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1 KONTEXT HODNOTENIA
1.1

Popis tematického zamerania OP, prioritných osí a cieľov

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný
programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) pre
poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného
prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu
zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako
základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného
hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
OP VaI vychádza z priorít stratégie Európa 2020 ako aj hlavných odporúčaní
Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020. OP VaI pri definovaní
svojich aktivít vychádza z odporúčaní Európskej komisie (EK) definovaných
v Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na
Slovensku na roky 2014 – 2020 (Pozičný dokument). OP VaI svojim zameraním,
štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového
potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR
na roky 2014 – 2020 a reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania,
výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.
Zo zmeneného prístupu k riadeniu uvedených štátnych politík a efektívnejšej
realizácie ich opatrení a aktivít zameraných na integrovanie a silnejšie prepojenie
týchto politík a ich realizácie vychádza aj koncepcia OP VaI, prostredníctvom ktorej
bol po prvýkrát zadefinovaný spoločný programový dokument ministerstiev
zodpovedných za realizáciu štátnych politík v oblasti vzdelávania, VVaI a podpory
MSP takým spôsobom, aby sa dosiahol vzájomný synergický efekt medzi uvedenými
oblasťami inovačného systému. OP VaI je kľúčovým implementačným nástrojom
stratégie „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky“ (RIS3) . OP VaI je postavený na identifikovaných
silných stránkach a reflektuje nielen existujúci stav, ale aj potenciál SR.
Hlavným zámerom RIS3 je „podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky
smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo
VaI s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života“.
K tomuto zámeru bude OP VaI prispievať podporou kvalitného/excelentného
výskumu – ako nevyhnutnej podmienky pre budúce high tech inovácie v dlhšom
časovom horizonte, experimentálneho vývoja s reálnou šancou transferu získaných
poznatkov do budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry (najmä MSP)
prostredníctvom podpory zavádzania inovácií a aktívnej spolupráce medzi
podnikmi, výskumno-vývojovými centrami a vzdelávaním. To by malo viesť k rozvoju
inovovaných a nových produktov a služieb, prenosu technológií a poznatkov do
praxe, inovácii procesov a vytváraniu sietí na zdieľanie informácií. Špeciálna
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pozornosť bude venovaná lepšej previazanosti MSP v rámci dodávateľských
reťazcov v SR.
Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) sa realizuje prostredníctvom
štyroch tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi zameranej na technickú
pomoc a bude prispievať k plneniu tematického cieľa 1 Posilnenie technologického
rozvoja a inovácií a tematického cieľa 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
vychádzajúcich z čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006.

Operačný program Výskum a inovácie

PO 1 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií
TC 1 Posilnenie
technologického
rozvoja a inovácií
PO 2 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií v
Bratislavskom kraji

TC 3 Zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP

PO 3 Posilnenie
konkurencieschopnosti
a rastu MSP

PO 4 Rozvoj
konkurencieschopných
MSP v Bratislavskom
kraji

PO 5 Technická pomoc

Obrázok 1

1.2

Štruktúra OP VaI na úrovni tematických cieľov a prioritných osí

Popis významných zmien OP

Za rok 2017 nedošlo k zmene tematického zamerania operačného programu,
prioritných osí ani cieľov operačného programu.
Z hľadiska hodnotenia bol schválený aktualizovaný Plán hodnotenia OP
Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, (ďalej len „plán
hodnotenia OP“), a to verzia 3.0. Podrobnosti sú uvedené v časti 2.
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2 REALIZÁCIA HODNOTENÍ
2.1

Termín schválenia plánu hodnotenia OP

Plán hodnotenia OP bol schválený
Monitorovacieho výboru pre OP VaI.

2.2

25.

mája 2016

na 4. zasadnutí

Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie
zmien

Aktualizovaný plán hodnotenia OP, verzia 2.0, bol schválený 16. februára 2017
na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VaI. Predmet a dôvod aktualizácie
sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP
VaI za rok 2016.
Aktualizovaný plán hodnotenia OP, verzia 3.0, bol schválený 26. júla 2017 na
7. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VaI. Predmetom aktualizácie boli
predovšetkým zmeny v termínovaní jednotlivých úloh v časti 3 Zoznam plánovaných
hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, a to najmä z dôvodu:


posunu v implementácii OP VaI, schvaľovaní žiadostí o NFP, príprava
národných projektov, na ktoré sú hodnotenia zamerané,



vypustenia hodnotenia národného projektu „Hodnotenie národného projektu
Medzisektorová spolupráca“ z plánovaných hodnotení v nadväznosti na
nerealizovanie tohto národného projektu,



doplnenia hodnotenia „Hodnotenie podpory kreatívneho priemyslu na
Slovensku z operačného programu Výskum a inovácie“,



prijatia Implementačného plánu RIS3.

