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1. RÉSZ: AZ ÉRTÉKELÉSI TERVRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELVEK
1.1.

CÉLOK

A 1303/2013/EU rendelet (továbbiakban: EU rendelet) alapján az irányító hatóságoknak a
programozási időszak során gondoskodniuk kell arról, hogy értékelések készüljenek a regionális
politika keretében finanszírozott programok eredményességéről, hatékonyságáról és hatásáról. Az
értékelések célja, hogy elősegítsék a fejlesztéspolitikával kapcsolatos tényeken alapuló
döntéshozatalt, és ezzel hozzájáruljanak a fejlesztéspolitika eredményességéhez, az erőforrások
hatékonyabb felhasználásához és biztosítsák a végrehajtás átláthatóbbá tételét.

1.2.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Európai uniós szabályozás
A fent bemutatott célok megvalósítása érdekében, összhangban az EU-rendelet 56. cikkének
rendelkezéseivel:
(1) Az irányító hatóság vagy a tagállam értékelési tervet készít, amely egynél több programra is
vonatkozhat. Ezen értékelési tervet az alapspecifikus szabályoknak megfelelően kell benyújtani.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő értékelési kapacitás álljon rendelkezésre.
(3) A programozási időszak során az irányító hatóság biztosítja, hogy az értékelési terv alapján
valamennyi program értékelését elvégzik, beleértve az eredményesség, a hatékonyság és a hatások
értékelését, és az értékelések megállapításainak, javaslatainak megvalósítását nyomon követik az
alapspecifikus szabályokkal összhangban. A programozási időszak során legalább egyszer értékelni
kell, hogy az ESB-alapokból származó támogatás miként járult hozzá az egyes prioritások
célkitűzéseihez. A monitoring bizottság valamennyi értékelést megvizsgálja és megküldi az Európai
Bizottságnak.
(4) Az Európai Bizottság saját kezdeményezésére elvégezheti a programok értékelését. Az Európai
Bizottság tájékoztatja az irányító hatóságot, az eredményeket pedig megküldi az irányító hatóságnak,
valamint az érintett monitoring bizottság rendelkezésére bocsátja.
A rendelet III. része alapján, továbbá az EU rendelet 114. cikkel összhangban az ERFA, ESZA és KA
vonatkozásában:
(1) Az irányító hatóság vagy a tagállam egy vagy több operatív programra vonatkozóan értékelési
tervet készít. Az értékelési tervet az operatív program elfogadása után legfeljebb egy évvel el kell
juttatni a monitoring bizottságnak.
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(2) 2022. december 31-ig az irányító hatóságok minden egyes operatív programra vonatkozóan
benyújtják az Európai Bizottsághoz a programozási időszak alatt elvégzett értékelések során tett
megállapításokat összefoglaló jelentést és az operatív program fő kimeneteit és eredményeit,
valamint megjegyzéseket fűznek a jelentésben szereplő információkhoz.
(3) Az Európai Bizottság utólagos értékeléseket végez a tagállamokkal és az irányító hatóságokkal
szoros együttműködésben.
A rendelet 110. cikke alapján az ERFA, ESZA és KA vonatkozásában:
(1) A monitoring-bizottság elsősorban a következőket vonja monitoring alá:
[...]
b) elért előrehaladás az értékelési terv végrehajtása, valamint az értékelések során tett
megállapításokra reagáló nyomon követési intézkedések végrehajtása terén;
(2)

A 49. cikk (3) bekezdésétől eltérve, a monitoring bizottság a következőket vizsgálja és hagyja

jóvá:
[...]
c) az operatív program értékelési terve és az értékelési terv módosításai, beleértve azt is, amikor az
értékelési terv vagy annak módosítása a 114. cikk (1) bekezdésének megfelelően egy közös értékelési
terv része.
Hazai szabályozás
A 272/2014 kormányrendelet1 (továbbiakban hazai jogszabály) 8. paragrafusa alapján az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányító hatósággal együttműködve elkészíti az
értékelési tervet a Partnerségi Megállapodás minden programjára vonatkozóan, végrehajtja, szükség
szerint aktualizálja az értékelési tervet, lefolytatja az értékelési terven belüli programértékeléseket,
valamint módszertani támogatást nyújt az értékelési terven kívüli egyéb értékelések végrehajtásához,
koordinálja a tagállami jelentéstételi kötelezettségeket.
A hazai jogszabály 20. paragrafusa alapján az irányító hatóság közreműködik az értékelési terv
előkészítésében és a programot érintő értékelési tevékenységben, a 29. paragrafus alapján a
monitoring bizottság a rendeletben és ügyrendjében meghatározott feladatokon kívül ellátja az EU
rendelet 49. és 110. cikkében meghatározott feladatokat.

1272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
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1.3.

AZ ÉRTÉKELÉSI TERV HATÁLYA, FONTOS HATÁRIDŐK

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata a Partnerségi Megállapodás
programjaira vonatkozó értékelési terv(ek) elkészítése. Jelen értékelési terv az ERFA, ESZA, KA
finanszírozású operatív programokra vonatkozik. Ezen programok technikai segítségnyújtási keretét a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) tartalmazza. Az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
által finanszírozott programok értékelési tervét külön dokumentum tartalmazza.
Az értékelési terv az EU rendelet rendelkezéseivel összhangban a programok elfogadásától számított
egy éven belül nyújtandó be a monitoring bizottságoknak. Magyarország esetében az ERFA, ESZA, KA
programokra vonatkozóan ez a határidő 2016. februárban járt le. Az értékelési tervvel összefüggő
utolsó feladat az időszak során a készített értékelésekről szóló összefoglaló jelentés elkészítése és
benyújtása az Európai Bizottságnak, melyet 2022. decemberig kell megtenni. Az értékelési terv
ügyrendjének időbeli hatálya ezért a 2016. február és 2022. december közötti időszak.
Az értékelési terv elfogadott első változata a teljesítményértékelés időpontjáig, tehát az elkövetkező
három évre határozta meg az értékelési témákat. Az Értékelési Terv 3. része tartalmazza a tervezett
értékelések rövid ismertetését. Az értékelési terv rendszeres felülvizsgálatával a terv hatálya is
módosul, a felülvizsgálat időpontjával összhangban.
A teljesítményértékelés az értékelések tervezése kapcsán azért mérföldkő, mert ennek révén
támasztható alá tényszerűen a prioritási tengelyek indikátorainak teljesülése, illetve nem-teljesülése.
A teljesítményértékelést megelőzően elkészülő értékelések továbbá megfelelő alapot biztosíthatnak
a prioritások közötti esetleg szükségessé váló forrásallokáció-módosításhoz, és az ezzel összefüggő
(többek között az teljesítménykeret részét képező output indikátorok célértékeit is esetlegesen
érintő) OP-módosítások adekvát megtervezéséhez. A teljesítményértékelés a 2018. évi éves
végrehajtási jelentések alapján történik. Az átfogó értékelésekről a 2017. évi és a 2019. évi
előrehaladási jelentésben (2017. és 2019. augusztus) kell beszámolniuk a tagállamoknak, amelyben
elsősorban a Partnerségi Megállapodásban meghatározott célok teljesülését kell bemutatni, illetve
azt, hogy hogyan járultak hozzá az operatív programok az EU2020 stratégiában meghatározott
innovációs, növekedési és fenntarthatósági célkitűzésekhez. Itt kell arról is számot adni, hogy a
1303/2013

EU-rendelet

7.

és

8.

cikkében

előírt

esélyegyenlőségi és

fenntarthatósági

követelményeknek hogyan tett eleget a tagállam a programok végrehajtása során, amelyhez a 2017.
nyár végéig, illetve 2019. nyár végéig elkészülő értékelések tudnak hozzájárulni.

1.4.

AZ ÉRTÉKELÉSI TERV FELÉPÍTÉSE

Az értékelési terv az alábbi három részből áll:
1. rész: Az értékelési terv végrehajtásának általános elvei
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Az 1. rész tartalmazza az értékelési terv jogszabályi hátterét, hatályát, felépítését és tartalmi
struktúráját, költségvetését, végrehajtásának ütemezését és alapelveit, valamint a hatékony
végrehajtáshoz szükséges technikai, személyi és pénzügyi feltételeket.
2. rész: Értékelési terv ügyrendje
A 2. rész tartalmazza az értékelési terv elkészítésében, végrehajtásában és módosításában
érintett szereplőket, feladataikat, valamint az értékelések tervezett ütemezését.
3. rész: Tervezett értékelések adatlapjai
A 3. rész tartalmazza a tervezett értékelések adatlapjait, melyek az alábbiakról nyújtanak
információt minden egyes értékelésről:


Az értékelés azonosítója



Az értékelési témakör címe



Az értékelés célja



Előzetes értékelési kérdések



Tagállami jelentés megnevezése és időpontja, amelyben az értékelés megállapításainak,
javaslatainak meg kell jelenniük



A vizsgálandó OP-prioritás száma és a kapcsolódó tematikus célkitűzés száma



Az értékelés szintje



Az értékelés típusa



Tervezett értékelési módszerek



Adatszükséglet



Adatszükséglet biztosításának módja



Értékelés tervezett ideje és időtartama



Értékelés forrásigénye

Az adatlapon megjelenített információk közül az alábbiakban az értékelések szintjét, típusát, és az
értékelés forrásigényére vonatkozó kategóriákat az alábbiak szerint határozzuk meg:

Az értékelés szintje
Az értékelés vonatkozhat egyetlen operatív programra, de vizsgálhat egy vagy több témakört több,
vagy akár az összes program tekintetében. Ettől függően az Értékelési Tervben megkülönböztetünk
programszintű, tematikus cél szintű, és átfogó értékeléseket.
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Program-, illetve prioritás szintű értékelések
A program-, illetve prioritásszintű értékelések olyan beavatkozásokra terjednek ki, amelyek más
fejlesztési programban, illetve más prioritáson nem jelennek meg.
Az értékelésekre vonatkozó EU-rendelet előírja, hogy minden prioritás vonatkozásában kell
értékelést készíteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden egyes prioritás tekintetében önálló
értékelés készül, ugyanis egyes prioritások értékelése tematikus cél szintű vagy átfogó értékelés
keretében is megvalósulhat. Ahol tehát egy tematikus cél szintű értékelés már vizsgálja a prioritási
tengelyt, ott a költséghatékonyság és a párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében külön
programszintű értékelési témakört nem tartalmaz az Értékelési Terv.
Tematikus célkitűzés (TC) szintű értékelések
Olyan értékelések, amelyek egy tematikus célkitűzés megvalósulását több operatív programban
(OP) vizsgálják. Olyan intézkedésekre, amelyek eltérő statisztikai régiókban és/vagy eltérő
célcsoporttal, de hasonló célrendszerrel és azonos TC mentén valósulnak meg, érdemes a
tematikus célkitűzés szintjén lefolytatni az értékelést. Ennek előnye, hogy azonos módszertannal
vizsgálja a hasonló profilú, de különböző konstrukciókban megvalósuló fejlesztések hatásait.
Átfogó értékelések
Több program keretében azonos jelleggel és/vagy azonos szabályok mentén lefolytatott értékelések,
továbbá központilag végrehajtott intézkedések, egyes intézményrendszeri, végrehajtási, vagy
szakterületi témák esetében több programra kiterjedő, átfogó értékelések.
Az értékelések típusai
Az értékelések vizsgálati fókuszuk alapján elkülöníthetőek az eredményességi, hatás-, illetve
végrehajtási-intézményi értékelésekre. Ezek elsősorban abban különböznek egymástól, hogy az
értékelt beavatkozás(ok) tekintetében milyen jellegű, mire vonatkozó kérdéseket vizsgálnak.
Ugyanakkor egy vizsgált probléma tekintetében egy értékelés keretében gyakran ezek együttes
alkalmazására lehet szükség, tehát az értékelési tervben megadott besorolás tájékoztató jellegű.
Eredményességi értékelések
Eredményességi célú értékelés alatt az operatív programok prioritási tengelyeihez meghatározott
eredményindikátorok alakulásának értékelését kell érteni. Jellemző értékelési kérdések:


Eléri-e a beavatkozás a célját?



