jen málo hodnocení je schopno odhadnout ekonomický dopad: a to proto, že sledovaná data nejsou sbírána

hromadně. Hlavním důvodem je však skutečnost, že rozsah dat požadovaných pro určité geografické rozměry není

dostupný. 

Možnými řešeními může být 

– efektivnější fáze pilotních projektů, 

– použití přístupů simulace

– poskytnutí delší doby na realizaci projektu tak, aby se plně odhalily jeho účinky. 

Dokument argumentuje, že největší pokrok při hodnocení intervencí vyváženého rozvoje regionu, zejména těch na

lokální úrovni, spočívá ve čtyřech oblastech:

– Komplexnější monitorování a hodnocení (zejména poskytnutí možnosti sledovat příjemce v čase)

– Spojení kvantitativních a kvalitativních přístupů: dokument dokazuje, že je důležité hodnotit tyto aspekty projektů

- partnerství a rozvoj kapacit

– Doba realizace a rozvoj kapacit. Dokument dochází k závěru, že vyvážený rozvoj je často v hodnoceních

opomíjen. Mnohé z oblastí přijímajících pomoc se změní až po delším čase

– Propojení iniciativ a jejich synergie. Mnohé oblasti jsou příjemci celého souhrnu finančních toků. Hodnocení

každého zvlášť je problematické a povede k dvojímu započítávání. V mnoha ohledech je proto lepší systematicky

hodnotit změny na úrovni celého území za použití kombinace dvou přístupů: shora dolů (top-down) (např.
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ekonometrické modelování) a vzestupného neboli zdola nahoru (bottom-up) (např. průzkumy). Bude tak možné

nejen oddělit účinky specifických iniciativ, ale i posoudit, jak spolu existovali v souladu.

Hodnotící tým
Hodnocení využilo případovou studii k ilustraci toho, jak by mohly být použity různé metody hodnocení. Zaměřilo se

na čtyři schémata: 

– Schéma zaměřené na zlepšení životního prostředí, 

– Schéma péče o děti, 

– Rozvojový trust

– Finanční úvěrové schéma.

Každá iniciativa byla zaměřená na konkrétní geografickou oblast.

Kontakt
Peter Wells
p.wells@shu.ac.uk

Center for Regional Economic and Social Research, Sheffield Hallam University

Tel. +44 114 225 4522, Fax: +44 114 225 2197

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Vyvážený rozvoj regionů ve střednědobém hodnocení Rámce podpory Společenství na období 2000-2006
Strukturálních fondů v Německu: Regiony Cíle 1 a Operační program pro region Berlín

Spatial Development in the mid-term evaluation of the Community Support Framework (2000-2006) for the European
Structural Funds in the German Objective 1-regions and in the Operational Programme (2000-2006) for the Land of Berlin

Uvedení případové studie
Případová studie je umístěna do regionu Cíle 1 v Německu a zahrnuje 6 regionů (zemí) ve východním Německu:

Berlín, Brandenbursko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko. Zvláštní zaměření je

na regionu Berlín, neboť aktivity podporující prioritu pro vyvážený rozvoj se týkají městských oblastí. Berlín je největší

městkou oblastí ve východním Německu, a proto může posloužit jako dobrý příklad. Ukázalo se, že Berlín byl jediným

regionem, kde priorita vyvážený rozvoj regionů byla seriozně pojata jako HP.

Cíle hodnocení
Cílem předkládané případové studie je popsat, zanalyzovat a zhodnotit přístup, který byl použit v hodnocení finanční

podpory zaměřené na vyvážený rozvoj regionů ve střednědobém hodnocení Rámce podpory Společenství (RPS)

2000-2006 v německém regionu Cíl 1. Zvláštní pozornost je zaměřena na operační program (OP) v regionu NUTS 2

Berlín.

Místo
Rámec podpory Společenství (RPS) Německo. Za hodnocení bylo zodpovědné federální ministerstvo financí (BMF)

Německa v letech 2002-2003.

Zaměření hodnocení a použité metody
Cíle HP vyvážený rozvoj a strategický přístup
RPS a regionální operační programy jsou založeny na společném přístupu k revitalizaci a rozvoji městských oblastí

jako na efektivním způsobu naložení s těmito cíli. Tento přístup byl vyvinut v komunitární iniciativě URBAN.

Společné strategické zásady:
– Využít SF v celkovém konceptu vyváženého nebo městského rozvoje

– Vybudování vztahů mezi průmyslovými aktivitami a nástroji trhu práce a společná podpora obou

– Výběr malých oblastí místo velkých regionů a vazby na ně

– Koncentrované umístění prostředků

Všechny strategie podporované jednotlivými operačními programy jsou financovány z mnoha fondů. Např.

rekonstrukce budov, posílení místní ekonomiky, zvýhodnění privátních investic, podpora podnikání a vlastního

podnikání, podpora účasti místních subjektů, podpora marketingu v oblasti turistiky.

Bylo takto podpořeno velké množství aktivit. Například v Sasku-Anhaltsku byly díky spojením fondů podpořeny

dokonce i investice v oblasti rekonstrukce kulturního dědictví. Berlín je jediným regionem, kde byly indikátory pro

vyvážený rozvoj regionů definovány a aplikovány ve výběru projektů.

Použité indikátory:
– Podporované aktivity musí být částí regionálního nebo místního akčního plánu vyváženého rozvoje;

– Střední a malé podniky jsou cílovou skupinou podporovaných aktivit;

– Zapojení místních zdrojů jako podpora aktivní účasti zainteresovaných subjektů; 

– Existence partnerství a jeho uspořádání pro definované cílové skupiny.
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Projektové žádosti byly posuzovány relevantními vládními institucemi podle použitého indikátoru v rámci tří skupin
platných pro každý indikátor:

– Neutrální vzhledem k danému indikátoru;

– Relevantní indikátor je pozitivně respektován; 

– Výjimečné uspořádání v podpoře indikátoru vyváženého rozvoje.