Aktualizácia tiež bola nutná z dôvodu zosúladenia štruktúry plánu hodnotení s
metodickým pokynom CKO č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných
programov na programové obdobie 2014 – 2020; zosúladenia obsahu s
aktualizovaným metodickým pokynom č. 22 k administratívnym kapacitám EŠIF
subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v
programovom období 2014 – 2020; zosúladenia textu plánu hodnotení s riadiacou
dokumentáciou OP VaI a formálnej úpravy textu plánu hodnotení súvisiacej s vyššie
uvedenými zmenami.

2.3

Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku

Z uvedených dôvodov sa hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného
potenciálu SR a ex-post hodnotenie národného projektu OP Výskum a vývoj:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK, pôvodne
plánované na rok 2016 v rámci časti OP VaI v gescii rezortu MŠVVaŠ SR, odložilo na
rok 2017/2018. Toto hodnotenie sa aj uskutočnilo, a to v období 09/2017 až 11/2017.
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Za časť OP VaI v gescii rezortu MH SR nebolo plánované, a teda sa ani neuskutočnilo
žiadne hodnotenie OP.
Pri aktualizácii plánu hodnotení došlo k posunu termínu uskutočnenia aj ďalších
hodnotení:

2.4



Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR (posun na rok
2018).



Priebežné hodnotenie medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií
(posun na rok 2019).

Zhrnutie

Externé Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra
pre podporu transferu technológií – NITT SK (ID 02001) bolo vykonané
v požadovanom rozsahu a v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia
na základe príkaznej zmluvy s hodnotiteľom – zahraničným expertom.
Záverečná hodnotiaca správa, ktorá je hlavným výstupom hodnotenia, má
náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia. Hodnotiaca
správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI na jej
2. zasadnutí 20. novembra 2017. Výsledky hodnotenia a odporúčania boli tiež
prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho
9. zasadnutí 25. januára 2018, ktorí ich uznesením vzali na vedomie.
Odporúčania záverečnej hodnotiacej správy budú v plnom rozsahu
premietnuté do pripravovaného nového národného projektu Mobilizácia transferu
poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe, ktorého prijímateľom bude
Centrum vedecko-technických informácií SR.
Záverečná správa a prezentácia s výsledkami daného hodnotenia sú
zverejnené na webovom sídle OP Výskum a inovácie (www.opvai.sk), v časti
Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI.
Podrobnosti o predmetnom hodnotení sú uvedené v prílohách 1, 2 a 3.

6

3 KAPACITY PRE HODNOTENIE
3.1
3.1.1

Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP
a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP VaI

Funkciu riadiaceho orgánu pre OP VaI vykonáva sekcia štrukturálnych fondov.
V rámci nej útvarom zodpovedným za výkon hodnotenia a koordinácie hodnotenia
OP VaI je oddelenie pre OP VaI a OP Výskum a vývoj (OPOPVaI) na odbore pre
programy EFRR. Vzhľadom na to, že OP VaI je kľúčovým nástrojom implementácie
RIS3, na hodnoteniach OP VaI participoval aj odbor stratégie, analýz a hodnotenia
podpory výskumu a vývoja v rámci RIS3 (OSAHPV), ktorý zanikol k 1. januáru 2018.
3.1.2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI

Útvarom zodpovedajúcim za výkon hodnotenia relevantných častí OP VaI na
sprostredkovateľskom orgáne pre OP VaI na základe zmluvy č. 0603/2015 o
vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie
sprostredkovateľským orgánom v platnom znení je sekcia štrukturálnych fondov EÚ,
odbor riadenia OP a metodiky, oddelenie programovania, monitorovania a
hodnotenia.
3.1.3

Hlavné úlohy v oblasti hodnotenia
V súvislosti s hodnotením plní RO/SO tieto zásadné úlohy:

1.

vypracuje a v prípade potreby aktualizuje Plán hodnotení OP VaI pre
programové obdobie 2014 – 2020 a predloží ho členom MV OP VaI na
schválenie. Plán hodnotení po schválení členmi MV OP VaI predkladá na CKO,

2.

vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka
v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách
hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP VaI za predchádzajúci kalendárny rok,

3.

poskytuje údaje potrebné na hodnotenie horizontálneho princípu (ďalej aj
„HP“) príslušným gestorom HP a v prípade potreby spolupracuje aj na
hodnoteniach vykonávaných CKO a EK,

4.

informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia,

5.

predloží EK súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom
období 2014 – 2020 za OP VaI do 31. 12. 2022, v ktorej zhrnie hlavné zistenia
hodnotení uskutočnených počas programového obdobia, vrátane hodnotenia
hlavných výstupov a výsledkov OP VaI, ako aj pripomienky k predloženým
informáciám,

6.

vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti
hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade. V súlade s čl. 54 ods. 3
všeobecného nariadenia sa za funkčnú nezávislosť interného a externého
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hodnotiteľa považuje funkčná nezávislosť od orgánov zodpovedných za
implementáciu OP,
7.

