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Konference „Evaluace 2014–2020: Vý-
zvy a příležitosti“
V  rámci předsednictví České  republiky  ze-
mím Visegrádské skupiny se ve středu 21. 
října 2015 konala první mezinárodní veřej-
ná  konference  k  tématu  evaluací  v oblasti 
ESI  fondů.  Prostřednictvím  této  konferen-
ce  s  názvem  „Evaluace  2014–2020:  Výzvy 
a  příležitosti“  si  Evaluční  jednotka  NOK 
kladla  za  cíl  především  zvýšit  povědomí 
o této problematice v ČR a posílit výmě-
nu  zkušeností  mezi  odborníky.    Konfe-
rence  se  zaměřila  na problematiku  eva-
luací v oblasti ESI fondů a jejich přínosů. 
Experti ze zahraničí 
představili  svůj 
pohled  a  rozšířili 
představu  účast-
níků  konference 
o  nejnovějším  vý-
voji v oblasti tvorby 
a využívání evaluací 
pro  přípravu  poli-
tik.  Mezi  hlavními 
řečníky  patřili  Jos  Vaessen  (UNESCO), 
který  ve  své  přednášce  nastínil,  jak  za-
cházet  s  komplexitou  při  evaluaci  vel-
kých programů, a Benedict Wauters (ESF 
Agency Flanders a Antverpská Univerzita, 
Belgie), který představil možnosti theory-

-based evaluací  a  jejich  využití  v oblasti 
ESI  fondů.  Dále  vystoupili  zástupci  Ev-
ropské  komise,  kteří  představili  ex-post 
evaluace ESF, ERDF a CF fondů. Kolegové 
z  ostatních  českých ministerstev  a  zemí 
Visegrádské skupiny (V4) se dále podělili 
nejen o úspěchy a příklady dobré praxe, 
ale i o to, co se nepodvedlo, či se ukáza-
lo jako nefunkční. A právě tyto konkrétní 
zkušenosti evaluátorů byly největší přida-
nou hodnotou konference, ze které vze-
šlo několik klíčových témat a doporučení: 
>> Za  prvé,  je  potřeba  posilovat  tvor-
bu  a  využití  dopadových  evaluací,  které 

byly  v  programo-
vém  období 
2007–2013  velmi 
vzácné;  v  České 
republice  naopak 
dominovaly  pro-
cesní  evaluace. 
>> Za  druhé,  je 
nutné  vhodně 
kombinovat  kvali-

tativní a kvantitativní metody. Pro kvalitní 
evaluaci  je nezbytné mít na počátku vy-
tvořenou teorii změny (nebo  jiným způ-
sobem  mít  zaznamenanou  intervenční 
logiku). Z té by mělo být jasné, co se od 
intervence  (projektu  či  programu)  oče-

kává,  tedy  jak  předpokládáme,  že  bude 
intervence  fungovat:  jaké  podmínky 
a předpoklady  jsou nezbytné pro dosa-
žení předpokládaných výsledků,  
>>  a v neposlední  řadě, k  jakým změ-
nám chování má dojít u cílových skupin. 
Jedině  u  takto  vydefinované  intervence 
může  evaluace  přinést  maximální  při-
danou  hodnotu:  může  nejen  zodpově-
dět otázku, zda  intervence byla úspěšná 
(například  s  využitím  kontrafaktuálních 
metod),  ale  také  napoví,  zda  intervence 
opravdu fungovala tak, jak jsme předpo-
kládali. Taková evaluace nám umožní se 
zodpovídat z vynakládání veřejných pro-
středků  a  také  se  učit  o  tom,  zda,  proč 
a jak veřejné intervence fungují. Naopak 
slabě podložené a nedostatečně vydefi-
nované  intervence  (projekty,  programy, 
veřejné politiky) jsou jednou z největších 
překážek  efektivního  využívání  evaluací. 
Při příležitosti  konference proběhly  také 
další doprovodná jednání a aktivity. Den 
před konferencí, tedy dne 20. října 2015, 
se zástupci MMR – NOK setkali s kolegy 
ze zemí V4, aby spolu diskutovali aktuální 
otázky týkající se evaluací v kontextu no-
vého programového období 2014–2020. 
Jednání se zaměřila na přípravu evaluač-
ních plánů, koordinaci evaluačních aktivit 

EVALUAČNÍ KONFERENCE PŘEDSTAVILA 
ZKUŠENOSTI Z ČR I ZAHRANIČÍ 
Česká republika až do června příštího roku předsedá zemím Visegrádské skupiny. 
Ministerstvo pro místní rozvoj pro tuto příležitost připravilo řadu akcí, zaměřených na 
předávání zkušeností nejen v oblasti evropských fondů.

i Více na:     www.V4.dotaceEU.cz
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a  také na zkušenosti  s  veřejným zadává-
ním. Na konferenci pak navazoval 22. října 
2015  celodenní  vzdělávací  workshop,  na 
kterém  probíhaly  dva  paralelní  seminá-
ře.  První  seminář  vedl  Benedict Wauters, 

který rozvedl osvědčené postupy theory-
-based evaluací. Druhý vedl Marek Havrda 
a zaměřoval se na behaviorální ekonomii, 
její dopady pro evaluace a  také na  téma 
velkých dat  (tzv. big data) a  jejich využití 

pro evaluaci ESI  fondů. Seminářů se kro-
mě  evaluátorů  z  českých  a  zahraničních 
veřejných institucí zúčastnili i zástupci po-
radenských  společností  specializovaných 
na evaluace.

Pozvánky na akce v rámci českého předsednictví zemím V4
Všechny připravované akce najdete na na webových stránkách www.v4.dotaceEU.cz v kalendáři akcí.

Panelisté konference „Evaluace 2014–2020: Výzvy a příležitosti“ Na konferenci ve Velkopřevorském paláci přišlo více než 100  účastníků

Konference „Strategické řízení a budoucnost kohezní politiky po roce 2020“

Kdy: 26.–27. ledna 2016
Místo: Praha

Hlavními  tématy  konference  jsou  zhodnocení  nastavení  stávajícího  programovacího  období 
2014–2020 včetně příkladů dobré i špatné praxe nebo budoucnost kohezní politiky EU pohle-
dem zemí Visegradské  skupiny  a  také Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska. Dále  se 
příspěvky budou věnovat oblasti strategického plánování, která hraje zásadní roli při efektivním 
využívání veřejných financí včetně ESIF.

Konference „Smart Cities: the pathway to sustainable development of cities“

Kdy: 18.–19. února 2016
Místo: Ostrava

Téma Smart Cities je velice aktuální, a proto si vás dovolujeme pozvat na konferenci, která se 
bude věnovat právě této problematice. Cílem akce je identifikovat úskalí v implementaci Smart 
Cities (SC), sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe v zemích Visegrádské skupiny 
a dalších zemích, a to jak na úrovni veřejné správy, tak samotných měst. V rámci konference bu-
dou příspěvky směřovány především na možnost posílení implementace konceptu SC, včetně 
možnosti využití Evropských fondů.