Analýza finančních vstupů
Střednědobé hodnocení provedlo analýzu všech finančních vstupů na podporu HP vyvážený rozvoj. V použití

finančních prostředků bylo velké časové zpoždění, což bylo zdůvodněno použitím mnoha-fondovým financováním

a jejich kombinováním.

Ve všech regionech byl použit integrovaný způsob, ale v různých formách. Např. v Sasku byl integrovaný koncept

vyváženého rozvoje definovaných oblastí financován z prostředků ERDF. Naproti tomu v Meklenbursku-Předním

Pomořansku je to jinak. Fondy ERDF podporují individuální projekty, které jsou částí již existujících integrovaných

konceptů vyváženého rozvoje určených oblastí. V Sasku-Anhaltsku máme jiný realizovaný příklad, kde pouze ty

městské oblasti mohou být považovány za HP, které před tím byly zahrnuty v plánu rozvoje země/regionu.

Analýza výsledů a dopadů
Střednědobé hodnocení se zabývalo taktéž rozdělením finančních prostředků podle regionálních kritérií (alokace

finančních prostředků do rozdílných oblastí). Analýza se zabývala prioritami použitými v selekci oblastí. Bylo zjištěno

že např. kriteria pro malé a střední podniky, byla flexibilně používána. Přesto existoval celkový trend k alokaci

finančních prostředků do městských oblastí se strategickou rolí v jejich okolí.

Různé regiony (země) aplikovaly rozdílná kritéria ve výběru prioritních oblastí, jako např. ekonomický růst, stěhování

populace, míra nezaměstnanosti, stav městské infrastruktury atd. Celkový výsledek byl však evaluátory hodnocen

pozitivně, a to skutečnost že hlavní zaměření bylo na ekonomický růst regionů.

Monitorovací systém programu 
– nebyl od samého počátku vytvořen, chyběl, a tudíž chyběla i data

– zúčastňují se ho různé instituce v regionu

– je decentralizován

Závěry hodnocení
Analýza finančních vstupů zjistila ohromné zpoždění v implementaci fondů, způsobené zvláště komplexním

charakterem přístupu k financování. Přestože se v evaluacích pozitivně hodnotí integrovaný přístup, byla zde

označena jistá hrozba. Doporučením je vyhnout se takovým uspořádáním, která jsou až příliš komplexní. Je třeba volit

takovou rovnováhu mezi kombinací finančních nástrojů a redukcí komplexity.

Střednědobé hodnocení dále zdůraznilo potřebu koncentrovaných alokací finančních prostředků a zaměření na

formy iniciativ vyváženého rozvoje do oblastí s potenciálem ekonomického růstu. Ty dále budou mít pozitivní účinky

na okolní oblasti.

Střednědobé hodnocení prokázalo vhodnost indikátorů pro výběrová kriteria. Celkem 15 % podpořených projektů

předpokládalo mimořádné uspořádání, aby podpořily HP vyvážený rozvoj. 23 % projektů pouze vzalo indikátory na

vědomí a zbytek podpořených projektů byl neutrální k daným indikátorům.

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Hodnotící tým
Střednědobé hodnocení RPS
GEFRA Münster (koordinace)

ESRI, Dublin

IfS, Berlín

MR, Delmenhorst

Ruhr-Universität Bochum, Prof. H. Karl

TraST, Mnichov, Drážďany

Střednědobé hodnocení OP regionu Berlín
Prognos AG, Basel

Zenit GmbH, Mnichov

IfLS - Institut für ländliche Strukturforschung

Kontakty
Pro střednědobé hodnocení
GEFRA - Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen 

Dr. Gerhard Untiedt (Projektleitung)

gerhard.untiedt@gefra-muenster.de

Ludgeristr. 56, D-48143 Münster, Tel: +49-251 263 9311, Fax: +49-251 263 9319

ESRI - Economic and Social Research Institute Dublin

Prof. Dr. John Bradley

john.bradley@esri.ie

Ireland, Dublin 4, Tel: +353-1 667-1525, Fax: +353-1 263 9319 

Ruhr-Universität Bochum 
Prof. Dr. Helmut Karl, Prof. Dr. Dieter Hecht

helmut.karl@ruhr-uni-bochum.de 

44780 Bochum, Tel.: +49 2 34-3 22 53 32, Fax: +49 2 34-70 77 16

IfS - Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH

Wolfgang Jaedicke

Email: jaedicke@ifsberlin.de

Lützowstr. 93, D-10785 Berlín, Tel: +49-30 25 0007-0, Fax: +49-30 262 90 02

MR Gesellschaft für Regionalberatung mbH 

Dr. Michael Ridder

Email: m.ridder@mr-regionalberatung.de

Am Wollelager 11, D-27749 Delmenhorst, Tel: +49-4221 963 73 0, Fax: +49-4221 963 73 29

TraST - Transformationsprozesse und Strukturpolitik 

Dr. Jürgen Riedel

trast.riedel@web.de

Reitmorstr. 2A, D-80538 Mnichov/München, Tel: +49-89 29 53 53, Fax: +49-89 21 66 76 06
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Pro střednědobé hodnocení - Berlín
Prognos AG
Holger Bornemann

Email: info-berlin@prognos.com

Dovestr. 2-4, D-10587 Berlín, Tel. +49-30 39922-800, Fax: +49-30 39922-801

Modelové dokumenty
http://www.bundesfinanzministerium.de/Service/Europa-und-Internationales-.800.htm

http://www.berlin.de/strukturfonds/pdf/PGEBB-Berlin%20Halbzeitbewertung%20Teil%201%20031112-MSU.pdf

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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4. Shrnutí a závěry z analýzy dokumentů

a případových studií 

4.1 Platnost společného evaluačního rámce pro

hodnocení HP

Analýza uvedených dokumentů posuzuje dva možné obecné přístupy k hodnocení

horizontálních priorit. První přístup upřednostňuje vyčlenění problematiky HP a jejich

zpracování specializovanou tematickou studií. Specifický přístup zvláště u nových

horizontálních priorit tak napomáhá k zavádění postupných změn, k výměně

zkušeností a šíření informací. Zvyšuje však náklady na studii a riziko nedostatečné

kontinuity s programem. Druhý způsob posuzuje horizontální priority jako součást

hlavních hodnotících aktivit, je tudíž zapojen do všech fází hodnocení (ex-ante, mid-

term a ex-post). Tento přístup v současné době Evropská komise upřednostňuje.