zabezpečuje potrebné zdroje zo systému monitorovania pre účely hodnotenia
v oblasti poskytovania finančného príspevku z EŠIF v spolupráci so Štatistickým
úradom SR, Sociálnou poisťovňou, Finančným riaditeľstvom SR a s ďalšími
relevantnými inštitúciami,

8.

zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a
záverečná hodnotiaca správa splnili stanovené kritériá kvality,

9.

zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch,
ako transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.,

10.

je povinný informovať o výsledkoch hodnotenia CKO, EK a relevantných
partnerov a zverejňovať záverečné hodnotiace správy z interného hodnotenia,
alebo externého hodnotenia na webovom sídle príslušného RO/SO vrátane
stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od
ukončenia procesu hodnotenia,

11.

posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe
a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a
zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení.

3.2

Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných
za hodnotenie

3.2.1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP VaI

V rámci OPOPVaI vykonávajú pracovnú pozícii manažéra hodnotenia OP
3 osoby v kombinácii s pracovnou pozíciou manažéra monitorovania OP, z toho
v jednom prípade aj v kombinácii s pracovnou pozíciou manažér ITMS. Vzhľadom
na posun prvých plánovaných hodnotení až na rok 2017 boli pracovné činnosti
v súvislosti s hodnotením OP VaI v menšine v porovnaní s pracovnými činnosťami
v rámci agendy monitorovania OP VaI a ITMS.
3.2.2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI

Na oddelení programovania, monitorovania a hodnotenia pôsobia 3 manažéri
monitorovania OP a hodnotenia OP. Vo všetkých troch prípadoch ide o kumulovanú
pozíciu. Hodnotenie v roku 2017 predstavovalo vedľajšiu pracovnú náplň
manažérov, kedy podiel času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením
predstavoval približne 5 %. Uvedené vyplýva z časového plánu realizácie hodnotení
v roku 2017, schváleného v pláne hodnotení OP.
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Tabuľka č. 1

Prehľad útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a počet manažérov hodnotenia
OP na daných útvaroch

Orgán
implementácie
OP

Sekcia

RO OP VaI
MŠVVaŠ SR

sekcia
štrukturálnych
fondov EÚ

SO OP VaI
MH SR

sekcia
štrukturálnych
fondov EÚ

3.3

Počet
manažérov
hodnotenia
OP

Kumulovanie
pozícií

oddelenie pre OP
Výskum a inovácie
a OP Výskum a vývoj

3

3x manažér
monitorovania
OP
1x manažér ITMS

oddelenie
programovania,
monitorovania a
hodnotenia

3

3x manažér
monitorovania
OP

Odbor
odbor
pre
programy
EFRR
odbor
riadenia
OP a
metodiky

Oddelenie

Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie

V roku 2017 vzdelávanie v oblasti hodnotenia sa uskutočnilo vo forme účasti
manažérov hodnotenia na medzinárodných workshopoch resp. konferenciách.
Nasledovná tabuľka uvádza podrobnejší prehľad vzdelávacích aktivít, na ktorých sa
zúčastnili manažéri hodnotenia OP VaI (MH).
Tabuľka č. 2

Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v súvislosti s hodnotením

Názov aktivity
XII International
Evaluation
Conference –
„Evaluation that
matters. Ways to
improve public
policies”

Organizátor
Ministerstvo
hospodárskeho
rozvoja Poľskej
republiky
Poľská agentúra
pre rozvoj
podnikania

Dátum a
miesto
konania

Zúčastnené
orgány a
počet osôb

21.-22.06.2017
Vroclav,
Poľsko

MŠVVaŠ SR
1x MH

7th International
Evaluation,
Audit &
Monitoring
Conference
„Knowledge
Culture based
on Evaluation,
Audit &
Monitoring”

Úrad predsedu
vlády Maďarska

19.-20.10.2017
Budapešť,
Maďarsko

MŠVVaŠ SR
1x MH

Worshop –
Survey Design

Národní orgán
pro koordinaci,
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR

23.11.2017
Praha, Česko

MŠVVaŠ SR
1x MH
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Tematické zameranie
 cieľom konferencie bolo
prezentovať výsledky verejných
politík v EÚ.
 konferencia predstavuje fórum
na zlepšenie vedomostí a
zručností, výmenu skúsenosti a
výskum výsledkov
 budúcnosť kohéznej politiky
 príspevok aktivít hodnotenia
a monitorovania k strategickým
plánom kohéznej politiky po roku
2020
 úloha hodnotení
v inštitucionálnom rozvoji
 monitoring finančnej výkonnosti
a implementácia projektov
 poznatky v hospodársve – teória
a prax podpory VaV a inovácií
v podnikoch
 využitie skúseností z auditu v
implementácii
 workshop poskytol základy
tvorby a implementácie
hodnotiaceho dotazníka
 ako dostať od účastníkov
hodnotenia nezaujaté
odpovede