A vizsgálat során mért eredményeink megfelelnek-e céljainknak?
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Az alkalmazott támogatási eszközök megfelelő hatékonyságúnak bizonyultak-e a célok
elérése szempontjából?



Hogyan viselkedtek az érintettek a beavatkozás hatására, a feltételezett (elvárható)
viselkedéssel reagáltak-e?



Hogyan reagáltak a finanszírozók és a (potenciális) kedvezményezettek a nem várt külső
hatásokra?



Mely kulcstényezőkre hat a legérzékenyebben a szakpolitika eredményessége?

Hatásértékelések
Hatás alatt a prioritási tengelyekre meghatározott output indikátorok eredményindikátorokhoz való
hozzájárulását, hatásértékelés alatt ennek (a beavatkozási logikának) értékelését kell érteni. Jellemző
értékelési kérdések:


Milyenek és mekkorák a várt és nem várt hatások?



A várt és nem várt hatások tükrében megfelelőnek bizonyultak-e a kiválasztott és
alkalmazott output indikátorok a célként kitűzött eredmény eléréséhez?



Vannak-e a beavatkozásnak olyan mellékhatásai más területekre, szektorokra vagy
társadalmi csoportokra, amelyek nem kívánatosak, esetleg további beavatkozást tesznek
szükségessé?

Mind az eredményességi, mind a hatásértékelések tartalmazni fognak hatékonyságra vonatkozó
értékelési kérdéseket is, amelyek a rendelkezésre álló források és az elért indikátoreredmények
rációjának értékelését célozzák. Jellemző értékelési kérdések:


A beavatkozás eredményei összhangban állnak-e költségeivel?



Hogyan alakul a felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények egymáshoz
való viszonya?



Milyen a partnerek közti együttműködés hatékonysága?



Mely kulcstényezők hatnak legérzékenyebben a hatékonyság biztosítására?

Intézményi és végrehajtási értékelések
Intézményi értékelés alatt a fejlesztéspolitika végrehajtásához és az intézményrendszer működését
vizsgáló témákat tüntettünk fel. Jellemző értékelési kérdések:


Csökkentették-e a működési szabályok és struktúrák az adminisztratív költségeket és
terheket?
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Megfelelő döntési visszacsatolást biztosítanak a fennálló eljárásrendi szabályok?



Hogyan érvényesülnek a megkívánt szakmai elvek a végrehajtásban?



Megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás áll-e rendelkezésre a források
eredményes kihelyezése érdekben?

Az értékelés forrásigénye
Az értékelések forrásigényének bemutatására az alábbi költségkategóriákat azonosítottuk:


Alacsony: 5-8 millió Ft vagy annál kevesebb



Mérsékelt: 8-18 millió Ft



Magas: 18-30 millió Ft vagy ezt a keretösszeget meghaladó értékű értékelési projekt.

1.5.

AZ ÉRTÉKELÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK

Az értékelési terv a prioritásokon található specifikus célokat fedi le értékelési témakörökkel,
ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes specifikus célok külön értékelése – tekintettel az arra a célra
kihelyezett források mennyiségére – nem lesz indokolt. Ez az egyes értékelésekre allokált indikatív
pénzügyi források mértékét is befolyásolhatja. A végrehajtás előrehaladásával dönthető el, hogy mely
beruházási prioritás illetve specifikus cél tekintetében érdemes önálló értékelési projektet indítani, és
melyeket célszerűbb inkább összevonni az értékelésben.
Az EU rendelet követelményeivel összhangban az értékelési terv minden OP prioritásra tartalmaz
legalább 1 program-specifikus vagy tematikus célkitűzés szintű értékelést. Amennyiben a
prioritáson belül a specifikus célok heterogének, az előző kritérium akkor tekinthető teljesítettnek,
amennyiben a prioritás minden specifikus célja vizsgálatra kerül legalább egy értékeléssel. (Ebben az
esetben 1 OP-prioritásra több program-specifikus vagy TC-szintű értékelés készül.)
Az értékelési témakörök azonosítása érdekében figyelembe vettük a 2007-2013 időszakban vagy az
azt megelőző években készült értékelések eddigi tapasztalatait, és továbbra is folytatjuk a 2007-13
időszak hatásait, tapasztalatait vizsgáló dokumentumok feldolgozását. A vizsgálat legalább a
következő dokumentumok tapasztalatait, megállapításait összegzi:
-

korábbi értékelések,

-

az Európai Bizottság által készíttetett ex post értékelések,

-

egyéb nemzetközi kitekintés,

-

ECA és ÁSZ jelentések,
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-

IH által rendelt tanulmányok.

A területi dimenzió önálló értékelési témakörként szerepel – összhangban a Lisszaboni
Szerződésben megfogalmazott, a Regionális Politikára vonatkozó kohéziós céllal. Emellett, minden
TC-szintű és minden program-specifikus értékelési témakör tartalmaz a területi sajátosságok
vizsgálatára vonatkozó kérdést is, amennyiben releváns.
A Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) esetében különös figyelemmel kell lenni az ágazati
programokhoz és a TOP-hoz való kapcsolódáshoz. Főszabályként ezért a VEKOP-tól eltérő OP-k
esetében az értékelési témakörök fedik a VEKOP vonatkozó prioritásait is, ezeket a kapcsolódási
pontokat az ágazati programok értékelési témakörénél is jelzi az értékelési terv (azaz a VEKOP témák
nem tematikus cél szintű értékelésekként szerepelnek).
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8-as prioritás (visszatérítendő [VT] pénzügyi
eszközök) értékelési témakörei külön nem kerültek feltüntetésre, azok mindig a kapcsolódó vissza
nem térítendő forrásokat tartalmazó OP prioritás témáival együtt vizsgálandók. Kivételt képez ez alól
a „VT-források, mint eszköz” hatékonyságát vizsgáló témakör, amely átfogó értékelési témakörként
szerepel.
Minden értékelés során elvárás


a releváns szakpolitikai célok, különösen az EU2020 célkitűzések teljesülésének
vizsgálata. Cél annak feltérképezése, hogy a Strukturális és Beruházási Alapokból
finanszírozott műveletek hogyan viszonyulnak egyéb, az adott szakpolitikát érintő
intézkedéshez.



az alkalmazott módszertan(ok) használatának indoklása.



angol nyelvű vezetői összefoglaló készítése.



továbbá különösen hasznos lehet egyes témák esetében a nemzetközi kitekintés,
legalább a V4-es országok gyakorlatának, tapasztalatainak vizsgálata, annak érdekében,
hogy a jó tapasztalatok terjesztése megvalósuljon.

Egyes specifikus célok vonatkozásában az értékelési terv 2007-2013-as vagy korábbi időszak
fejlesztéseire vonatkozóértékelést is tartalmaz, ha a beavatkozások hasonlósága, relevanciája a 20142020-as időszaki beavatkozásokhoz képest fennáll. Ennek oka, hogy a hasonlóság miatt az
értékelésekből levont következtetések, javaslatok a 2014-2020-as beavatkozások vonatkozásában is
hasznosak lehetnek. A hatásértékelések esetében pedig egyes hatásokat az időbeni korlátokból
adódóan korábban nem lehetett érdemben értékelni.
Tekintettel arra, hogy az ERFA és a KA esetében az eredményindikátorok tartalmazzák minden olyan
külső körülmény hatását is, amelyek a regionális politika beavatkozásaitól részben függetlenek, a
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2014-2020-as időszakban hangsúlyt kell fektetni egyrészt a programok célrendszerét meghatározó
(1) nemzeti és uniós stratégiák, valamint (2) a nemzeti forrásokból megvalósuló programok,
fejlesztések vizsgálatára is, amennyiben azok a regionális politika programjainak végrehajtása és
eredményei szempontjából relevánsak. Az értékelési terv nem tartalmaz a fent említett stratégiákra,
programokra önálló értékelési témaköröket. Ehelyett a fejlesztési programok kapcsán meghatározott
egyes értékelések tervezésekor kell érvényesíteni a fenti elvet, vagyis a vonatkozó stratégiákra és
nemzeti támogatásokra és egyéb meghatározó körülményekre vonatkozó kitekintést annak
érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy az összhatásban mekkora és milyen szerepe volt az
uniós programoknak.

1.6.

AZ ÉRTÉKELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ALAPELVEI

Használhatóság
Az értékeléseknek a szakpolitikák javítását kell szolgálniuk. Valamennyi értékelésnek ezért
elengedhetetlen része a változtatási javaslatokat tartalmazó fejezet. A javaslatnak megvalósíthatónak
kell lennie, illetve a megvalósítás tárgyi, személyi, intézményi feltételeire is ki kell térnie. Fontos
továbbá, hogy az eredmények logikusak, igazolhatók legyenek az adatok elemzésével és
értelmezésével.
Tárgyilagosság
Az értékeléseknek megbízható és ellenőrizhető adatokra kell támaszkodnia. Az értékelés során
felhasznált valamennyi adatnak, információnak visszakereshetőnek, dokumentáltnak kell lennie. Az
értékelési szempontoknak, logikusnak, indokoltnak, nyilvánosnak kell lenniük, hogy az értékelési
szempontok is megvitathatóvá válhassanak. Az értékelőnek figyelembe kell vennie az értékelési
módszerek korlátait is. Az értékelés következtetéseinek az értékelésben megjelenített és feldolgozott
információkra kell támaszkodniuk, törekedniük kell a tárgyilagosságra, az igazságosságra.
Hasznosulás
Az értékelések megállapításait minél szélesebb körben, az értékelés érintettjeinek igényeihez igazítva
kell