Možným rizikem může být povrchní vnímání HP jako jednoho z mnoha elementů,

kterými je nutné se zabývat, nikoli však významně.

V každém případě v hodnocení horizontálních priorit stále platí obecná hodnotící

strategie, která vychází z definice řady hodnotících otázek (rozdělených na otázky

společné, jež formuluje často Evropská komise a otázky specifické pro daný program,

jež definují národní orgány) a reakce na ně. K tomu přistupují posuzovací kritéria,

jež se měří na bázi ukazatelů. Cílem této společné hodnotící strategie je zajistit

homogenní standardy jakosti hodnocení a zvláště pak zaručit soulad s praktickými

postupy hodnocení programů podporovanými strukturálními fondy. Tento přístup

umožňuje porovnání jednotlivých provedených evaluací a jejich případnou syntézu.22)

Design hodnocení je základní podmínkou úspěchu hodnocení všech HP jako celku

i jednotlivě. Většina analyzovaných dokumentů zdůrazňuje potřebnost neustálé

komunikace hodnotitele se zadavatelem (learning process) a nalezení jednotného

„jazyka“. 

Hodnocení HP se soustřeďuje zejména na posouzení různých hledisek HP a jejich

realizaci: zda byly včleněny do programových dokumentů, jestli byly řízeny vlastním

manažerem a skupinou partnerů, zdali byly rozpracovány hlavní stěžejní projekty

podporující HP, nástroje použité při realizaci (např. stanovení specifických cílů)

a zejména, zda existují důkazy mainstreamingu. 

Vzhledem k pojetí hodnocení HP jako procesu je zapotřebí zapojovat místní aktéry

v rámci partnerství, jejich rolí a vzájemných interakcí a identifikování dodatečných

zdrojů.

V oblasti identifikace kritérií a volby indikátorů se setkáváme s obtížemi zvláště v HP

životní prostředí a HP vyvážený rozvoj regionů, a to vzhledem k dlouhodobým

účinkům dopadu programu. Obtížné je určení indikátorů a měření HP vyvážený

rozvoj. Důvodem je velké množství proměnných vztahujících se k sektorovým

aspektům programu.

Přístup k hodnocení HP

Evaluace jako 
„learning process“

Horizontální priority v programech strukturálních fondů

22) Viz např. případová studie z hodnocení JPD ve Švédsku, což je mnoho-fondový program na období 1995-1999.
Provedená hodnotící zpráva (ex-post) byla porovnána a synteticky zpracována s podobnou evaluací z Finska.
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Životní prostředí
a udržitelnost

Identifikace a techniky zdrojů sběru dat jsou poměrně dobře popsány

v rešeršovaných dokumentech včetně provedení sběru dat. Byla použita řada metod,

např. šetření a průzkumy, analýza dokumentů, analýza projektů a uspořádání

semináře. Takovýto přístup využívající souhrn různých metod umožňuje zpracovat

celkové hodnocení a současně poskytnout odpovídající doporučení.

V průběhu analýzy dat se zvláště u HP rozvoj regionů klade důraz na kontextovou
analýzu a hodnocení systému řízení programu. Stále častěji se objevuje

požadavek na hodnocení programů podporovaných strukturálními fondy ve vztahu
s národními a regionálními programy.

4.2 Zkušenosti s hodnocením, shrnutí a dílčí doporučení

4.2.1 HP Životní prostředí 

HP životní prostředí je jednou z horizontálních priorit, které by měly být zohledněny

ve všech programových dokumentech v rámci fondů EU. Metodika EK (DG Regio,

1999) stanovuje, že „v souladu s Amsterodamskou úmluvou je požadováno, aby

finanční nástroje EU směřovaly společně a v dlouhodobém zájmu k ekonomickému

růstu, sociální soudržnosti a ochraně životního prostředí, jiným slovy, k udržitelnému
rozvoji. To znamená, že zohlednění životního prostředí, a zejména v souladu

s komunitární legislativou pro životní prostředí a ochranu přírody, musí být začleněno

do definic a implementace opatření podporovaných SF a Fondem soudržnosti“.

Přestože je horizontální prioritou „udržitelný rozvoj“, při praktických hodnoceních HP

je většinou redukován na „udržitelné životní prostředí“ nebo „ integraci životního

prostředí“. Tato redukce má své opodstatnění - je poměrně obtížené již samotné

hodnocení vlivů či dopadů na životní prostředí. Nástroje pro hodnocení

„udržitelného rozvoje“ nejsou dosud dostatečně vyvinuty, aby je bylo možné využít

pro hodnocení. Lze říci, že výsledkem implementace všech programů by měla být

podpora udržitelného rozvoje. Je možné, že pro další programové období již budou

k dispozici metody, jak udržitelný rozvoj hodnotit.

Hodnocení „životního prostředí“ v rámci evaluace programů je často prováděno

pouze jako kvalitativní, nikoliv kvantitativní. Pro kvantitativní hodnocení byl

v některých případech vybrán pouze vzorek projektů. Často také nejsou požadována

další „nadstandardní“ data či údaje a je doporučováno, aby pro sledování dopadů

programových dokumentů na životní prostředí byly mimo jiné využívány již stávají

sledované indikátory na národní nebo regionální úrovni. Několikrát je zmíněna

obtížnost vyhodnocení skutečných vlivů programových dokumentů na životní

prostředí vzhledem k nedostatku dat a jejich dlouhodobého sledování.