Názov aktivity

Evaluace ESI
fondů v ČR: od
poznání k
rozhodování
3. konference
Evaluační
jednotky
Národního
orgánu pro
koordinaci

3.4

Organizátor

Národní orgán
pro koordinaci,
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR

Dátum a
miesto
konania

22.11.2017
Praha, Česko

Zúčastnené
orgány a
počet osôb

Tematické zameranie

MŠVVaŠ SR
1x MH

 stav hodnotenia v ČR a
susedstve – reflexia nových
poznatkov pre ČR a cesta vpred
 od hodnotenia k zmene: ako
odovzdať a využiť poznatky z
hodnotení? – skúsenosť z
Medzinárodného fondu pre
rozvoj poľnohospodárstva (IFAD)
 poznatky v hospodárstve – teória
a prax podpory VaV a inovácií
v podnikoch
 jeden obrázok lepší než 1000 slov
– tipy a triky dátovej vizualizácie
 podpora hodnotenia pre
potreby rozvoja vidieka
 výlety do hodnotiaceho
susedstva

Spolupráca v oblasti hodnotenia

V marci 2017 bola oficiálne zriadená Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI
(ďalej len „pracovná skupina“), príkazom ministra č. 10/2017, spolu so štatútom
a rokovacím poriadkom. Počas roka 2017 sa uskutočnili dve zasadnutia pracovnej
skupiny v súvislosti s naplnením úloh stanovených v rámci plánu hodnotenia OP VaI.
Pracovná skupina je súčasťou koordinácie procesov v rámci hodnotenia, čo je jedna
z kľúčových potrieb v rámci zabezpečenia kvality hodnotení prostredníctvom
konsenzu vniknutého pluralitou názorov jednotlivých partnerov. Táto pracovná
skupina pozostáva zo zástupcov nasledovných organizácií:













MŠVVaŠ SR (riadiaci orgán pre OP VaI),
MH SR (sprostredkovateľský orgán pre OP VaI),
Výskumná agentúra (sprostredkovateľský orgán pre OP VaI),
Slovak Business Agency,
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,
Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (ďalej len „AZZZ“),
Klubu 500,
Republikovej únie zamestnávateľov,
Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií,
Slovenskej akadémie vied,
Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR,
Slovenskej evaluačnej spoločnosti (odborný partner pre hodnotenie).

3.4.1

1. zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI

1. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 11. júla 2017 v priestoroch
MŠVVaŠ SR v Bratislave. Zúčastnení boli informovaní o schválení štatútu
a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny. Zároveň navrhli ich úpravu tak, aby boli
združenia zastupujúce zamestnávateľov preklasifikované z pozorovateľov na členov
pracovnej skupiny s hlasovacím právom, ale až po schválení aktualizácie plánu
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hodnotení, verzia 3.0, keďže vtedy platný plán hodnotení (verzia 2.0) s danými
združeniami počítal iba ako s pozorovateľmi. Aktualizovaný plán hodnotení bol
schválený Monitorovacím výborom pre OP VaI 26. júla 2017. Ďalšie dôvody jeho
aktualizácie sú uvedené v časti 2.2.
Podstatným bodom programu bola informácia o zadávacích podmienkach
pre realizáciu ex-post hodnotenia národného projektu OP Výskum a vývoj: Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK, s ktorými pracovná skupina
po diskusii súhlasila. Realizáciou daného hodnotenia je podmienené pokračovanie
tohto národného projektu v rámci OP VaI.
3.4.2

2. zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI

Najdôležitejším bodom programu 2. zasadnutia pracovnej skupiny, ktoré sa
konalo 22. novembra 2017 v priestoroch MŠVVaŠ SR v Bratislave, bola informácia
o výsledkoch ex-post hodnotenia národného projektu OP Výskum a vývoj: Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK. Záverečnú správu z daného
hodnotenia odprezentoval Alberto Bonetti z Talianska, ktorý hodnotenie vykonal.
Následne výsledky hodnotenia zhodnotil Miroslav Kubiš, ktorý zastupoval ako
prizvaná osoba Centrum vedecko-technických informácií SR ako prijímateľa daného
národného projektu.
Vzhľadom na požiadavku združení zastupujúcich zamestnávateľov na členstvo
s hlasovacím právom z 1. zasadnutia pracovnej skupiny, rovnakú požiadavku
predniesli aj zástupcovia verejných výskumných inštitúcií. Keďže táto požiadavka
nebola v rozpore s aktualizovaným plánom hodnotení, pracovná skupina súhlasila so
zvýšením počtu členov pracovnej skupiny.
Informácie o pracovnej skupine, napr. štatút, rokovací poriadok, zoznam
zastúpených organizácií, program a zápisnice jednotlivých zasadnutí, ako aj
záverečné správy z hodnotení sú dostupné na webovom sídle OP VaI prostredníctvom
odkazu https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/.
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4 PLÁNOVANÉ HODNOTIACE AKTIVITY NA ĎALŠÍ ROK
4.1

Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia

Hlavným cieľom hodnotení je získať relevantné, validné a spoľahlivé informácie
týkajúce sa realizácie OP VaI, ktoré poslúžia na zlepšenie realizácie intervencií na
úrovni procesov, riadenia, výsledkov aj ich zamerania, a to ako vo fáze ich
plánovania, tak aj realizácie.
Vo všeobecnosti je možné povedať, že plánované hodnotenia budú
zodpovedať jednotlivým tematickým cieľom OP VaI, ako aj jednotlivým kľúčovým
národným projektom, ktoré majú širší záber na populácie cieľových subjektov
a osôb. Hodnotenia plánované na rok 2018 budú tematicky zamerané na celý OP
VaI, čiže tematický cieľ 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií (prioritné osi
1 a 2) a tematický cieľ 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (prioritné osi 3 a 4)
a v prípade hodnotenia procesného nastavenia OP VaI aj na technickú pomoc
(prioritná os 5).

4.2

Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)

V zmysle aktualizovaného plánu hodnotení OP, verzia 3.0, sú na rok 2018
naplánované nasledovné hodnotenia (podrobnosti sú uvedené v časti 3 plánu
hodnotení OP):
4.2.1

Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR

Dané hodnotenie si kladie za cieľ stanovenie baseline hodnôt, z ktorých bude
vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI v roku 2022,
zmapovanie aktuálnej situácie vychádzajúcej z podpory realizovaných operačných
programov Výskum a vývoja a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a to vo
vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú
aktivity v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a boli podporení v programovom období
2007 – 2013. Hodnotený bude aj prínos OP Výskum a vývoj a OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast k rastu výskumno-vývojového a inovačného potenciálu a rastu
HDP v SR.
Cieľom hodnotenia je zároveň poskytnutie potrebnej dátovej základne pre
ďalší rozvoj Systému podpory výskumu a inovácií vychádzajúceho z RIS3. Hodnotenie
sa vzťahuje na PO 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií a PO 2 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií v BSK ako aj na relevantné opatrenia RIS3.
Ďalej cieľom je aj zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových priemyselných
odvetví SR s ohľadom na ich priorizáciu v RIS3 a medzinárodné súvislosti a ich
prepojenie na výskumné oblasti špecializácie. Komplexné zhodnotenie plnenia
cieľov RIS3 ako aj nastavenia opatrení a aktivít v rámci RIS3 vzhľadom na efektívnosť
a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutej podpore z národných zdrojov ako
aj zdrojov EŠIF a k monitorovaniu pomoci.
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4.2.2

Priebežné hodnotenie procesného nastavenia OP VaI.

Cieľom je posúdenie procesného nastavenia implementácie OP VaI
a zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy a identifikácia oblastí
a procesov pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže s návrhom konkrétnych
opatrení. Hodnotenie by malo priniesť odporúčania vedúce k zefektívneniu
implementácie a jednotlivých procesov v rámci OP VaI na úrovni RO a jednotlivých
SO, ako aj zhodnotenie nastavenia systému monitorovania OP VaI a systému
merateľných ukazovateľov z procesného hľadiska.
Vzťahuje sa na celý OP, t. j. všetky špecifické ciele. V rámci uvedeného
hodnotenia je nevyhnutné zohľadnenie obsahových špecifík podpory výskumu,
vývoja a inovácií ako aj najlepšej praxe v tejto podpore, a to aj z pohľadu
procesného nastavenia a jeho dopadu na samotné plánované intervencie OP VaI.
4.2.3

Priebežné hodnotenie celého OP VaI

Cieľom tohto hodnotenia je posúdenie nastavenia prioritných osí, špecifických
cieľov a aktivít vo vzťahu k aktuálnej implementácii OP VaI a plneniu merateľných
ukazovateľov. Má slúžiť ako podklad pre posúdenie plnenia výkonnostného rámca
a prípadné zmeny OP VaI.
Vzťahuje sa na celý OP, t. j. všetky špecifické ciele. Posúdenie príspevku
realizovaných intervencií k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK.

4.3

Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít

Realizáciu plánovaných aktivít môžu negatívne ovplyvniť faktory, ktoré už
negatívne ovplyvnili hodnotenia pôvodne plánované na rok 2016 a vplyvom ktorých
musel byť aktualizovaný plán hodnotenia OP. Dané faktory sú uvedené v časti 2.2
tejto správy, pričom najviac negatívny vplyv môže mať ďalší posun v implementácii
OP VaI a meškanie resp. pomalý proces prípravy výziev a vyzvaní a následné
schvaľovanie došlých žiadostí o NFP.

