
 

 

Název projektu: Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020 

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000079 

Datum zahájení realizace: 1. 9. 2016 

Datum ukončení realizace: 31. 8. 2019 

Cíle projektu: Zajistit vypracování studií využívající makroekonomický kvantitativní model QUEST, 
případně HERMIN k určení míry příspěvku investic ESI fondů k plnění cílů strategie Evropa 2020 a k 
této strategii vysoce relevantních doporučení Rady. Výstup projektu (2 studie) budou sloužit mimo 
jiné jako vstup do zprávy o pokroku za rok 2016 a 2018, které budou ze strany MMR-NOK předány 
EK. ÚV bude v průběhu projektu intenzivně komunikovat MMR-NOK. 
 
Popis projektu: Projekt má za úkol vyhodnocení příspěvku ESI fondů ke Strategii 2020 a zajištění 
podmínek pro vypracování evaluace a přispěje k šíření jejích výstupů. To ČR umožní a) splnit 
požadavky vyplývající z legislativy EU a b) zajistit kvantitativní a modelové vyhodnocení dat o přínosu 
fondů ve sdíleném řízení v rámci kohezní politiky a společné zemědělské politiky pro případné použití 
v rámci jednání o budoucí architektuře kohezní politiky po roce 2020, což je aktivita v gesci MMR-
MNOK, která se již rozběhla, a také o rozpočtových prioritách EU (VFR v dalším období). Příspěvek k 
ESI fondům bude vyhodnocen jako část celkového pokroku ČR v plnění jednotlivých cílů Strategie 
2020. Úřad vlády bude muset vyvinout v úzké spolupráci s ostatními orgány zapojenými do 
implementace fondů v ČR, zejména s MMR-NOK, ale i ostatními členskými státy i Evropskou komisí, 
vhodnou metodologii pro hodnocení příspěvku ESIF pro plnění strategie Evropa 2020, přičemž bude 
také vycházet z metodických dokumentů MMR-NOK. 
 
Celkové způsobilé výdaje: 4 548 730 Kč, z toho prostředky Fondu soudržnosti tvoří 3 866 420,50 Kč 

(85 % z celkových výdajů projektu) a prostředky státního rozpočtu ČR tvoří 682 309,50 Kč (15 % 

z celkových výdajů). 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního 

programu Technická pomoc. 

 

 