Životní prostředí je také často zahrnuto v programových dokumentech nejen jako HP,

ale také jako jedna z hlavních priorit, a velký počet projektů je tak přímo zaměřen na

zlepšování stavu životního prostředí nebo na minimalizaci znečištění.
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V rešeršovaných dokumentech většinou nejsou uváděny konkrétní metody, postupy

či indikátory pro hodnocení horizontální priority „životní prostředí“. Manuál Evropské

komise pro hodnocení socioekonomického rozvoje řadí mezi klíčové metody pro

hodnocení udržitelného rozvoje mimo jiné i posuzování vlivů koncepcí na životní

prostředí (SEA).

Postup navržený v rámci Manuálu HP pro životní prostředí (MMR, 2004), který vychází

z doporučení SEA, je založen na předpokladu, že obecně nelze odlišit vlivy

programových dokumentů od jiných intervencí v životním prostředí. Pro zjištění, jak

daný program ovlivnil (pozitivně či negativně) některou z oblastí životního prostředí,

je nezbytné vycházet z údajů o jednotlivých projektech. Podobný postup jako

v Manuálu HP, tj. výběr relevantních kritérií pro jednotlivé priority (popřípadě

identifikace priorit bez vztahu k životnímu prostředí) a následné hodnocení

relevantních projektů, je zmíněn v některých dokumentech.

– Pro hodnocení skutečných vlivů a dopadů programových dokumentů na životní

prostředí vybrat priority a skupiny opatření, které mohou mít vztah k životnímu

prostředí (pozitivní či negativní). 

– Diskuse nad výběrem environmentálně významných priorit či opatření by měla

probíhat již v rámci přípravy programových dokumentů v rámci pracovních skupin

za účasti zpracovatelů ex-ante hodnocení a zpracovatelů SEA 

– Priority s možným významným vlivem na životní prostředí by měly být

identifikovány zejména v rámci posouzení vlivů jednotlivých programových

dokumentů na životní prostředí (SEA). 

– Pro jednotlivé priority (popřípadě programové dokumenty) navrhnout specifické

sady indikátorů a výběrových kritérií pro oblast životního prostředí.

– V rámci monitorovacích aktivit by měly být sledovány i dopady (pozitivní

i negativní) jednotlivých projektů, které byly při přidělování podpory shledány

environmentálně významnými (tj. s možným vlivem na životní prostředí).

4.2.2 HP Informační společnost 

Při analýze horizontální priority informační společnost bylo možné vyjít ze 

6 relevantních dokumentů a 2 případových studií. Informační společnost se jako

priorita objevuje snad v každém regionálním programu. Samotná metodika

hodnocení byla ve vyhledaných studiích a zprávách popisována velmi minimalisticky

nebo vůbec ne.

Vzhledem k tomu, že oblast informační společnosti je v popředí zájmu rozvoje

evropské ekonomiky a její udržitelnosti a konkurenceschopnosti, setkáváme se

s touto prioritou spíše coby prioritou tématickou. To se projevuje v celkové strategii

Evropské komise již samotnou existencí několika po sobě jdoucích a stále se

vyvíjejících akčních plánu eEurope (nový bude přijat v červnu 2005). Tento akční plán

velmi podporuje rozvoj ve 4 základních oblastech: e-commerce (někdy také 

e-business), e-government, e-health, e-learning. To se následně promítá do celé řady

samostatných programů EK, které podporují konkrétní zmíněné oblasti.

Vztah k Manuálu HP

Doporučení

Zavádění informačních
a komunikačních
technologií

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Použité nástroje
hodnocení

Indikátory

Informační společnost se jako horizontální priorita může objevovat samostatně,

častěji se s ní však setkáváme ve spojení s HP rovné příležitosti. Obecně lze

shrnout, že se informační společnost v jednotlivých programech objevuje jako

vertikální priorita, jako horizontální priorita, jako kombinovaná priorita (tj. jak

vertikální, tak i horizontální), jako fragmentovaný element (tj. relevantní části byly

rozmístěny pod různými body v jiných programových prioritách) a jako indikátor jiné

HP (např. rovné příležitosti).

Evropská komise ve svém hodnocení dopadu informační společnosti na strukturální

fondy23) uvádí, že nejmenší množství alokovaných zdrojů strukturálních fondů na

obyvatele je v Německu, a to v Sasku,24) nejvíce pak v Irsku. Další regiony a země,

které přiřazují informační společnosti hlavní prioritu jsou Řecko (6 regionů), Velká

Británie (4 regiony), Španělsko (2 regiony) a 7 regionů charakteru ostrova. Zajímavá je

skutečnost, že v města hrají někdy hlavní roli v rozvoji informační společnosti, jak

dokazuje Portugalsko s konceptem digitálního města „Infoville“.

Při hodnocení informační společnosti jako priority, ať již horizontální či tématické,

byly použity následující způsoby sběru a zdrojů dat: 

– Studium programových dokumentů

– Dotazníková metoda

– Případové studie

– Údaje z národních databází

– Údaje z národních statistik

– Rozhovory s klíčovými informátory na regionální a národní úrovni

– Literatura vztahující se k tématu

– Pohovory s náhodně vybranými projektovými koordinátory

Metody i nástroje hodnocení jsou výborně popsány v hodnotícím manuálu

Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 1: Themes and Policy Areas

- THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND THE INFORMATION SOCIETY. Tento

materiál je možné použít jako základní příručku pro hodnocení informační

společnosti jako priority jakékoliv úrovně.

Z hlediska indikátorů vyplývá z prostudované literatury, že indikátory jsou zřídka

zmiňovány v programových dokumentech jednotlivých regionů. Jedná se evidentně

o problematickou záležitost. Převážná většina regionů má problém stanovit

indikátory HP IS a víceméně kopíruje indikátory z akčního plánu eEurope. Ty však

nemají přímou návaznost na problematiku konkrétních regionů a je tudíž nesnadné

stanovit dopad informační společnosti na rozvoj regionů a návazně vypracovat nové

regionální plány, které by rozvoj IS podpořily. Doposud proběhlo jen málo evaluací IS

jako priority a její dopad nebyl dostatečně zpracován. Ze všech průzkumů však jasně

vyplývá nutnost tyto indikátory stanovit, a to s ohledem na regionální

socioekonomický rozvoj.25)

23) Structural funds: positive impact on the information society, EK, Brusel, 2003.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/396&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

24) Rámec podpory Společenství 2000-2006 pro podporu SF v nových spolkových zemích a v Berlíně uvádí pouze tři HP, a to: životní
prostředí, rovné příležitosti a podpora malých a středních podniků. Priorita rozvoje informační společnosti není  jako HP obsažena.