4.4

Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia

V súlade s čl. 56 ods. 2 všeobecného nariadenia RO/SO zabezpečí pre
realizáciu hodnotenia primerané hodnotiace kapacity. Budovanie administratívnych
kapacít v oblasti hodnotenia zahŕňa zabezpečenie dostatočného počtu manažérov
hodnotenia vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít.
V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít RO/SO bude vyššia
kvalifikácia a odbornosť manažérov hodnotenia zabezpečená prostredníctvom ich
priebežného odborného vzdelávania. Prehlbovanie kvalifikácie hodnotiacich
kapacít RO/SO sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:


centrálneho vzdelávacieho systému CKO,
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podpory účasti na odborných školeniach, seminároch, konferenciách a iných
informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia
organizovaných inými subjektmi (EK, ...),



výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP
vykonávajúcich hodnotenia v SR (napr. prostredníctvom zasadnutí Pracovnej
skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO) a iných členských štátoch EÚ, ako aj
so zástupcami EK,



spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

Tematicky bude potrebné budovať administratívne kapacity v rámci
hodnotenia OP VaI v oblasti spracovávania kvantitatívnych údajov vo väčších
množstvách.
Manažéri pre hodnotenie budú potrebovať školenia v oblasti tzv. mäkkých
zručností, t. j. vzdelávania cudzích jazykov, prezentačných schopností, asertivity a
organizácie práce, pričom dané typy školení sú zabezpečené prierezovo osobnými
úradmi MŠVVaŠ SR a MH SR.
Prehlbovanie kvalifikácie je tiež potrebné na to, aby manažér hodnotenia
mohol vykonávať nasledovné kľúčové zručnosti podľa metodického pokynu CKO
č. 22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených
do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020:


zabezpečovať vypracovanie a aktualizáciu stratégie hodnotenia, plánu
hodnotenia;



koordinovať externé hodnotenie OP;



vypracovávať interné hodnotenia, štúdie a analýzy.
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PRÍLOHA 1
Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP
Za rok 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP VaI.
ID
02001

Názov hodnotenia
Ex-post hodnotenie národného
projektu OP VaV: Národná
infraštruktúra pre podporu
transferu technológií – NITT SK

2015

2016

2017

X

X

2018

2019

2020

Vysvetlivky:
ID – identifikačné číslo hodnotenia
Názov hodnotenia – oficiálny (skutočný) názov
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)1
A – označenie roku realizácie neplánového (ad-hoc) hodnotenia

1

V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.
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2021

20XX

PRÍLOHA 2
Informácie o ukončených hodnoteniach OP
Za rok 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP VaI.
Názov hodnotenia (ID)
Zadávateľ (klient)
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)2
Počet človekodní na hodnotenie3

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa
Zapojenie partnerov pri príprave
zadania
Postupy vo verejnom
obstarávaní4

Počet prijatých a hodnotených
ponúk5
Predpokladaná a uhradená cena
(bez a s DPH)6
Účel/cieľ hodnotenia

Obdobie realizácie
Predmet hodnotenia

Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK (02001)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alberto Bonetti (zahraničný expert)
V rámci kontraktu s hodnotiteľom (príkazná zmluva) nebolo určené,
vyplatenie odmeny bolo podmienené vykonaním predmetu
zmluvy v stanovenej lehote
Externé
Zadávacie podmienky pre hodnotenie boli diskutované v rámci
Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI na jej 1. zasadnutí
11.07.2017
Zvolené postupy podľa zákona o VO
Keďže ide o individuálneho experta, neboli aplikované postupy
VO. Výber bol realizovaných spomedzi expertov vybraných
z Databázy zahraničných expertov OP VaI. V rámci tejto databázy
bolo identifikovaných 7 oblastí, majúcich súvis so zameraním
daného hodnotenia, v týchto oblastiach boli oslovení experti, ktorí
mali indikovanú odbornosť/ skúsenosti min. v 5 oblastiach, so
žiadosťou o predloženie ponuky. Z expertov, ktorí predložili ponuky,
bol vybratý víťazný uchádzač na základe porovnania ceny služby,
času realizácie a odborných skúseností
Celkovo predložilo ponuky 8 expertov
V zmysle Plánu hodnotení OP VaI bol na dané hodnotenie
predpokladaný rozpočet 20 000 EUR.
Expertovi bola vyplatená odmena vo výške 8 200 EUR.
Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť
vykonané hodnotenie a získané poznatky

zhodnotiť priebeh a výsledky realizovaného projektu NITT SK a
jeho príspevok v oblasti podpory technologického transferu na
Slovensku

identifikovať potreby ďalšej podpory v oblasti transferu
technológií a spracovať odporúčania pre pripravovaný
národný projekt OP VaI „Mobilizácia transferu poznatkov a
technológií z výskumných inštitúcií do praxe“
09/2017 – 11/2017
Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotí:

Podľa programovej štruktúry:
iné (projekt)

Podľa tematického zamerania: potreby/problémy, intervenčná
logika, plnenie cieľov, nákladová efektívnosť, čisté efekty
intervencií, procesy riadenia a kontroly, inštitucionálne aspekty,
iné (špecifikujte)
iné (dopady projektu na oblasť technologického transferu na
Slovensku)