személyre

szabni,

és

gondoskodni

kell

arról,

hogy

a

megállapítások,

javaslatok

hozzájárulhassanak a fejlesztések, a programvégrehajtás eredményességének javításához. Az
értékelési tevékenységen belül ezért jelentős kapacitásokat szükséges fordítani az értékelések
megállapításainak megfelelő kommunikációjára, amelynek során az értékelésekből levezethető főbb
szakpolitikai következtetések könnyen érthető, gyorsan áttekinthető, megismerhető formában,
megfelelő rendszerességgel kerülnek bemutatásra az érintettek számára.
Az értékelési eredmények hasznosulása érdekében az értékelési projekt keretében támogatni kell az
irányító hatóságot abban, hogy az értékelések megállapításai, javaslatai mentén intézkedési tervet
dolgozzon ki és valósítson meg, és nyomon kell követni ezen intézkedések végrehajtását. Emellett a
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végrehajtással kapcsolatban levonható következtetéseket az érintettek számára vissza kell csatolni.
Magyarország évek óta élenjáró az éves, nemzetközi értékelési konferenciák megszervezésében, és
ezzel is jelentősen hozzájárul az EU-ban (és az azon kívül) készülő értékelések megállapításainak és
módszertanának megismertetéséhez, megvitatásához a fejlesztéspolitikában érintettek körében. A
2014-2020-as időszakban hasonlóan kiemelkedő szerepe lesz e nemzetközileg is elismert jó gyakorlat
fenntartásának, értékelési eredményeink hazai és nemzetközi megismertetésének, valamint a
nemzetközi jó példák hazai bemutatásának, meghonosításának.
Teljeskörűség
Az értékeléseknek a lehetőségekhez képest valamennyi releváns információt fel kell használniuk. Az
érintettek meghatározásakor szükséges érdekeiket is tisztázni, és az értékelés során ezeket
figyelembe kell venni. Fontos továbbá, hogy az értékelés segítsen a döntésekben, a folyamatok
tökéletesítésében. Információt kiszűrni, figyelmen kívül hagyni csak abban az esetben megengedett,
ha az információ nem ellenőrizhető vagy a forrása nem dokumentálható, illetve ha az információ
hasznosíthatósága nincs megfelelő arányban a megszerzés költségeivel. A teljeskörűség biztosítása
érdekében az értékelések megtervezése során mindig figyelembe kell venni a vizsgálandó témát
érintő, már lezárt hazai és nemzetközi értékelési projektek eredményeit, tapasztalatait.
Függetlenség
Az értékelés megfelelő működése megköveteli az értékelési tevékenység függetlenségét
(érdekellentéttől való mentesség, pártatlanság, elfogulatlanság). A függetlenség a tervezőtől (a
program alkotójától), vagy a végrehajtótól való utasítási függetlenséget jelenti. Az értékelők
függetlenségéből adódik az értékelők megbízhatósága, hitelessége, melyek az értékelések
legitimációját biztosítják.
Partnerség
Az értékelési tevékenység megkezdésekor meg kell határozni a kulcsszereplők körét, és az érintettek
bevonásának módját és ütemezését. Az értékelőknek együtt kell működniük az érintettekkel. Mind az
értékelés folyamatában, mind a javaslatok megfogalmazásában törekedni kell a nyitottságra, hogy az
érintettek az értékelési tevékenység érdekeltjeivé váljanak, és érezzék, hogy van befolyásuk a
folyamatokra.
Nyilvánosság
Az értékelési tevékenységnek javítania kell az állami működés átláthatóságát, ezért az értékelés
eredményének nyilvánosnak kell lennie. Az állami forrásokból készített dokumentumok
nyilvánossága összhangban áll a közpénzek felhasználásának ellenőrizhetőségére vonatkozó
kormányzati szándékkal, külső minőségi kontrollt jelent, valamint segíti az értékelők függetlenségét
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is.
Kivitelezhetőség
A kivitelezhetőség azt jelenti, hogy az értékelést valós, meggondolt, és költséghatékony
módszerekkel tervezik és irányítják. Az elvárható hasznokból határozzák meg az ezeknek megfelelő
eljárásokat, vagyis az értékelési hatékonyság a költségek és a hasznok arányában meghatározott.
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1.7.

AZ ÉRTÉKELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Annak érdekében, hogy az értékelési tervet a megadott időtávon belül végre lehessen hajtani, céljait
megvalósítani, az alábbi feltételeket kell biztosítani.

1.7.1. ADATOK, ADATRENDSZEREK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
Az értékelések lefolytatásához elengedhetetlen a megfelelő szintű és minőségű adatok rendelkezésre
állása, különös tekintettel az operatív programok eredményességének értékeléséhez szükséges
adatkör biztosítására, valamint az eredményességet mérő adatok elérhetőségét biztosító
informatikai háttérre. Fontos, hogy az adatok rendelkezésre állása időben is garantált legyen, vagyis
azonos adatbázisok több időszakon átívelően legyenek elemezhetők, lehetőség szerint azonos
adatstruktúra és tartalom mentén.
Kiemelt figyelmet kell szentelni továbbá a 2014-2020-as időszakban az ESZA-ból támogatásban
részesülő személyek adatait tartalmazó adatbázisra, amely a végrehajtás adatait tartalmazó
monitoring információs rendszerben kerül rögzítésre, valamint annak biztosítására, hogy a
kedvezményezett személyek adatai az első meghirdetett felhívástól kezdve azonos struktúrában és
tartalommal kerüljenek rögzítésre, ugyanis ezek elengedhetetlenek lesznek az ESZA-programok
értékeléséhez. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy az ESZA esetében a megfelelő tényellentétes
hatásértékeléseket le lehessen folytatni.
Az adatigények azonosítása érdekében az ex-ante értékelések zárásaként a 2014-20-as időszak
valamennyi Operatív Programjához értékelhetőségi vizsgálat készült, amely kitért az értékelésekhez
rendelkezésre álló adatbázisokra is. Az értékelési tervben az egyes értékeléseknél szerepeltetjük az
adatszükségletet és az adatszükséglet biztosításának tervezett módját, jelezve azokat az
adatbázisokat, amelyeket az értékelések lefolytatásáért felelős szervezeti egységnek, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Monitoring és Értékelési Főosztályának (MÉF) szükséges beszereznie,
valamint gondoskodnia az adatfrissítések periodikus elérhetőségéről is
Az értékelések előkészítése során folyamatos az adatfelvételi és adatbeszerzési szükségletek
áttekintése, ennek során rögzítjük azokat a területeket, ahol elsődleges adatfelvételre van szükség,
megadva az adatfelvételek tervezett ütemezését. Ehhez kapcsolódóan a részletes adatterv l az alábbi
információkat tartalmazza: a vizsgálni tervezett kutatási kérdések összegzése, szekunder adatok
elérhetősége,

célcsoport(ok)

kiválasztása,

módszertan

kiválasztása,

mintavétel

tervezése,

adatrögzítés, adattisztítás erőforrás-igénye, adatelemzés, írásos összegzés követelményei.
Az adatfelvételek és adatbeszerzések forrását az Értékelési Tervre allokált forrásból biztosítjuk.
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1.7.2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az értékelési tevékenység funkciójának helye a szervezeti struktúrában
Korábbi, intézményrendszeri tapasztalatok alapján egyes funkciók esetében szükséges azok
koordinatív ellátása, mivel a hasonló folyamatok (pl. adatbeszerzés) szétaprózásával a minőségi
szinergiák és költséghatékonyság elveszhetnek. Az értékelési tevékenység a 2014-2020-as időszakban
továbbra is a központi koordináció keretében zajlik. Ennek a struktúrának a fenntartását indokolja
többek között az, hogy
-

a tematikus koncentráció jegyében az értékelések szintje megváltozott, érdemes hasonló
intézkedéseket vagy célcsoportokat érintő fejlesztéseket közösen kezelni annak érdekében,
hogy a hatások, eredmények kimutathatók legyenek,

-

az értékelés-menedzsment humán kapacitása évek óta stabil, a funkció újraszervezése az
értékelések lefolytatására nézve időbeni és minőségi hátrányokkal is járna.

Az irányító hatóságoknak és a szakpolitikai felelősöknek rendkívül fontos szerepe van ugyanakkor az
értékelések megtervezésében, megvalósításában, és az értékelési eredmények hasznosításában. E
feladatok ellátása érdekében szükséges, hogy az irányító hatóságok és a szakpolitikai felelősök
szervezetei biztosítsák az értékelésekben való megfelelő közreműködés személyi (értékelési
menedzser) és tárgyi (munkaidő, szakmai-módszertani felkészülés lehetősége, saját szervezeten
belüli koordinatív feladatok ellátásához szükséges felhatalmazás) feltételeit.
Értékelésmenedzsment, belső értékelői kapacitás
Az értékelések megtervezését, a szükséges külső szakértői kapacitás beszerzését a központi
koordináció részeként működő MÉF Értékelési és Tervezési Osztály (ÉTER) végzi. Az ÉTER feladatait a
hazai rendelet és az ITM Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. Az ÉTER értékelési feladatai
ellátásához szükséges humán kapacitás tekintetében biztosítani kell, hogy valamennyi fejlesztési
terület, illetve operatív program tekintetében rendelkezésre álljon a megfelelő szakterületi és
módszertani felkészültséggel rendelkező belső munkatárs, az értékelésmenedzsment, ezen belül is a
feladatleírások („Terms of Reference = ToR”) megfelelő fogalmazásában, tartalmi kialakításában, az
értékelések minőségbiztosításában jártas szakértő.
Megállapítható, hogy az ÉTER értékelésmenedzsmenttel foglalkozó kollégáinak területen eltöltött
átlagos ideje kb. 7-8 év, így ezen a területen nem azonosítható kompetenciahiány. Ugyanakkor a
helyettesíthetőség, valamint az OP-szakosodás a kollégák között rendkívül sebezhetővé teszi az
értékelések végrehajtását, így az értékelésmenedzsmenttel foglalkozó kollégák számának bővítése
javasolt. Az értékelések megvalósításának, eredményei hasznosulásának fontos feltétele az értékelési
munkát ismerő és támogató közép- és felsővezető.
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Indokolt továbbá irányító hatóságonként legalább egy fő vezetői kinevezéssel rendelkező munkatárs
kijelölése, aki értékelésmenedzsmenttel foglalkozik, és gondoskodik arról, hogy az egyes értékelések
az IH-n belül a megfelelő szakmai támogatást megkapják. Szükséges továbbá az egyes Irányító
Hatóságok monitoringgal foglalkozó kollégáinak az operatív folyamatokba történő integrálása is.
A 2014-2020-as időszakban fontos cél továbbá a belső értékelői, módszertani és minőségbiztosítási
kapacitás szisztematikus fejlesztése. A meglévő, rendszeres tudásépítő platformokon kívül (pl.
Fejlesztéspolitikai Akadémia, belső képzések), a további rendezvények rendszerbe való illesztése a
cél, mint a 2015 őszén lezajlott CRIE (Centre for Research on Impact Evaluation) által Budapesten
szervezett hatásértékelési képzés, vagy a 2018 májusában tartott balatonfüredi nemzetközi
Értékelési Nyári Egyetem az Európai Bizottsággal együttműködésben. Itt kell hangsúlyozni az EU-s
értékelési networkökben való részvétel fontosságát, mely a jó gyakorlatok átvétele mellett az aktuális
kihívásokra is fókuszál és más értékelői egységekkel való együttműködés lehetőségét is magában
rejti.
Hasonlóan jelentős feladat az irányító hatóságoknál és a szakpolitikai felelősöknél a megfelelő
értékelői ismeretek, készségek kialakítása, fejlesztése annak érdekében, hogy e szervezetek szakértői
és vezetői az értékelések érdemi támogatói, közreműködői lehessenek. A MÉF képzések formájában
támogatja ezen kapacitások fejlesztését.
Módszertani ismeretek bővítése
Az értékelések lefolytatásáért felelős szervezeti egység (MÉF) gondoskodik arról, hogy az értékelések
érintettjeit – különös tekintettel az irányító hatóságok, szakminisztériumok szakértőire és a
programok végrehajtásában, nyomon követésében, és az eredmények felhasználásában érintett
partnerekre – végrehajtási témájú és értékelés-módszertani képzésekkel támogassa. Ennek részeként
került sor a Bizottság DG Regio értékelési osztálya által Brüsszelben tartott

A tényellentétes

hatásértékelés és az elmélet-alapú értékelés (theory based evaluation) című értékelési képzésen
megszerzett szakmai ismeretek átadására az irányító hatóságok, szakminisztériumok értékelésekben
érintett szakértői számára.
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1.7.3. PARTNERSÉG, KOMMUNIKÁCIÓ
A partnerség, nyilvánosság, hasznosulás elveinek érvényesítése érdekében minden értékeléshez
partnerségi és kommunikációs terv készül. Az értékelés indításakor meg kell határozni az értékelés
érintettjeit, beleértve az érintett irányító hatóság munkatársait, a szakpolitikai felelősöket, egyéb
partnereket, és be kell mutatni, hogy milyen módon vesznek részt az értékelés egyes
munkafázisaiban (pl. értékelési kérdések meghatározása, vizsgálandó adatkörök meghatározása,
indító és záró jelentés, illetve munkaközi változatok véleményezése). 2018-tól kezdődő időszakban
az MB-tagok számára lehetőséget biztosítunk az értékelések Projektirányító Bizottságában (PIB) való
részvételre. Az értékelés kommunikációs terve tartalmazza az értékelési jelentés és az értékelési
eredményeket bemutató egyéb dokumentum, adathordozó és esemény tartalmi és formai
követelményeit, elkészítésük, megvalósításuk ütemezését. Az értékelés véglegesítése érdekében
nagy jelentősége van a szóbeli egyeztetéseknek az értékelésben érintett partnerek bevonásával mind
az indító jelentés, mind a munkaközi és záró értékelési jelentés vonatkozásában megbeszélések,
workshopok keretében. Az értékelések javaslatainak felhasználását erre vonatkozó intézkedések
kidolgozása és az ezen intézkedések megvalósulásának nyomon követése támogatja.
Monitoring és Értékelési Munkacsoport (MÉMCS)
Az irányító hatóságok, szakpolitikai felelősök munkatársaival történő rendszeres egyeztetés szakértői
szintű fóruma a Monitoring és Értékelési Munkacsoport, amelyet a MÉF működtet. A MÉMCS ülésein
az értékelést érintő, általános érdeklődésre számot tartó ügyeket tárgyaljuk.