25) Studie EK "Structural funds: positive impact on the information society", 2003 doporučuje, aby byly ztpracovávány specifické
indikátory na regionální úrovni. Strathclyde European Partnership Ltd zpracovává mnohé metodické pokyny o začlenění informační
společnosti do programů a opatření
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Zajímavá doporučení vyplynula z případových studií a z hodnotícího manuálu

Evropské komise“The Guide“:

– Nutnost stanovení indikátorů s ohledem na socioekonomický rozvoj příslušného

regionu spíše než na akční plán eEurope

– Nutnost podrobnějšího průzkumu potřeb regionů v oblasti IS a ex-post evaluací

– Důraz by měl kladen nejen na infrastrukturu, ale i na vzdělávání v oblasti IKT

– Využití IKT by mělo být podporováno také v oblasti nových podnikatelských

příležitostí.

4.2.3 HP Rovné příležitosti 

Základním zdrojem informací, souhrnem nástrojů k evaluaci rovných příležitostí

mužů a žen a gender mainstreamingu může být považován taktéž Manuál Evropské

komise pro hodnocení ekonomickosociálních programů „The Guide.“. Indikátory,

zejména jejich zařazení do kontextu politiky EU a specifik gender mainstreamingu

a jejich prezentace na příkladových projektech, jsou velmi přínosné k definici

jednotlivých fází evaluace a monitoringu. Podstatnou roli hraje také specifikace

relevantních dokumentů a jejich stručný výklad. Dokument však obsahuje zejména

obecné nástroje hodnocení rovných příležitostí mužů a žen v rámci

projektů/programů s odkazem na konkrétní příklady, resp. vysvětlení v širším kontextu

problematiky gender mainstreamingu.

Střednědobé evaluace dokazují (zejména opatření podporovaná ERDF), že

klasifikace indikátorů se výrazně lišila z důvodu nedostatků standardů na národní

nebo programové úrovni. Bylo proto velmi obtížné srovnat nebo rozumným

způsobem seskupit (např. klasifikací projektů zaměřených na GM) monitorovací

informace (např. napříč projekty, opatřeními).

Orgány zodpovědné za implementaci opatření spoléhaly na předběžné informace

poskytnuté žadateli o projekt, kteří měli svůj projekt ohodnotit z hlediska jeho vztahu

ke GM. Ve většině případů bylo toto hodnocení přijato bez dalšího ověřování -

z důvodu nedostatku času nebo lidských zdrojů, a také z nedostatku obecných

standardů. Vzhledem k tomu, že indikátory GM nebyly systematicky revidovány,

informace obsažené v centrálním monitorovacím systému sloužily pouze k popisu

situace ve fázi podávání projektů; neodrážely však stav v průběhu implementace

projektů.

Střednědobé evaluace nejen identifikovaly nedostatky dosavadních monitorovacích

informací, ale dospěly také k závěru, že hodnocení GM pouze na základě informací

získaných na úrovni projektů je velmi nedostatečné. Doporučením v rakouském RPS

tedy bylo zahrnout další kontextové informace a blíže analyzovat rámcové podmínky

pro GM v jednotlivých oblastech.

Většina evaluací odhalila zvyšující se účast expertů v oblasti rovných příležitostí

v monitorovacích výborech, což lze bezpochyby označit za velmi důležitý faktor

přispívající k posílení a dalšímu prosazování politiky rovných příležitostí.

Doporučení

Gender mainstreaming
a hodnocení

Indikátory

Doporučení

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Místní rozvoj,
Územní rozvoj

Vyvážený rozvoj regionů

Dostupnost indikátorů ke sledování horizontální priority rovných příležitostí je vyjma

projektové podpory spíše omezená, zejména co se týká jejich vhodnosti a uplatnění.

Platí to hlavně v případě programů ERDF a EAGGF. Zkušenosti získané pilotními

projekty na místní úrovni by měly být zobecněny a dále sdíleny s dalšími programy

a regiony. 

Několik případových studií z Irska a Rakouska dovolují formulovat doporučení, aby

byly zadány a zpracovány studie a výzkumy dále napomáhající implementaci rovných

příležitostí a souvisejících cílů, zejména v programech ERDF a EAGFF. Stejně tak by

měly být organizovány konference, workshopy a další aktivity poskytující možnost

diskuse o možných přístupech a opatřeních směrem k funkčnímu zavádění rovných

příležitostí pro ženy a muže.

Stejně jako u ostatní HP je žádoucí provést revizi a navržení genderově relevantních

indikátorů sledovatelných v rámci programů, které nejsou primárně genderově

orientované. Dále se doporučuje provést analýzu konkrétního operačního programu

z pohledu naplnění priority rovných příležitostí a doporučení definice budoucích

indikátorů podobných programů.

Doporučuje se průběžně rozšiřovat počet dobrých příkladů z praxe, dále je

analyzovat a využívat k definici, resp. přehodnocení indikátorů a politiky gender

mainstreamingu. Více využívat konzultací s nositeli projektů a jejich zkušeností

s monitoringem gender mainstreamingu v projektech

4.2.4 HP Vyvážený rozvoj regionů

Často citovaný metodologický zdroj hodnocení ekonomicko-sociálních programů SF -

The Guide - uvádí mezi horizontálními tématy místní a územní rozvoj. V polemice

o účinnosti (efektivitě) sektorových politik definovaných na národní úrovni

zdůrazňuje přístup k místnímu a územnímu rozvoji, což vychází z komplexity

problému spojených s lokalitou (umístěním) a mnoha dimenzemi (aktivitami). Roste

potřeba definovat programy více na místní úrovni a začlenit sektorové politiky do

strategie založené na definovaném území.