V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné
hodnotenie vykonáva.
3 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
4 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
5 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
6 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.
2
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Typ hodnotenia podľa
hodnotiacich kritérií











Použité metódy7

Hlavné zdroje údajov

7


































Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie
reagujú na kľúčové potreby)
intervencia projektu bola relevantná pre riešenie kľúčových
potrieb v danej oblasti
Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných
výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)
projektom predpokladané služby a infraštruktúry v oblasti
transferu technológií boli vytvorené a sprevádzkované
Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery
plnenia stanovených cieľov)
ciele, ukazovatele a výstupy projektu, ktoré boli definované na
jeho začiatku, boli splnené/dosiahnuté
Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)
v dôsledku realizácie projektu došlo k vytvoreniu Národného
centra transferu technológií SR, funkčného národného portálu
pre transfer technológií a ďalších prvkov národného
ekosystému transferu technológií
Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas
programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela
k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)
N/A – hodnotenie sa týkalo projektu podporeného v rámci
predchádzajúceho programového obdobia v rámci OP
Výskum a vývoj
Iné (špecifikujte)
SWOT analýza áno
Logický rámec
Prieskumy
Osobné pohovory áno
Fokusová skupina
Dotazníkový prieskum
Prípadová štúdia
Analýza vstupov áno
Panel expertov
Prípadové štúdie
Pozorovacie techniky
DELPHI
Obsahová analýza áno
Faktorová analýza
Mulikriteriálna analýza
Benchmarking
Analýza nákladov a výnosov (CBA)
Ekonometrické modely
Regresná analýza
Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)
Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)
Iné (špecifikujte)
Oficiálna štatistika áno
Externé databázy (administratívne údaje) áno
ITMS2014+
Osobné pohovory áno
Prieskumy
Programová dokumentácia áno
Výročné správy áno
Odborná literatúra áno
Iné (špecifikujte)

V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.
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Zapojenie skupiny pre
hodnotenie8

Problémy počas realizácie
hodnotenia a ich riešenie

Posúdenie kvality procesu
hodnotenia

Posúdenie kvality výstupov
hodnotenia

Propagácia výstupov a výsledkov
hodnotenia

Spôsob zverejnenia hodnotiacej
správy

8

Akým spôsobom skupina pre hodnotenie participovala na
hodnotení
Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI sa podieľala na príprave
zadávacích podmienok pre hodnotenie a následne
pripomienkovala záverečnú správu z hodnotenia, vypracovanú
zahraničným expertom.
Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia
a popis ich riešenia
Keďže hodnotenie vykonával zahraničný expert, zaznamenával
určitú jazykovú bariéru pri komunikácii s aktérmi projektu, aj
z hľadiska dostupnosti podkladov. Zo strany MŠVVaŠ SR bol tento
problém riešený formou prekladu dodatočných dokumentov
a zabezpečenia tlmočenia na stretnutiach.
Do budúcnosti by bolo vhodné zabezpečiť, aby bolo k dispozícii
väčšie množstvo výstupov hodnoteného projektu dostupných
v anglickom jazyku.
Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
Pri zohľadnení disponibilných zdrojov údajov, použitých
hodnotiacich metód, disponibility aktérov projektu, ako aj
skúseností experta (ktorý v domovskej krajine spolupracuje
s inštitúciou taktiež zameranou na služby v oblasti podpory transferu
technológií) možno konštatovať vysokú kvalitu hodnotenia
a hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na
štandardy kvality hodnotenia.
Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
Záverečná hodnotiaca správa, ktorá je hlavným výstupom
hodnotenia, má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy
kvality hodnotenia.
Výstupy hodnotenia boli tiež pozitívne hodnotené členmi Pracovnej
skupiny pre hodnotenie OP VaI a odporúčania záverečnej
hodnotiacej správy budú v plnom rozsahu premietnuté do
pripravovaného nového národného projektu Mobilizácia transferu
poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe.
Ako bola hodnotiaca správa prezentovaná širokej a odbornej
verejnosti
Hodnotiaca správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny
pre hodnotenie OP VaI na jej 2. zasadnutí 20.11.2017.
Výsledky hodnotenia a odporúčania boli prezentované členom
Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho
9. zasadnutí 25.01.2018
Kde je sprístupnená hodnotiaca správa (vrátane interných
hodnotení)
Záverečná správa ex-post hodnotenia národného projektu
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na
Slovensku – NITT SK a prezentácia s výsledkami hodnotenia sú
zverejnené na webovom sídle OP Výskum a inovácie
(www.opvai.sk), v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre
hodnotenie OP VaI

Uplatňuje sa v prípade, ak RO pre OP zriadil pracovnú skupinu pre hodnotenie.
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PRÍLOHA 3
Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení
Za rok 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP VaI.
ID hodnotenia:
02001
Hlavné zistenia
ZIS 1
Ciele a ukazovatele
hodnoteného projektu, tak
ako boli definované na jeho
začiatku, boli splnené