Az értékeléshez

kapcsolódó dokumentumokat a levelező lista illetve dedikált belső weboldal segítségével juttatjuk el
a MÉMCS tagjainak.
A MÉMCS lehetőséget biztosít az IH-k, a szakpolitikai felelősök és a központi koordináció
együttműködésének elmélyítésére, többek között az alábbiak révén:
-

az IH-kkal a szakmai, szakértői szintű, döntés-előkészítő viták lefolytatása

-

az EMVA-nak és az ETHA-nak az ESB Alapok közé vonása az azonos módszertanok, az
alapokon átívelő horizontális elemzési megfontolások megvitatása és érvényesítése révén

A partnerség érdekében erősíteni kell a MÉMCS döntés-előkészítő szerepét, pl. az értékelések
megállapításainak vezetői szintű vagy MB elé történő felterjesztésének előkészítésével.
A MÉMCS-nek szerepet kell szánni abban, hogy az intézményrendszeren belül tudatosuljon az audit,
a monitoring és az értékelési tevékenységek közötti különbség, ugyanis az értékelésekben való
széleskörű részvételi hajlandóságnak máig sok esetben gátja, hogy az érintettek szabályossági
ellenőrzésként tekintenek rá, így ezen az attitűdön (képzésekkel, rendszeres tapasztalatcserével stb.)
változtatni kell. A MÉMCS funkciója révén elősegítheti továbbá, hogy az értékelések jobban
hasznosuljanak és az intézményrendszeri ügyintézői szint a megállapításokat, ajánlásokat a napi
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munkája révén közvetlenül tudja felhasználni.
Tájékoztatók, beszámolók a monitoring bizottságok, döntéshozók, és az Európai Bizottság részére
Az értékelések eredményeiről a monitoring bizottságok részére beszámoló készül, és az értékelések
tapasztalatait az Európai Bizottsággal közösen tartott Éves Áttekintő Ülésen (ARM) is tárgyaljuk. A
hazai döntéshozók részére célzott jelentések, tájékoztatók, képzések keretében kell megismertetni az
értékelési eredményeket. Az értékelési-módszertani ismeretek bővítése érdekében tervezett
képzéseket érdemes a Monitoring Bizottság tagjai számára is elérhetővé tenni. Az OP MB-k
titkárságaira is fontos szerep hárul: többek közt az MB elé kerülő anyagok előkészítése, a
véleményezés konkrét szempontjainak megadása, a vélemények koordinációja.
Az értékelések közzététele
Az értékelést záró jelentés nyilvános, a Széchenyi 2020 honlap „Értékelések, elemzések” oldalán
(https://www.palyazat.gov.hu/elemzesek_ertekelesek) a MÉF ÉTER teszi közzé, és gondoskodni kell
arról is, hogy az értékelési jelentések az Európai Bizottság Regionális Főigazgatósága által gondozott
értékelési honlapon is megjelenjenek. Az értékelések legfontosabb üzeneteit szerkesztett formában
tartalmazó kiadványokat, mint például az Értékelési évkönyvet a szakmai közvélemény, az Európai
Bizottság és a végrehajtásban érintettek számára kell eljuttatni. Az értékelési jelentéseket,
kiadványokat a fent említett honlapon is meg kell jelentetni, illetve elérhetővé kell tenni az
előzőekben említett közönségnek.
Kapcsolattartás a szakértői-tudományos közösséggel
A szakértői-értékelő, tudományos közösséggel ápolt kapcsolatok erősítését szolgálja az évente
megtartott nemzetközi értékelési és monitoring konferencia, melyen tagállami és nemzetközi
értékelési szakértők, valamint a hazai fejlesztéspolitikában érintettek vesznek részt valamint a hazai
szakmai közösség részvételével rendezett Fejlesztéspolitikai Akadémia rendezvények. A MÉF, és ezen
belül az Értékélési és Tervezési Osztály munkatársai aktív tagjai az Európai Bizottság értékelési
hálózatainak, és a szakterületükhöz kapcsolódó egyéb szakértői hálózatoknak, amelyek lehetővé
teszik a tagállami végrehajtási tapasztalatok megosztását, cseréjét.
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1.7.4. KÖZBESZERZÉSI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Az értékelési projektekhez kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó feltételek
A beszerzések lefolytatásakor gondoskodni kell arról, hogy nagyobb súlyt kapjon a szakmai szempont
a bírálatokban. Minőségi értékelés ugyanis csak megfelelő szaktudás mellett készülhet, amelyet
előzetesen nem lehet kizárólag intézményi referenciák mentén elbírálni, szükséges a szakmai ajánlat
megfelelő beépítése is a bírálati folyamatba az ár mellett.
Az Értékelési Terv megvalósítására fordított források
Az Értékelési Terv megvalósítását a KÖFOP-3 (Technikai Segítségnyújtás) prioritásán rendelkezésre
álló forrás biztosítja. Az ERFA, ESZA és KA finanszírozású programok értékelési tevékenységére a
2014-2020-as időszakban mintegy 2,5 milliárd Ft támogatás áll rendelkezésre. Ez a forrásmennyiség
fedezi az értékelések várható pénzügyi igényét, beleértve az adatbeszerzés, adatfelvétel, illetve
adatkezelés költségeit,- melyek együttesen a teljes költség mintegy 15%-át adják, - valamint a
kiadványok, szakmai továbbképzések, tréningek, konferenciák, műhelybeszélgetések, hazai és
nemzetközi tapasztalatcserék költségeit. Emellett az Értékelési Terv költségvetése tartalmazza az
irányító hatóságok részére biztosított módszertani támogatás költségét, amelynek keretében az
irányító hatóság évente 50 szakértői napot vehet igénybe az Értékelési Tervben nem specifikált
értékelési témakör vizsgálatára, amennyiben ezt az igényét a MÉF által megadott időpontig jelzi.

2. RÉSZ: AZ ÉRTÉKELÉSI TERV ÜGYRENDJE

2.1 SZEREPLŐK ÉS FELADATOK
Monitoring és Értékelési Főosztály (MÉF)
1. A MÉF az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
nevében a koordinációs feladataihoz kapcsolódóan
a) elkészíti az értékelési tervet a Partnerségi Megállapodás ERFA, ESZA, KA finanszírozású
programjaira vonatkozóan,
b) végrehajtja az értékelési tervet,
c) módosítja az értékelési tervet, az ügyrend 2.4.20 pontjában említett esetekben,
d) benyújtja az értékelési tervet a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottságának
e) benyújtja az értékelési tervet az Európai Bizottságnak,
f)

lefolytatja az értékelési terv szerinti programértékeléseket,

g) összehívja és működteti a Monitoring és Értékelési Munkacsoportot.
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Irányító Hatóság (IH)
2. Az IH az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos feladatai keretében
a) közreműködik az értékelési terv elkészítésében és módosításában,
b) benyújtja az értékelési tervet a Monitoring Bizottságnak,
c) közreműködik az értékelések lefolytatásában,
d) gondoskodik az értékelési eredmények alapján tett ajánlások és javaslatok végrehajtásáról.
Szakpolitikai felelős
3. A szakpolitikai felelős a programok tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatai
keretében
a) közreműködik az értékelési terv elkészítésében és módosításában,
b) közreműködik az értékelések lefolytatásában,
c) gondoskodik az értékelési eredmények alapján tett ajánlások és javaslatok végrehajtásáról.
Operatív programok Monitoring Bizottsága (OP MB)
4. Az OP MB az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos feladatai keretében
a) jóváhagyja az értékelési tervben az OP szempontjából releváns értékelési témaköröket és
azok módosításait,
b) javaslatokat fogalmaz meg az értékelési tervben szereplő értékelési témakörök
kiegészítésére, módosítására, új témakörök felvételére az értékelési tervbe,
c) megvitatja az elért előrehaladást az értékelési tervben szereplő értékelések végrehajtásában,
d) megvitatja az értékelési tervben szereplő értékelések tartalmát, megállapításait és
nyomonköveti az értékelések ajánlásainak teljesülését.
e) A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés OP Monitoring Bizottsága (KÖFOP MB) a fenti 4.
a-d) pontokban meghatározott feladatain túl megvitatja az értékelési terv ütemezését és
pénzügyi végrehajtását.
Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottsága (PM MB)
f)

A PM MB az Európai Strukturális és Beruházási (ESB) Alapokból finanszírozott programok
közötti összhang és koordináció megteremtése érdekében megvitatja az értékelési tervben
szereplőértékelések tartalmát, megállapításait és nyomon követi az értékelések ajánlásainak
teljesülését.
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Monitoring és Értékelési Munkacsoport (MÉMCS)
5. A MÉMCS, mint az operatív programok értékelésének szakértői szintű, partnerségi fóruma
a) megvitatja az értékelési tervet és annak módosításait,
b) megvitatja a közeljövőben tervezett és lefolytatás alatt álló értékelési témakörök listáját,
c) javaslatokat fogalmaz meg az értékelési témakörök elvárt szakmai tartalmával kapcsolatban,
d) megteremti a módszertani és tematikus együttműködési lehetőségeket a Vidékfejlesztési
Program és a Magyar Halászati Operatív Program keretében zajló értékelési tevékenységgel.
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2.2 AZ ÉRTÉKELÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS ELFOGADÁSA
6. A MÉF az értékelési terv elkészítése során alkalmazandó alapelvek figyelembevételével
összeállítja az indikatív értékelési tervet, és feldolgozza az alábbi dokumentumokat:
i)