Rámec podpory Společenství ČR označil za jednu ze čtyř HP vyvážený rozvoj
regionů. Ta se stala komplexním cílem Společného regionálního operačního

programu (SROP) a má podporu v OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Tato HP není vyčleněna jako kritérium při výběru projektů a bude pouze sledována

monitorovacím systémem (specifická sestava s informacemi o projektech). Naskýtá

se otázka, zda pro hodnocení ex-post, resp. ještě on-going, budou k dispozici vedle

základních statistických dat i další specifická data, např. menších oblastí

(mikroregiony). Hodnotitelé mohou již nyní upozornit statistické úřady na definici

a sběr dat v rámci různých statistických jednotek. Rozhodně je třeba zaměřit sběr dat

na úroveň území NUTS III. Jasné a přísné monitorovací mechanismy na úrovni

regionů budou nabývat na významu.
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Vyvážený rozvoj regionů není horizontální priorita Evropské unie, a proto nejsou

specifické indikátory příliš rozpracovány. Hodnotitelé používají přístup, kdy měří

plánované a skutečné výdaje a plánované a skutečné výsledky. Navíc je obtížné

vyvinout indikátory na měření rozvojového potenciálu. Doporučuje se zaměřit

analýzu dat na úrovni NUTS III. Všeobecným závěrem pak je, že existuje potřeba větší

regionální specifiky (zaměření). Projekty jsou totiž až příliš ovlivněny národním

rozměrem a postrádají to nejpodstatnější - specifiku.

Hodnocení výsledků a dopadů
Je obtížné hodnotit očekávané výsledky teritoriálního přístupu a zvolit indikátory
k měření úspěchu. Teritoriální/územní přístup je stále v experimentálním období

a evaluace místních strategií přibírá významný rys: stává se předpokladem úspěchu

strategie samotné, neboť přináší vysvětlení a pochopení celé problematiky.

Experimentální přístup k hodnocení je tudíž nezbytný.

Obtížnost určení indikátorů a měření
Programy místního rozvoje mají mnohostranný charakter, a tudíž i velké množství

proměnných vztahujících se k sektorovým aspektům problému a programu. Příliš

extensivní rozsah evaluace je nežádoucí.

Indikátory výsledku (vztah k obsahu programu) jsou charakterizovány dlouhou

dobou sběru dat, tedy často problémem dosažitelností dat. Indikátory dopadu
zahrnují vztah k procesu designu programu a jeho implementaci; indikátory

partnerství a podle cílů. Ty jsou v metodologii The Guide dále velmi srozumitelně

popsány.

Teritoriální neboli územní rozměr soudržnosti je jasně zaveden do reformovaných

SF na období 2007-2013. Evropská komise v červenci 2004 navrhla legislativní

a finanční rámec pro posílenou kohezní politiku ve výši 366.1 miliard EUR. Tato politika

soudržnosti je zaměřena na tři cíle konvergence: regionální konkurenceschopnost,

zaměstnanost a evropskou územní spolupráci.

Vedle horizontálního tématu životní prostředí a rovné příležitosti nabírá na významu

Territorial impact assessment (TIA), což je assessment neboli analýza dopadu

vyváženého rozvoje regionu ve srovnání s cíly regionu (daného území).

4.3 Závěry a doporučení

Analýza dokumentů a celé řady tématických a odborných studií včetně zpracovaných

evaluačních zpráv dovoluje formulovat některé zajímavé postřehy. Tato kapitola navíc

obsahuje závěry a doporučení na úrovni řídících orgánů, založené na zkušenostech

s řízením programového cyklu včetně evaluace. 

Závěry pro hodnocení HP na základě analýzy dokumentů a závěrečných zpráv
z provedených střednědobých a závěrečných hodnocení EK a členských států EU

Indikátory

Teritoriální soudržnost

Závěry z analýzy
dokumentů

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Shrnutí a závěry z analýzy
dokumentů a případových studií

Nedostatečné 
publikování zpráv

Nedostatek
monitorovacích údajů

Řídící orgány často neidentifikovaly specifické otázky ani nepožadovaly užití

zvláštních metodologií pro hodnocení HP. Jenom někdy vyžadovaly hlubší analýzy,

kterými pak bylo hodnocení dopadu na životní prostředí a rovné příležitosti, dále

hodnocení kvality řízení programu, a to zvláště u teritoriálních integrovaných

projektů.

Existuje často malá kontinuita v účasti na hodnotícím procesu. Proto se požadavky

na hodnocení jednotlivých individuálních subjektů netýkaly programu jako celku.

Dokonce pozornost zaměřená na horizontální témata byla často výsledkem

osobního zájmu než jednotným hlediskem programu a jeho implementace.

Cílem směrnic k provedení hodnocení (mid-term) bylo i vytvořit společný jazyk mezi

hodnotitelem a zadavatelem.26) Provedení tohoto doporučení se v praxi velmi

osvědčilo (např. formou společných workshopů).

Ve snaze začlenit horizontální témata do všech programů financovaných SF zavedla

implementační agentura ve Skotsku (Eastern Scotland European Partnership,

www.esep.co.uk) koncem roku 2002 dvě pracovní pozice: národního poradce pro

rovné příležitosti a poradce pro udržitelný rozvoj. Oba poradci mají rozdílné role a jiné

oblasti politiky, přesto stále více spolupracují. To dokazuje, že existuje podobnost ve

způsobu, jakým jsou jednotlivé HP pojaty a v designu vhodných řešení a v jejich

provádění. Nabízí se uvážit možnost podobného řešení nebo vhodné dělby práce

v týmech řídících orgánů. 

Generální ředitelství REGIO je zodpovědné za posouzení proběhlých střednědobých

hodnocení 190 programů Cíle 1 a 2 a 138 hodnocení programu INTERREG a URBAN.