ZIS 2
Došlo k zvýšeniu
informovanosti vedeckej
komunity o podmienkach TT
s využitím výsledkov
vedecko-výskumného
procesu
ZIS 3
Je potrebné doplniť doterajší
„ponukovo orientovaný“
prístup centier TT tak, aby
viac zohľadňovali miestne
špecifiká, znalosti a potreby
ZIS 4
Nedostatočná identifikácia
budúcich výskumných smerov
a postupov na základe
požiadaviek komerčnej sféry

Názov hodnotenia:
Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK
Hlavné odporúčania
Prijaté opatrenia
Realizované opatrenia
Stanovisko MV
ODP 1
POPA 1
ROPA 1
Monitorovací výbor pre OP VaI
Definovať dostatočne
Bude zapracované do
Vyzvanie na predloženie NP
na svojom 9. zasadnutí
ambiciózne ciele v oblasti
ŽoNFP na národný projekt
NITT SK II zatiaľ nebolo
25.01.2018 uznesením vzal na
služieb transferu technológií
(NP) „Mobilizácia transferu
vyhlásené, a teda nebola
vedomie informáciu o priebehu
(TT) v rámci budúceho
poznatkov a technológií z
predložená ani ŽoNFP
a výsledkoch ex-post hodnotenia
projektu
výskumných inštitúcií do
národného projektu Národná
praxe“ (NITT SK II)
infraštruktúra pre podporu
žiadateľom – Centrom
transferu technológií na
vedecko-technických
Slovensku – NITT SK
informácií SR (CVTI SR)
ODP 2
POPA 2
ROPA 2
Ďalej rozširovať informovanosť Bude zapracované do
Vyzvanie na predloženie NP
v rámci priemyselných
ŽoNFP na NP NITT SK II
NITT SK II zatiaľ nebolo
a obchodných aktérov
žiadateľom CVTI SR
vyhlásené, a teda nebola
procesu TT
predložená ani ŽoNFP

ODP 3
Rozvinúť „dopytovo
orientovaný“ prístup centier TT

POPA 3
Bude zapracované do
ŽoNFP na NP NITT SK II
žiadateľom CVTI SR

ROPA 3
Vyzvanie na predloženie NP
NITT SK II zatiaľ nebolo
vyhlásené, a teda nebola
predložená ani ŽoNFP

ODP 4
Dôraz na strategické
priemyselné oblasti TT

POPA 4
Bude zapracované do
ŽoNFP na NP NITT SK II
žiadateľom CVTI SR

ROPA 4
Vyzvanie na predloženie NP
NITT SK II zatiaľ nebolo
vyhlásené, a teda nebola
predložená ani ŽoNFP
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ID hodnotenia:
02001
Hlavné zistenia
ZIS 5
Boli vytvorené prvky
národného ekosystému TT:

Národné centrum
transferu technológií SR

funkčný národný portál
pre TT
(http://nptt.cvtisr.sk/)

miestne centrá TT

množstvo spracovaných
výstupov

Názov hodnotenia:
Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK
Hlavné odporúčania
Prijaté opatrenia
Realizované opatrenia
Stanovisko MV
ODP 5
POPA 5
ROPA 5
Vytvoriť a prevádzkovať
Bude zapracované do
Vyzvanie na predloženie NP
otvorenú webovú databázu
ŽoNFP na NP NITT SK II
NITT SK II zatiaľ nebolo
ponúk a dopytov
žiadateľom CVTI SR
vyhlásené, a teda nebola
predložená ani ŽoNFP
ODP 6
POPA 6
ROPA 6
Kombinovať centralizované
Bude zapracované do
Vyzvanie na predloženie NP
funkcie národnej platformy
ŽoNFP na NP NITT SK II
NITT SK II zatiaľ nebolo
pre TT so službami lokálnych
žiadateľom CVTI SR
vyhlásené, a teda nebola
centier TT
predložená ani ŽoNFP
ODP 7
POPA 7
ROPA 7
Zabezpečiť udržateľnosť
Bude zapracované do
Vyzvanie na predloženie NP
systému podpory TT
ŽoNFP na NP NITT SK II
NITT SK II zatiaľ nebolo
kombináciou viacerých
žiadateľom CVTI SR
vyhlásené, a teda nebola
zdrojov interného
predložená ani ŽoNFP
financovania
ODP 8
POPA 8
ROPA 8
Vytvoriť a udržať integrovaný
Bude zapracované do
Vyzvanie na predloženie NP
ekosystém TT
ŽoNFP na NP NITT SK II
NITT SK II zatiaľ nebolo
žiadateľom CVTI SR
vyhlásené, a teda nebola
predložená ani ŽoNFP

Vysvetlivky:
ZIS – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia
ODP – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní
POPA –prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia
ROPA – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie
Stanovisko MV – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré
bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie
hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia
je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým
opatreniam)
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