EU-rendelet,

ii) Az Európai Bizottság értékelési terv összeállítására vonatkozó útmutatója,
iii) Magyarország Partnerségi Megállapodása,
iv) ESB Alapokból finanszírozott operatív programok,
v) Az ESB Alapokból finanszírozott operatív programok ex-ante értékelése, és ezen belül is
különösen az értékelhetőségi vizsgálatról szóló jelentések,
vi) hazai szakpolitikai stratégiák, programok,
vii) az értékelés témaköréhez kapcsolódó korábbi értékelések, elemzések, kutatási
eredmények tapasztalatai.
7. A MÉF az indikatív értékelési tervet megküldi az irányító hatóságoknak és a szakpolitikai
felelősnek, egyéb érintetteknek véleményezésre.
8. Az irányító hatóságok, szakpolitikai felelősök, egyéb érintettek javaslatokat fogalmaznak meg az
indikatív értékelési tervvel kapcsolatban.
9. Az indikatív értékelési terv véglegesítése céljából a MÉF a beérkezett javaslatok figyelembe
vételével elkészíti az értékelési tervet.
10. Az irányító hatóságok az értékelési tervet elküldik az OP MB-knek véleményezésre.
11. Az értékelési terv elfogadása céljából:
a) Az IH megküldi a MÉF részére az OP MB tagok észrevételeit, az átvezetésre vonatkozó
javaslataikkal együtt.
b) A MÉF átvezeti az OP MB észrevételeket.
c) Az OP MB-k jóváhagyják az értékelési tervet.
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2.3 AZ ÉRTÉKELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA
12. Az értékelési terv végrehajtásához kapcsolódóan a MÉF:
a) előkészíti és lefolytatja a közbeszerzéseket,
b) nyomonköveti a közbeszerzések szakmai és pénzügyi előrehaladását,
c) ellátja az értékelések beszerzéséhez kapcsolódó szerződéskötési feladatokat,
d) nyomonköveti az értékelési projektek szakmai és pénzügyi előrehaladását,
e) elvégzi a szerződések teljesítésigazolását és intézkedik a kifizetések teljesítéséről.
13. A MÉF a KÖFOP MB-n beszámol az értékelési terv végrehajtásáról, és tájékoztatót ad az OP MB és
a PM MB ülésein.
14. Az értékelési tervben szereplő értékelések lefolytatásához kapcsolódóan a MÉF:
a) konzultál az IH-kkal és a szakpolitikai felelősökkel az értékelések lefolytatásához szükséges
feladatleírások tartalmáról és a teljesítési követelményekről,
b) elkészíti az értékelések feladatleírását,
c) ellátja az értékelések menedzsmentjét,
d) előkészíti

és

megszervezi

az

elkészült

értékelések

megvitatását

célzó

szakmai

rendezvényeket,
e) megküldi véleményezés céljából az elkészült értékeléseket az irányító hatóságnak és az
érintett szakpolitikai felelősöknek, majd a vélemények alapján elkészít(tet)i az értékelések
végleges verzióját.
15. A MÉF az elkészült értékelésekről összefoglalót készít, és megküldi az érintett irányító
hatóság(ok)nak, a KÖFOP MB-nek és a PM MB-nek, valamint gondoskodik az összefoglaló
jelentések honlapra való feltöltéséről.
16. Az IH az elkészült és MÉF által IH részére megküldött jelentést az OP MB tagok rendelkezésére
bocsátja a BIR/MB felületen keresztül.
17. Az irányító hatóság az értékelési tevékenységben való közreműködése kapcsán:
a) a MÉF 14. pont pontban definiált feladatához kapcsolódóan javaslatokat fogalmaz meg az
értékelési kérdésekhez, az értékelésekhez készítendő feladatleíráshoz és szakértői
információkkal segíti az értékelések lefolytatását,
b) részt vesz az értékelések megvitatását célzó szakmai rendezvényeken,
c) véleményezi az értékeléseket és ezeket megküldi a MÉF-nek,
d) az elkészült értékeléseket véleményezésre megküldi az OP MB-nek.
18. A szakpolitikai felelős az értékelési tevékenységben való közreműködése kapcsán:
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a) a MÉF 14. pont pontban definiált feladatához kapcsolódóan javaslatokat fogalmaz meg az
értékelési kérdésekhez, az értékelésekhez készítendő feladatleíráshoz és szakértői
információkkal segíti az értékelések lefolytatását,
b) részt vesz értékelések megvitatását célzó szakmai rendezvényeken,
c) véleményezi az értékeléseket és ezeket megküldi a MÉF-nek.
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2.4 AZ ÉRTÉKELÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
19. Az értékelési terv felülvizsgálatára – rendszeresen – 1-1,5 évente kerül sor, legelőször 2017-ben.
20. Az értékelési terv módosítását az OP MB az IH útján, az IH, a szakpolitikai felelős vagy a MÉF
kezdeményezheti a módosítás hátteréről és indokoltságáról szóló javaslattal.
21. A MÉF megvizsgálja a módosítási kezdeményezést és elkészíti a módosítást.
22. A MÉF a módosított értékelési tervet elküldi az érintett irányító hatóságoknak és szakpolitikai
felelősöknek, a továbbiakban lásd 7-11. pontok.
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2.5 ÉRTÉKELÉSI ADATLAP-MINTA ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉRTÉKELÉSEK
KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Az értékelési témakör azonosítója

Kitöltési útmutató

Az értékelési témakör címe

A tervezett értékelés címe

Az értékelés célja

Annak rövid, célratörő bemutatása, hogy az értékelés
megállapításai milyen tervezési és/vagy döntéshozatali
fázisban és milyen tartalommal tudnak hozzájárulni
ahhoz, hogy az EU-s támogatások nagyobb
hatékonysággal és/vagy eredménnyel kerüljenek
kihelyezésre.

Előzetes értékelési kérdések

Az értékelési kérdésekkel ragadjuk meg a kimeneti
változókat, azokat a momentumokat, amelyek
alakulására a program végrehajtása során és/vagy
hatására kíváncsiak vagyunk.
Az értékelési kérdések között szerepeltetni szükséges
hatékonyságra (input/output arányokra) vonatkozó
kérdéseket is.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben a
megállapítások kifejtésre kerülnek

A legtöbb on-going értékelés az éves végrehajtási
jelentésekben kerül majd bemutatásra, ugyanakkor
kiemelt fontosságú a 2017. és 2019. évi stratégiai
jelentés is, amelyekben átfogó, horizontális célok
teljesülését vizsgáló értékeléseket is be kell mutatni.
Szintén fontos momentum a 2019. évi teljesítmény
felülvizsgálat, amelyhez – leginkább nem-teljesítés
esetén – a pénzügyi szankciók elkerülése érdekében
szükséges háttérelemzések, értékelések rendelkezésre
állását biztosítani kell, illetve a jól-teljesítő prioritások
között
a
teljesítménytartalék
újraallokálását
megalapozza.

A vizsgálandó OP prioritás(ok) száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés száma

Minden OP prioritást szükséges legalább 1
programszintű vagy tematikus célkitűzés szintű
értékeléssel vizsgálni. Amennyiben a prioritáson belül a
specifikus célok heterogének, a fenti kritérium akkor
tekinthető teljesítettnek, amennyiben a prioritás
minden specifikus célja vizsgálatra kerül legalább egy
értékeléssel.
Amennyiben az értékelés nem köthető OP prioritáshoz
és/vagy tematikus célkitűzéshez, átfogó értékelésként
kell rá hivatkozni.

Az értékelés szintje

Az értékelések alábbi három szintje választható:
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Átfogó értékelés,
Tematikus célkitűzés szintű értékelés,


Az értékelés típusa

Három fő típus közül választandó:




Tervezett értékelési módszerek

Programspecifikus értékelés.

eredményességi értékelés,
hatásértékelés,
intézményi értékelés.

Pl. interjú, fókuszcsoport,
kontrollcsoportos elemzés stb.

dokumentumelemzés,

A módszerek bemutatása az értékelések adatigényéhez
és annak költségvetésének tervezéséhez szükséges.
Adatszükséglet

Az értékelések lefolytatásához
biztosításához szükséges.

szükséges

adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

Annak érdekében, hogy a szükséges adatok
rendelkezésre álljanak, mindenképpen szükséges
definiálni az adatbeszerzés felelősét, valamint az
adatbeszerzés pénzügyi hátterét.

Értékelés tervezett ideje és időtartama

Az eredményességet és hatásokat vizsgáló értékelések
ütemezésénél fontos, hogy az értékelések kezdeti
időpontját úgy időzítsék, hogy már a projektek kritikus
tömege lezárult és van vizsgálható eredmény/hatás. A
projekttípusok kifutási ideje és a hatásmechanizmusok
ismerete alapján lehet megállapítani, hogy melyik
konstrukciókat mikor lehet elkezdeni értékelni és ezt
figyelembe kell venni az értékelési terv összeállításánál
is.
Az értékelés tervezéséhez az adott évi közbeszerzési
tervben az értékelést megfelelő időben és átfutási
idővel elő kell készíteni.

Értékelés költségvetése

Az
értékelések
költségvetése
kapcsán
négy
költségkategória választható:
 Alacsony: 5-8 millió Ft vagy annál kevesebb
 Mérsékelt: 8-18 millió Ft
 Magas: 18-30 millió Ft vagy ezt a keretösszeget
meghaladó értékű értékelési projekt.
A konkrét pénzügyi forrásigény az értékelési kérdések, a
ToR véglegesítése után adható meg.
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2.6 ÉRTÉKELÉSEK TERVEZÉSÉRE, KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK


Guidance Document on Evaluation Plans:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guida
nce_en.pdf



Guidance Document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European
Regional Development Fund and Cohesion Fund for Programming Period 2014-2020,
Concepts and Recommendation
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf



Guidance Document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European
Social Fund for Programming Period 2014-2020
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en



Guidelines: Establishing and implementing the evaluation plan of 2014-2020 RDPs
http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/app_templates/enrd_assets/pdf/evaluation/EP_Guidelines_Draft_March2014.pdf



Guidance Fiche 1 Content of the Evaluation Plan for the EMFF
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/guidance-fiche-1-evaluation-plan_en.pdf
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3 RÉSZ: A TERVEZETT ÉRTÉKELÉSEK ADATLAPJAI
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3.1 PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS SZINTŰ ÉRTÉKELÉSEK
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-I.

Az értékelési témakör címe

Horizontális elvek és politikák érvényesülésének értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az értékelés célja, hogy megvizsgálja a felhívásokban
megfogalmazott
horizontális
elvárásoknak
a
projektvégrehajtás során történő érvényesülését, és ez
alapján
további
javaslatokat
fogalmazzon
az
intézményrendszer felé az időszak hátralévő részére,
valamint a 2021-27-es programozási időszakra.