Přesto na oficiálních internetových stránkách provedená střednědobá hodnocení
z let 2003-2004 nejsou uvedena tím spíše zveřejnění závěrečných hodnotících

zpráv. Výjimkou jsou zveřejněné evaluace programů komunitárních iniciativ

a některých programů ESF na stránkách EK, GŘ pro zaměstnanost. Experti pracující na

projektu udělali stejnou zkušenost i ve vyhledávání hodnotících zpráv programů SF

Cíle 1 ve většině členských zemích EU. Výjimkou jsou vládní agentury v Irsku a Anglii.

Proběhlé mid-term evaluace uvádějí, že nejčastější nedostatek v řízení programů byl

ve zpožděné implementaci, nedostatečném monitorovacím systému a limitovaném

zapojení klíčových aktérů.27)

Ve vztahu k HP se daný závěr týká zvláště nedostatku monitorovacích údajů a dat

pro hodnocení dopadů HP udržitelný rozvoj/životní prostředí a HP vyvážený rozvoj

regionů.

Je žádoucí a zapotřebí spojit hodnocení programů SF s hodnocením národních či

regionálních programů. Zavádění HP do jednotlivých opatření má různé účinky.

Existují oblasti, kde jsou zapotřebí extra cílené aktivity k vyhodnocení těchto

dopadů a účinků.

Zpracovávat a projednávat metody případových studií, workshopů s předkladateli
projektů, ověřovat si zjištění a diskutovat o závěrech z hodnocení. Doporučení je

dobré ilustrovat případovou studií.

26) Např. uspořádání odborného semináře k hodnocení pro pracovníky ŘO a implementační struktury, který vedle obecné
evaluační metodologie připraví design hodnocení

27) Open Days 2004: Managing the evaluation of SF interventions, Brusel, 29.září
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Existuje již hodně zkušeností s rovnými příležitostmi jako HP v programovém období

1995-1999. Málo však zkušeností s HP vyvážený rozvoj regionu (místní rozvoj) a HP

informační společnost. Doporučuje se vyvinout dodatečné úsilí a zpracovat

metodologii. 

Doporučení směrované k řízení programu pro RPS

Zavést databanky dobré praxe v oblasti programování a hodnocení. Cílem je šíření

praxe hodnocení, která se řídícím orgánům osvědčila.

Pokračovat v monitorování a učení se z případových studií, což směřuje

k všeobecnému užívání nejlepší praxe. Sdílení zkušeností ze z střednědobé
evaluace a dalších evaluací.

Připravit a realizovat projekt dlouhodobé technické pomoci pro RPS v návaznosti na

Projekt 2/04 „Přehled a analýza hodnotitelských postupů horizontálních priorit SF

a osvědčené příklady z praxe“. Projekt bude zaměřen na monitorování dokumentů

z oblasti hodnocení SF a analýzu těchto dokumentů včetně provedených evaluací

(evaluačních zpráv). Rešerše se zaměří na dokumenty a doporučení EK a na

dokumenty vhodných subjektů z členských států EU. Přístup ke zpracovávání

dokumentů bude podle aktuálního zadání a potřeby cílové skupiny (pracovníci

evaluačních jednotek ŘO a RPS, monitorovací výbory a zprostředkující subjekty).

V oblasti hodnocení a monitorování horizontálních priorit se nabízí zaměření na

sledování HP obsažených nejen v programech Cíle 1, ale i Cíle 2 a 3, tudíž

programech financovaných i z ostatních fondů (zvláště ESF, EAGGF).

Připravit a realizovat seminář TA pro RPS na téma implementace horizontálních
priorit v programech SF 2000-2006. Cílem semináře bude šíření získaných informací

o HP a politice EU formulované v zavedení HP do SF a přenosu a zavedení HP do

realizace jednotlivých programů SF v ČR. Součástí programu semináře může být

výhled v oblasti HP do budoucího programového období 2007-2013.

V současné praxi se do centrálních monitorovacích systémů ukládají data v době

podání projektové žádosti. Data během nebo po realizaci projektu nereflektují

skutečný stav implementace projektu. Řešitelský tým doporučuje v rámci

monitorovacích aktivit sledovat i průběh jednotlivých projektů a tato data zadávat

do systému.

Zvláštní zaměření si vyžadují dvě HP, a to informační společnost a vyvážený rozvoj
regionů, respektive podpora místního rozvoje (HP v programech ESF). Je třeba

prozkoumat, zda stanovené indikátory odpovídají potřebám a nárokům pro

monitorování a evaluování těchto priorit a to i v širokém kontextu. Řešitelský tým

doporučuje provedení analýzy monitorovacích indikátorů a potřebných dat ke

sledování jednotlivých horizontálních priorit.

V oblasti HP informační společnost se projevuje nutnost podrobnějšího průzkumu

potřeb regionů. Důraz by měl kladen nejen na infrastrukturu, ale i na vzdělávání
v oblasti IKT. Využití IKT by mělo být podporováno také v oblasti nových

podnikatelských příležitostí.

Doporučení pro RPS 
pro 2004-2006

HP informační společnost
a vyvážený rozvoj

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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Shrnutí a závěry z analýzy
dokumentů a případových studií

HP rovné příležitosti

Doporučení týkající se HP
životní prostředí

Doporučení týkající se HP
informační společnost

Doporučení týkající se HP
rovné příležitosti

Důsledně sbírat data členěná podle pohlaví. Na základě zhodnocení systému sběru

dat, zadávání dat do databáze (monitorovacího systému) a způsobu sledování

a zpracovávání sbíraných dat v monitorovacím systému zadat Českému statistickému

úřadu nebo jiným speciálním institucím specifický sběr dat. (Např. pro budoucí

vyhodnocení jednotlivých horizontálních priorit, především pak udržitelného vývoje

a vyváženého rozvoje regionu).