Előzetes értékelési kérdések

Elvek érvényesülése a gyakorlatban
 Hogyan alkalmazható a Horizontális útmutató a
gyakorlatban?
 Hogyan érvényesültek a horizontális elvek és politikák a
végrehajtásban?
 A horizontális elvek és politikák megvalósítása
érdekében alkalmazott eszközök közül melyek
bizonyultak sikeresnek és melyek nem? Miért?
 Milyen különbségek azonosíthatók az egyes operatív
programok / szakterületek működése között?
 Rendszerszintű megoldások születtek-e vagy OP-nként
eltérő mechanizmusokat alkalmaztak az irányító
hatóságok?
 Hogyan igazolhatóak az egyes horizontális vállalások
teljesítése? Egységes-e az OP-k esetében például az
alátámasztó
dokumentumokkal,
igazolásokkal
kapcsolatos elvárások?
 Milyen intézményi feltételek szükségesek a horizontális
szabályok
gyakorlatban
történő
megfelelő
érvényesítéséhez?
Mérés, számszerűsítés, indikátorok
 Milyen eredmények azonosíthatók és számszerűsíthetők
a horizontális indikátorkészletben meghatározott
indikátorokra építve?
 Milyen
változtatás
szükséges
a
horizontális
indikátorkészlettel kapcsolatban, hogy a horizontális
indikátorok gyűjtése rendszerszinten működjön?
 A megvalósított fejlesztések milyen mértékben járultak
hozzá az esélyegyenlőség érvényesítéséhez / a fenntartható fejlődéshez? Számszerűsíthető-e ez a hatás?
Esélyegyenlőség-specifikus kérdések
 Milyen hatása van a fejlesztéseknek a hátrányos
helyzetű,
valamint
kiemelten
roma
emberek
életkörülményeire?
 Megfelelő módon érvényesülnek-e a releváns, 2003. évi
CXXV. törvény 8. § szerinti esélyegyenlőségi
célcsoportok érdekei?
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Fenntarthatóság-specifikus kérdések
 Képes-e
egy-egy
beruházás
környezetvédelmi-,
természetvédelmi célokat szolgálni akkor, amikor a
beruházás célja nem ilyen jellegű?
 Azokban az esetekben, amikor nem indokolt a
környezeti hatásvizsgálat (KHV), van-e lehetőség
környezetvédelmi szempontok mérlegelésére?
 Hogyan lehet a jövőben azokat a rossz példákat
kiküszöbölni, amikor az egyik környezetvédelmi, vagy
fenntarthatósági cél felülírja a másikat (lásd.
napkollektor telepítés miatt fakivágás, erdőirtás), stb.?
 Hogyan járultak hozzá a szemléletformálást célzó
intézkedések a horizontális elvek és politikák
érvényesítéséhez?
Nemzetközi benchmark
 Hogyan jellemezhető a hazai állapot tagállami és
nemzetközi összehasonlításban?
 Milyen tapasztalatokat érdemes átültetni a hazai
gyakorlatba az EU tagállamaiban a horizontális elvek és
politikák megvalósítását célzó intézkedések kapcsán?
Hogyan jellemezhető a hazai állapot tagállami és
nemzetközi összehasonlításban?
Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Előrehaladási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek
KEHOP
összes
prioritása,
ismeretterjesztés), TOP-2

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi és eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, horizontális szabályok megjelenítése a felhívásokban,
horizontális elvek és politikák érdekében elvégzett
intézkedések
szakmai-műszaki
megvalósulására,
eredményére és költségeire vonatkozó jelentések, a
horizontális elvek és politikák érvényesülésében érintett és
érdekelt csoportok elégedettsége a fejlesztési programok
horizontális teljesítményével

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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EFOP-3

(környezeti

Az értékelési témakör azonosítója:

PM-II.

Az értékelési témakör címe

Az intézményi struktúra és humán kapacitások felmérése

Státusz 2017 őszén

Elkészült. (Az intézményértékelés érintette ezt a területet)
https://www.palyazat.gov.hu/intzmnyi-expost-rtkelsek

Az értékelés célja

A 2014-2020-as operatív programok sikeres végrehajtásához
szükséges humán kapacitások felmérése és értékelése. Az
értékelés alapján szaktudás és munkakörök szerinti HR
kapacitás útmutató készítése, valamint a KÖFOP-3 prioritási
tengely humán erőforrást biztosító pénzügyi forrásainak
tervezéséhez hozzájárulás.

Előzetes értékelési kérdések











Mekkora hatékonysággal működik a központosítás?
A központosítás milyen mértéke javasolt?
Melyek a kritikus folyamatok, milyen tipológia alakítható
ki a működésre, milyen kapacitások hiányoznak?
Biztosítja-e a hatályos intézményi szabályozás a
megfelelő elhatárolást az intézményi funkciók
tekintetében az IH-k és a ME között?
Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a szakágazati
minisztériumi rendszerben való működés ne okozzon
adminisztratív terheket a kedvezményezettek részére?
Hogyan erősíthető a kommunikáció a szakpolitika, a
végrehajtás és a koordináció között?
Milyen
különbségek
azonosíthatók
az
egyes
szakterületek illetve szervezet-típusok működése,
eredményessége, dolgozói és ügyfél-elégedettsége
között?
A technikai segítségnyújtása keret megfelelőségének
vizsgálata, szükséges-e a keret megemelése?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, kérdőív, interjúk, esettanulmány,
fluktuációs és exit-interjú adatok elemzése, fókusz-csoport /
intézményi szereplők részvételével, EU pilot kompetenciaprofil felhasználásával

Adatszükséglet

Fluktuációs és exit-interjú adatok, EU tagállami tapasztalatok
adatai
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Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

Nem releváns.
2016.
Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-II.1

Az értékelési témakör címe

Az intézményi struktúra és humán kapacitások felmérése

Státusz 2019 I. negyedévében

A PM-II értékelés ismétlése/folytatása

Az értékelés célja

A 2014-2020-as operatív programok sikeres végrehajtásához
szükséges humán kapacitások felmérése és értékelése. Az
értékelés alapján szaktudás és munkakörök szerinti HR
kapacitás útmutató készítése, valamint a KÖFOP-3 prioritási
tengely humán erőforrást biztosító pénzügyi forrásainak
tervezéséhez hozzájárulás.

Előzetes értékelési kérdések










Mekkora hatékonysággal működik a központosítás?
A központosítás milyen mértéke javasolt?
Melyek a kritikus folyamatok, milyen tipológia alakítható
ki a működésre, milyen kapacitások hiányoznak?
Javult-e az intézmények hatékonysága, működése a
humán kapacitások optimalizálása révén?
Biztosítja-e a hatályos intézményi szabályozás a
megfelelő elhatárolást az intézményi funkciók
tekintetében az IH-k és a központi koordináció között?
Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a szakágazati
minisztériumi rendszerben való működés ne okozzon
adminisztratív terheket a kedvezményezettek részére?
Hogyan erősíthető a kommunikáció a szakpolitika, a
végrehajtás és a koordináció között?
Milyen
különbségek
azonosíthatók
az
egyes
szakterületek illetve szervezet-típusok működése,
eredményessége, dolgozói és ügyfél-elégedettsége
között?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés (2020)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, kérdőív, interjúk, esettanulmány,
fluktuációs és exit-interjú adatok elemzése, fókusz-csoport /
intézményi szereplők részvételével, EU pilot kompetenciaprofil felhasználásával

Adatszükséglet

Fluktuációs és exit-interjú adatok, EU tagállami tapasztalatok
adatai
Nem releváns.
2020

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
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Értékelés költségvetése

Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-III.

Az értékelési témakör címe

Projektszintű árazási gyakorlat felmérése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A Regionális Politika végrehajtásának hatékonyságának
növelése érdekében a vonatkozó nemzeti szabályozási anyag
tényalapú módosítása és/vagy deregulációja.

Előzetes értékelési kérdések









Vannak-e az uniós fejlesztések területén a
kedvezményezett és a beszállítók közötti árazási
gyakorlatnak speciális formái?
Megkülönböztethetők-e
szektoronként
árazási
gyakorlatok?
Milyen módszertani keretei vannak a nem tisztességes
árazás felmérésének, milyen közgazdasági elméletek
vizsgálhatók az európai gyakorlat és az EU alapokmánya
alapján?
Hogyan különböztethetők meg a versenyszabályozási
kategóriák (pl. összejátszás) a projektárazási viselkedést
magyarázó piaci és kedvezményezetti helyzetektől?
Sérült-e és ha igen, milyen mértékben, milyen módon az
uniós fejlesztések területén az árak információközvetítő
funkciója?
Mennyiben rontja az uniós fejlesztések hatékonyságát és
eredményességét, amennyiben az árazási gyakorlat
torzul?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR

Adatszükséglet biztosításának módja

Nem releváns

Értékelés tervezett ideje

2020.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-IV.

Az értékelési témakör címe

Szakaszolás intézményének értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A projektek szakaszolása lassít(hat)ja a programok
végrehajtását
és
bonyolíthatja
az
adminisztratív
folyamatokat, ezért szükséges a szakaszolás intézményének
felmérése, és a tapasztalatok végrehajtásba történő
átültetése a hatékonyabb programvégrehajtás érdekében.

Előzetes értékelési kérdések











Milyen eszközökkel és milyen hatékonysággal támogatta
az intézményrendszer a szakaszolás megvalósítását?
Milyen előnyeit lehet azonosítani – eredeti célján túl - a
szakaszolás intézményének?
Milyen formalizálható hazai és tagállami tapasztalatok
azonosíthatók, amelyek továbbvihetők a következő
időszak szabályozásában?
Mennyiben járult hozzá a szakaszolás intézménye a
2014-20-as időszakban a projektek végrehajtásának
gyorsításához, a kezdeti forráslehívások gyorsításához?
Volt-e hatással a szakaszolás intézménye a 2007-2013-as
projektek végrehajtására, azok átfutási idejére?
Milyen nehézségekkel kellett szembesülniük a
kedvezményezetteknek, illetve az irányító hatóságoknak
a szakaszolás alkalmazása során?
Milyen végrehajtási kérdések tekintetében szükséges
további egyeztetés az EU Bizottsággal vagy más releváns
szereplőkkel a végrehajtási kockázatok csökkentése,
kezelése érdekében?
Milyen módosításokat érdemes a következő (2021-2027)
időszakra foganatosítani?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns.

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-1, IKOP-2, IKOP-3, TOP-1, KEHOP.

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR

Adatszükséglet biztosításának módja

Nem releváns

TC-6, TC-7.
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interjúk,

kérdőívek,

monitoring

Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

2018-2019
Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-V.

Az értékelési témakör címe

A partnerség és a többszintű kormányzás folyamatba
épített értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

TÖRÖLVE: Az intézményértékelés ezeket a kérdéseket – egy
kivételével - vizsgálta. Az MB tagok elégedettségi felmérését
több ízben elvégeztük, a TKR (beleértve a térségi
szereplőket) értékelése folyamatban van.
https://www.palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek

Az értékelés célja

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer és végrehajtás
további
fejlesztési
lehetőségeinek
feltárása
a
1303/2013/EU-rendelet 52. cikk f) és i) pontja céljából,
valamint az 5. cikk szempontjainak figyelembe vételével.

Előzetes értékelési kérdések







Milyen kihívások jellemzik a fejlesztéspolitika
végrehajtását?
Milyen problémák akadályozzák a kihívások
leküzdését?
Milyen fejlesztési lehetőségek azonosíthatóak a
kihívások kezelése érdekében?
Milyen nemzetközi jó megoldások alkalmazása
javasolható?
Indokolt-e a technikai segítségnyújtás keret
allokációjának megváltoztatása?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentések

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, esettanulmány, fókuszcsoport, elégedettségi
felmérés partnerek körében

Adatszükséglet

Nem releváns

Adatszükséglet biztosításának módja

Nem releváns

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-V.1.

Az értékelési témakör címe

A partnerség és a többszintű kormányzás folyamatba
épített értékelése

Státusz 2019. I. negyedévében

Törölve

Az értékelés célja

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer és végrehajtás
további
fejlesztési
lehetőségeinek
feltárása
a
1303/2013/EU-rendelet 52. cikk f) és i) pontja céljából,
valamint az 5. cikk szempontjainak figyelembe vételével.

Előzetes értékelési kérdések







Milyen kihívások jellemzik a fejlesztéspolitika
végrehajtását?
Milyen problémák akadályozzák a kihívások
leküzdését?
Milyen fejlesztési lehetőségek azonosíthatóak a
kihívások kezelése érdekében?
Milyen nemzetközi jó megoldások alkalmazása
javasolható?
Indokolt-e a technikai segítségnyújtás keret
allokációjának megváltoztatása?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentések (2017, 2018, 2019), előrehaladási
jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, esettanulmány, fókuszcsoport, elégedettségi
felmérés partnerek körében

Adatszükséglet

Nem releváns

Adatszükséglet biztosításának módja

Nem releváns

Értékelés tervezett ideje

Minden év I. negyedév (1 hónap)

Értékelés költségvetése

Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-VI.

Az értékelési témakör címe

Adminisztratív terhek és költségek alakulása a támogatási
programok végrehajtása során

Státusz 2017 őszén

A 2016-os intézményértékelés vizsgálta, későbbiekben
megismételhető. Megrendelő személye (intézményi
szervezeti egység) tisztázandó.
https://www.palyazat.gov.hu/intzmnyi-expost-rtkelsek

Az értékelés célja

Az adminisztratív terhek és költségek alakulásának
felmérése a fejlesztéspolitikában, egységes és konzisztens
tagállami módszertan kidolgozása és bevezetése (a Jó Állam
index és az EU-SCM módszertan figyelembevételével) a
1303/2013/EU-rendelet 52. cikk g) pontja céljából.

Előzetes értékelési kérdések










Milyen
adminisztratív
terhek
jellemzik
a
támogatáskezelést?
Milyen ügyfél-elégedettség jellemzi az igénybe vehető
ügyintézési csatornákat?
Milyen fejlesztési lehetőségek tárhatóak fel?
Milyen nemzetközi jó megoldások adaptálása indokolt?
Milyen egyéb tényezők befolyásolják az adminisztratív
terhek alakulását?
Milyen típusú adminisztratív tehernek van valós
hozzáadott értéke?
Melyek azok az adminisztratív elvárások, amelyek nem
csak a kedvezményezettől szerezhetőek be?
Mely szoftverek használata segíti leginkább a
tehercsökkentést és a hatékony (visszafizetés nélküli)
forrásfelhasználást? (pl. Opten, Arachne, EUPR/FAIR
stb.)

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentések (2017, 2018, 2019), előrehaladási
jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány,
monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, SCM adatbázis

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
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Értékelés tervezett ideje

Minden év I. negyedév (1 hónap)

Értékelés költségvetése

Mérsékelt (módszertan kidolgozásával együtt)
Alacsony (a további években)
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-VII.

Az értékelési témakör címe

Üzleti infrastruktúra fejlesztések értékelése

Státusz 2017 őszén

2007-2013-ra elkészült
https://www.palyazat.gov.hu/regionlis-fejlesztsek-expostrtkelsek

Az értékelés célja

A releváns operatív programok eredményességének
növelése, a finanszírozási és támogatási felhívások célzott
kialakításának elősegítése, az OP-kon átívelő szinergiák
elősegítése policy-szintű ajánlásokkal.

Előzetes értékelési kérdések














Milyen fejlesztések voltak indokoltak, jellemzők a
szolgáltatóknál?
Mennyiben növelte az üzleti befektetéseket a termelő és
szolgáltató kapacitások kialakítása?
Milyen területi vagy szolgáltatási szempontok
érvényesültek az önkormányzati és a magánberuházói
szolgáltatásfejlesztésnél?
Mi a célcsoportja az egyes üzleti infrastruktúra
típusoknak?
Hogyan viszonyult a fejlesztett szolgáltatási kör az
igénybevevő vállalkozások igényeihez?
Mennyiben járultak hozzá a szolgáltatásjavító-és bővítő
fejlesztések a szolgáltatásokat igénybevevő KKV-k
árbevételének, versenyképességének növekedéséhez?
Megállapítható-e az üzleti infrastruktúra és a
foglalkoztatási hatások között kapcsolat? Az üzleti
infrastruktúra fejlesztések komplexitása eredményezette nagyobb foglalkoztatási hatást?
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentések (2017, 2018, 2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TOP-1, GINOP-1, VEKOP-1, TC-8 és TC-3
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Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, cégregiszterek, ipari parkok összesített adatai (TEIR,
2003-2010)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2018. és 2019.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-VII.1.

Az értékelési témakör címe

Üzleti infrastruktúra fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A releváns operatív programok eredményességének
növelése, a finanszírozási és támogatási felhívások célzott
kialakításának elősegítése, az OP-kon átívelő szinergiák
elősegítése policy-szintű ajánlásokkal.

Előzetes értékelési kérdések














Milyen fejlesztések voltak indokoltak, jellemzők a
szolgáltatóknál?
Mennyiben növelte az üzleti befektetéseket a termelő és
szolgáltató kapacitások kialakítása?
Milyen területi vagy szolgáltatási szempontok
érvényesültek az önkormányzati és a magánberuházói
szolgáltatásfejlesztésnél?
Mi a célcsoportja az egyes üzleti infrastruktúra
típusoknak?
Hogyan viszonyult a fejlesztett szolgáltatási kör az
igénybevevő vállalkozások igényeihez?
Mennyiben járultak hozzá a szolgáltatásjavító-és bővítő
fejlesztések a szolgáltatásokat igénybevevő KKV-k
árbevételének, versenyképességének növekedéséhez?
Megállapítható-e az üzleti infrastruktúra és a
foglalkoztatási hatások között kapcsolat? Az üzleti
infrastruktúra fejlesztések komplexitása eredményezette nagyobb foglalkoztatási hatást?
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés (2020)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TOP-1, GINOP-1, VEKOP-1, TC-8 és TC-3

Az értékelés szintje

Átfogó
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Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, cégregiszterek, ipari parkok összesített adatai (TEIR,
2003-2010)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019 - 2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-VIII.

Az értékelési témakör címe

A helyi gazdaság
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Javaslatok kidolgozása arra, hogy milyen fejlesztéspolitikai
eszközökkel és módszerekkel érhető el, hogy a helyi és
területi szempontok alkalmazásával a gazdaság fejlesztésére
irányuló erőfeszítések eredményesebbé és hatékonyabbá
válhassanak. Közvetlen célja az Országos Településfejlesztési
Koncepció aktualizálásához való hozzájárulás.

Előzetes értékelési kérdések












fejlődésének

területi

szempontú

Milyen mértékben és módon járultak hozzá a TOP egyes,
értékelés körébe vont beavatkozásai az érintett területi
szereplők
területén
a
gazdasági
teljesítmény
változásához?
Milyen módon, mértékben járultak hozzá az egyes
ágazati (tematikus) programok értékelés körébe vont
intézkedései a gazdasági teljesítmény változásához?
Kimutatható-e szinergikus hatás és kapcsolható-e ez akár
az OP-ok, akár a területi stratégiák tartalmához vagy
megtervezésük folyamatához?
Melyek voltak azok a beavatkozások, amelyek döntő
befolyást gyakoroltak a gazdasági teljesítmény
változására?
Milyen hatást gyakoroltak a megye térszerkezetére a
beavatkozások, különös tekintettel a gazdaságilag
elmaradottnak tekinthető területek felzárkózását
valamint a megye potenciális versenyelőnyeinek,
lehetőségeinek
kihasználását
tekintve.
Meghatározhatók-e „nyertesek” illetve „vesztesek”, ha
igen, minek köszönhetően?
Mennyiben járult hozzá az előre meghatározott
(„dedikált”) forráskeretek rendszere a beavatkozások
eredményességéhez a vizsgált területi szereplők
szempontjából?
Beazonosítható-e
forrástömeg, amelynek
- a
költségvetési
időszak
hátralévő
részében
átcsoportosítása javasolható.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés (2020)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TOP-1, TOP-2, TOP-5, TOP-6, GINOP-1, GINOP-2, GINOP-7,
IKOP-3, IKOP-4, VEKOP-1, VEKOP-5, VEKOP-6

Az értékelés szintje

Átfogó
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, esettanulmány, adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR és KSH területi statisztika, MTA KRTK AdatbanK: GEO –
SZÁMLÁLÓKÖRZETI ADATBÁZIS

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-IX.

Az értékelési témakör címe

Támogatások abszorpciójának vizsgálata

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével

Az értékelés célja

Cél, hogy az abszorpció területi mintázatának ismeretével
történhessen meg a 2021-2027-es programozási időszak
tervezése, fókuszálása. A monitoring bizottságok
munkájának támogatása mélyebb, minden OP-t átfogó
elemzésekkel a támogatások területi, ágazati és célcsoportos
elemzésével.

Előzetes értékelési kérdések











Hogyan alakul a támogatások felhasználása regionális /
megyei / járási / települési bontásban?
Melyek a forráshiányos (abszorpcióban alulteljesítő)
térségek? Mennyire forráshiányosak a kedvezményezett
járások és települések a többi területi szereplőhöz
képest? Mennyire forráshiányosak az SZVZ települései a
többi területi szereplőhöz képest?
Hogyan alakul a források abszorpciója a különböző
településtípusok esetében? (főváros, MJV, város, község,
illetve járásközpont – járás többi települése)
Hogyan
alakul
a
támogatások
felhasználása
Magyarországon a tematikus célok vonatkozásában
különböző térkategóriákban?
Hogyan alakult az egyes alapok (KA, ERFA, ESZA, IFK)
forrásfelhasználása a különböző térkategóriákban?
Milyen területi különbségek fedezhetők fel az egyes
ágazati operatív programok területi forrásallokációiban?
Hogyan
alakul
a
támogatások
felhasználása
Magyarországon az egyes célcsoportok vonatkozásában?
Milyen kapcsolat azonosítható az adott térségre jellemző
forrásallokáció és az adott terület társadalmi-gazdasági
fejlettsége között? Lehet-e e mentén tipizálni az egyes
térségeket?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA prioritási tengelyek, kitekintéssel a KA-ra és az
EMVA-ra is

Az értékelés szintje

Átfogó értékelés

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, IIER, KSH
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Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Belső kapacitásból végezhető, alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-X.

Az értékelési témakör címe

A támogatások költségvetési szempontú értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A nemzeti éves költségvetési tervezés támogatása

Előzetes értékelési kérdések





Hogyan viszonyult a költségvetés által biztosított
társfinanszírozási összeg a projektekből származtatható
közvetlen SZJA, járulék és ÁFA bevételhez képest?
Hogyan alakul a költségvetési intézmények önerő
szükséglete a megítélt és leszerződött támogatások
alapján (költségvetési fejezetenként)?
Milyen költségvetési projektek finanszírozhatók EU-s
forrásból, és milyen prioritások mentén született döntés
ezek nemzeti finanszírozásáról?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Magyarország Konvergenciajelentésének előrehaladásáról
szóló jelentések

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó értékelés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR

Adatszükséglet biztosításának módja

Nem releváns

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Belső kapacitásból végezhető
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XI.

Az értékelési témakör címe

Az indikátorok és a mérföldkövek értékelése 2007-2013

Státusz 2017 őszén

Elkészült.

Az értékelés célja

Az értékelés célja, hogy megvizsgálja a GEAC2No. 7.
teljesítési kritériumainak való megfelelést és ez alapján
javaslatokat adjon az OP-kban foglalt indikátorok esetleges
módosítására.

Előzetes értékelési kérdések










Hogyan működnek az operatív programok prioritási
tengelyeire
meghatározott
eredményességmérési
keretbe foglalt indikátorok?
Teljesültek-e a pénzügyi reprezentativitásra vonatkozó
feltételek?
Megragadják-e
az
indikátorok
a
fejlesztések
kimeneteleit, illetve eredményeit?
Milyen belső, végrehajtással összefüggő vagy a
mérföldkövek kitűzésével kapcsolatos okai vannak a
mérföldkövektől való elmaradásnak és el nem
maradásnak?
Milyen külső, társadalmi-gazdasági és környezeti okokra
vezethető vissza a mérföldkövek nem teljesülése?
Milyen javaslatok fogalmazhatók meg az OP-k pénzügyi
forrásainak lehetséges újraallokálásával kapcsolatban?
Milyen javaslatok fogalmazhatók meg a meghatározott
indikátorokkal, illetve ezek célértékeivel kapcsolatban?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet

Átfogó értékelés
Eredményességi
Dokumentum-elemzés, monitoring adatelemzés
EUPR, KSH és vonatkozó tematikus adatbázisok (lásd a
prioritási tengelyeknél meghatározva)
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2016
alacsony

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

2

GEAC: General ex-ante conditionalities, ún. általános előzetes feltételek
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XI.1.