Podporovat výměnu zkušeností s ostatními pracovníky evaluačních jednotek,

evaluátory, konzultanty a experty. Nepřetržitá a účelná spolupráce mezi

zainteresovanými stranami může mít formu sdílení informací a zkušeností na

internetových stranách (www.strukturalni-fondy.cz), formu uspořádání konference

a další.

Publikovat informace, dokumenty a studie na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Zahájit diskusi nad výběrem environmentálně významných priorit či opatření na

další programové období již v rámci přípravy programových dokumentů a to formou

pracovních skupin za účasti zpracovatelů ex-ante hodnocení a zpracovatelů SEA.

Priority s možným významným vlivem na životní prostředí by měly být identifikovány

zejména v rámci posouzení vlivů jednotlivých programových dokumentů na životní

prostředí (SEA).

Pro jednotlivé priority a opatření (popřípadě programové dokumenty) navrhnout
specifické sady indikátorů a výběrových kritérií pro oblast životního prostředí.

V rámci monitorovacích aktivit sledovat i dopady (pozitivní i negativní) jednotlivých

projektů, které byly při přidělování podpory shledány environmentálně významnými

(tj. s možným vlivem na životní prostředí.

V rámci navrhované analýzy indikátorů pro potřeby hodnocení jednotlivých

horizontálních priorit, doporučuje řešitelský tým v případě HP informační společnost

stanovení indikátorů s ohledem na socioekonomický rozvoj příslušného regionu
spíše než na akční plán eEurope. Dále se prokazuje nutnost podrobnějšího

průzkumu potřeb regionů v oblasti IS. Důraz by měl být kladen nejen na

infrastrukturu, ale i na vzdělávání v oblasti IKT. Využití IKT by mělo být podporováno

také v oblasti nových podnikatelských příležitostí.

Zpracovat studie napomáhající implementaci rovných příležitostí a souvisejících cílů,

zejména v programech ERDF a EAGFF. Stejně tak by měly být organizovány

konference, workshopy a další aktivity poskytující možnost diskuse o možných

přístupech a opatřeních směrem k funkčnímu zavádění rovných příležitostí pro ženy

a muže. 

Stejně jako u ostatních HP je žádoucí provést revizi a navržení genderově

relevantních indikátorů sledovatelných v rámci programů, které nejsou primárně

genderově orientované. Dále se doporučuje provést analýzu konkrétního operačního

programu z pohledu naplnění priority rovných příležitostí a doporučení definice

budoucích indikátorů podobných programů.
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Doporučuje se průběžně rozšiřovat počet dobrých příkladů z praxe, dále je

analyzovat a využívat k definici, resp. přehodnocení indikátorů a politiky gender

mainstreamingu. Více využívat konzultací s nositeli projektů a jejich zkušeností

s monitoringem gender mainstreamingu v projektech

Vzhledem k rostoucí potřebě zaměřit analýzu dat na úrovni NUTS II a NUTS III je

řešitelským týmem doporučována analýza potřebných indikátorů v dané oblasti

regionálního rozvoje jednotlivých území a zadat patřičným orgánům sběr a sledování

dat pro potřeby monitorování a hodnocení.

Vzhledem k prokázané náročnosti hodnocení dopadů projektů s dlouhodobými

regionálními účinky řešitelský tým doporučuje zvážit ustanovení poskytnout delší
dobu na implementaci takto zaměřených projektů.

Doporučení týkající se HP
vyvážený rozvoj regionů

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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5. Zkratky a vysvětlivky

Benchmarking Kvalitativní a kvantitativní standard k porovnání provedení intervence.

CED Community Economic Development (Komunitární ekonomický rozvoj)

CSF Community Support Framework (Rámec podpory Společenství)

Dead-weight effect Mrtvá váha. Změna v situaci příjemce pomoci, ke které by došlo i bez veřejného

financování.

EES Evropská strategie zaměstnanosti (European Employment Strategy)

EK Evropská komise

EMAS Eco Management and Audit Scheme

ESF European Social Fund (Evropský sociální fond)

ERDF European Refional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond)

ESPON European Spatial Planning Observatory Network

EU Evropská unie

EQUAL Iniciativa Společenství vyhlášená Evropskou komisí pro programové období 2000-

2006 pro podporu mezinárodní spolupráce při vývoji a testování nových nástrojů

boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce. Tato iniciativa je spolufinancována

s Evropského sociálního fondu.

Ex-ante Evaluation Předběžné hodnocení (hodnocení ex-ante)

Ex-post Evaluation Následné hodnocení (hodnocení ex-post) 

Gender Pojem poukazující na psychologické, sociální a kulturní rozdíly mezi muži

a ženami, rozdíly, které nejsou biologického původu.

Gender mainstreaming (GM) Nástroj pro výkon politiky rovných příležitostí. Jedná se o systematické prosazování

priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout

rovnosti žen a mužů. 

GIA Gender Impact Assessment (Hodnocení genderového dopadu)

GŘ Generální ředitelství

HDP Hrubý domácí produkt

IKT Informační a komunikační technologie

Horizontální priority v programech strukturálních fondů
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INTERREG Komunitární iniciativa strukturální fondů - Program přeshraniční spolupráce mezi

regiony

IS Informační společnost

Leverage Effect Pákový efekt: Skutečnost, že veřejné financování vyvolává u příjemců pomoci

soukromé výdaje

MEANS Metodika Evropské komise pro hodnocení socioekonomických programů

Mid-term Evaluation Střednědobé hodnocení

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MSP Malé a střední podniky

NNO Nevládní neziskové organizace

NRP Národní rozvojový plán

OP Operační program

OPIS Operační programy pro informační společnost

RISI Regional Information Society Initiative

RPS Rámec podpory Společenství

RSA (Regional Studies Association) Asociace regionálních studiíse sídlem ve Velké

Británii

ŘO Řídící orgán

Sociální inkluze Sociální začlenění

Trade-off Kompromisní řešení „něco za něco“

URBAN Komunitární iniciativa strukturální fondů zaměřená na udržitelný rozvoj měst

a městských oblastí