Az értékelési témakör címe

Az indikátorok és a mérföldkövek értékelése 2014-2020

Státusz 2019 I. negyedévében

Az értékelés elindult.

Az értékelés célja

Az értékelés célja egyrészt, hogy felmérje és értékelje az
eredményességmérési keretbe tartozó output indikátorok,
illetve a kapcsolódó célértékek megfelelőségét, másrészt,
hogy jelen időszak tapasztalatai alapján javaslatokat adjon a
következő
időszakban
használandó
indikátorok
kiválasztására.

Előzetes értékelési kérdések







Milyen,
az
indikátorok
meghatározásával,
a
mérföldkövek kitűzésével, tervezésével, vagy a
végrehajtással összefüggő okai vannak az eredeti
operatív programokban szereplő mérföldkövektől való
eltérésnek? Pl.: a vonatkozó indikátordefiníció fellelhető,
hozzáférhető-e, az indikátordefiníció megfelelő,
alkalmas-e
a
feladatának
betöltésére,
az
indikátordefiníció alapján az indikátor alkalmas-e a
prioritás előrehaladásának mérésére, a meghatározott
célértékek, részcélértékek teljesíthetők-e, a várt
indikátorértékek hozzáférhetőek, beszerezhetőek-e?
Milyen problémák merültek fel az indikátorok tervezése,
illetve a programok végrehajtása során (elsősorban az
indikátorok szempontjából) az egyes irányító
hatóságoknál? Milyen javaslatok fogalmazhatók meg az
OP-k pénzügyi forrásainak lehetséges újraallokálásával
kapcsolatban (eredményességi tartalék)?
Javasolt-e az indikátor használata 2020 utáni
időszakban? Ha igen, milyen feltételekkel?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet

Átfogó értékelés
Eredményességi
Dokumentum-elemzés, monitoring adatelemzés
EUPR, KSH és vonatkozó tematikus adatbázisok (lásd a
prioritási tengelyeknél meghatározva)
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2019
alacsony

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XII.

Az értékelési témakör címe

Pénzügyi eszközök értékelése 2007-2013

Státusz 2017 őszén

Elkészült:
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasgfejlesztsi-expostrtkelsek

Az értékelés célja

A 2014-2020-as visszatérítendő támogatások kihelyezésének
beindítása és a piaci célzás hatékonyságának növelése.

Előzetes értékelési kérdések








A visszatérítendő pénzügyi támogatások milyen
hatékonysággal hajthatók végre a vissza nem térítendő
támogatási formák, valamint a piacon elérhető nemzeti
finanszírozású,
illetve
EIB
pénzügyi
eszközök
viszonyrendszerében?
mennyiben felelt meg a hatékony végrehajtás
feltételeinek a hatályos EIB-HU keretszerződés
szabályozása?
Milyen szektorspecifikus és végrehajtási ösztönzők
szükségesek a források eredményes kihelyezéséhez?
Milyen feltételei vannak a kombinált termékek
alkalmazásának?
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentések (2017.)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

GOP, KMOP, TÁMOP

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, cégregiszterek

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje és
időtartama

2016.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XIII.

Az értékelési témakör címe

Pénzügyi eszközök értékelése 2014-20

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével

Az értékelés célja

Eredményeket szolgáltatni a 2014-2020-as visszatérítendő
források
félidei
áttekintéséhez,
az
esetleges
forrásallokációval összefüggő és a további végrehajtás
hatékonyságának
növelése
céljából
javaslatok
megfogalmazása.

Előzetes értékelési kérdések













Bankképessé váltak-e a cégek a támogatás után?
Milyen beavatkozási és végrehajtási logikát követett a
pénzügyi eszközök kihelyezése?
Hogyan alakult a túlélési arány a támogatás után/hatására?
Milyen esetekben érdemes VT támogatást adni?
Szektoronként hogyan alakult a vissza nem térítendő és a
visszatérítendő támogatási formák egymáshoz viszonyított
eredményessége és hatékonysága?
Milyen hatásfokkal sikerült kihelyezni a kombinált
termékeket? (kereslet és kínálat összevetése)
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?
Mennyire reflektáltak az S3 fókuszaira a pályázatok?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen korreláció
a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések tartalmának
alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

GINOP-8, VEKOP-5, VEKOP-1, VEKOP-2, EFOP-5, TC-1, TC-2,
TC-3, TC-4, TC-8, TC-9

Adatszükséglet
Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

Átfogó
Hatásértékelés, eredményességi értékelés
Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés
EUPR, cégregiszterek
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2019
Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XIV.

Az értékelési témakör címe

Az integrált területi végrehajtás értékelése (TKR és KSz)

Státusz 2019 I. negyedévében:

Az értékelés elindult.

Az értékelés célja

Annak feltárása, hogy a TKR és a területi szereplők indikatív
forrásallokációja milyen módon és mértékben járul hozzá a
TOP és VEKOP eredményes megvalósításához, valamint,
hogy milyen korrekciók lennének szükségesek ahhoz, hogy a
TKR a területi és ágazati kiválasztási szempontokat egyaránt
kezelni képes rendszerként eredményesebben és
hatékonyabban működjön. Az értékelés közvetlen célja
továbbá a 1303/2013/EU-rendelet 5. cikk és 52. cikk e)
pontja szerinti végrehajtás vizsgálata.

Előzetes értékelési kérdések

A TKR és a területi forrásallokáció, eredményesség
tekintetében:






kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé teszi-e a területi
szereplők tervezési munkáját?
hozzájárul-e ahhoz, hogy a kiválasztott projektek közötti
szinergia erősödik, ezzel a fenntarthatóság esélyei
nőnek, a projektek hatása erősödik?
milyen módon befolyásolja a kiválasztott projektek
tartalmát, segíti vagy gátolja a helyi igényeknek
megfelelő fejlesztések kidolgozását és végrehajtását?
Segíti vagy gátolja-e az előre rögzített területi
forrásallokáció a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések
végrehajtását?
milyen mértékben teszi lehetővé, hogy a kiválasztott
projektek a lehető legnagyobb mértékben megfeleljenek
az OP céljaiból és indikátoraiból levezetett tartalmi
követelményeknek?

A TKR és a
tekintetében:



területi

forrásallokáció,

hatékonyság

milyen módon és mértékben befolyásolja a lehetséges
kedvezményezettek
projekt-előkészítő
és
projektfejlesztő munkáját?
milyen módon és mértékben befolyásolja a végrehajtó
intézmények (főként az IH és a KSZ) végrehajtó
munkáját? Milyen hatása van a Monitoring Bizottság
végrehajtásban betöltött szerepére?

Továbbá a közreműködő szervezet vonatkozásában:


Rendelkezésre állnak-e, illetve kialakításra kerültek-e az
eredményes
programmegvalósításhoz
szükséges
rendszerek és folyamatok, összhangban vannak-e ezek a
program
megvalósításához
szükséges
követelményekkel? Hogyan írhatók le az IH-val való
munkafolyamatok közös platformfelületei?
58





Elegendő-e a rendelkezésre álló humán kapacitás,
megfelelő-e a dolgozók képzettsége, így a szervezet
teljesítőképessége? Várható-e, hogy a szervezet képes
lesz a források megfelelő ütemű felhasználására?
Milyen hatékonysággal működik a MÁK, mint KSZ,
korábbi és jelenlegi, hasonló tevékenységet végző
szervezetekhez képest? Milyen intézkedésekkel lehetne
javítani a működés hatékonyságát?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási Jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TOP-1-6, VEKOP-1,VEKOP -5, VEKOP-6,

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Adat- és folyamat-elemzés, területi szereplők és
projektgazdák körében végzett kutatások, folyamatok
megfigyelése, felmérése, folyamatszervezési szakértői
munka

Adatszükséglet

EUPR, KSH területi statisztika, TEIR

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2018-2019.

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XV.

Az értékelési témakör címe

Előrehaladási jelentés elkészítéséhez szükséges elemzések

Státusz 2017 őszén

Elkészült.

Az értékelés célja

Az értékelés közvetlen célja a 1303/2013/EU-rendelet 52.
cikk szerinti jelentéstételhez való hozzájárulás.

Előzetes értékelési kérdések













A
Partnerségi
Megállapodás
elfogadása
óta
bekövetkezett változások;
az EU2020-as célokhoz való hozzájárulás vizsgálata az
ESB-alapoknak a kiválasztott tematikus célkitűzésekhez
való hozzájárulása révén;
A Partnerségi Megállapodással összhangban álló,
funkcionális szempontból együtt kezelt fejlesztési terület
vonatkozásában átfogó eredményelemzés;
az ex-ante feltételek teljesítésének állása, a teljesítés
további feltételei és az érintett szereplők,
az ESB-alapok és más uniós és nemzeti finanszírozási
eszközök közötti és az EBB-vel történő koordinációt
biztosító mechanizmusok végrehajtása;
a területi fejlesztés integrált megközelítésének
megvalósítása, vagy az integrált megközelítések
programalapú végrehajtásának összefoglalása, ideértve
az együttműködés érdekében meghatározott kiemelt
területek megvalósításában elért előrehaladása,
a partnerség vizsgálata.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Adat- és folyamat-elemzés, interjúk

Adatszükséglet

EUPR

Adatszükséglet biztosításának módja

Nem releváns

Értékelés tervezett ideje

2017

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XVI.1

Az értékelési témakör címe

KMR-t érintő uniós fejlesztések hatékonysága I.

Státusz 2019 I. negyedévében

az értékelés elindult

Az értékelés célja

Az értékelés célja a Közép-magyarországi régióban
megvalósult fejlesztések hatékonyságának vizsgálata.
Az értékelés két fázisban valósul meg. Az I. fázisban, a 2019
első felében elkészülő értékelésben a rendelkezésre álló
adatok felhasználásával elsősorban a 2020 utáni tervezéshez
kívánunk segítséget, mankókat nyújtani a tervezők számára.

Előzetes értékelési kérdések








A KMR-es országos hatáskörű fejlesztések régióhatáron
túlcsorduló hatásainak elemzése,
a KMR-es fejlesztések Pest megye és Budapest közötti
területi megoszlásának elemzése,
a KMR-es fejlesztések célzottságának elemzése
Hozzájárultak-e
a
fejlesztések
Pest
megye
elmaradottabb térségeinek (pl. Szobi, Nagykőrösi
járások) felzárkózásához?
Hozzájárultak-e a fejlesztések a területi kohézió
erősítéséhez?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns.

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Adat- és statisztikai adatelemzés, interjúk

Adatszükséglet

EUPR, KSH

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2018

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XVI.2

Az értékelési témakör címe

KMR-t érintő uniós fejlesztések hatékonysága II.

Státusz 2019 I. negyedévében

A fejlesztések befejeződése után aktuális

Az értékelés célja

Az értékelés célja a Közép-magyarországi régióban
megvalósult fejlesztések hatékonyságának vizsgálata.
Az értékelés két fázisban valósul meg. A II. fázisban, a
2022-ben megvalósuló értékelés keretében kerül sor a
régióban megvalósult fejlesztések hatékonyságának
teljeskörű, ex-post-jellegű vizsgálatára.

Előzetes értékelési kérdések








A KMR-es országos hatáskörű fejlesztések régióhatáron
túlcsorduló hatásainak elemzése,
a KMR-es fejlesztések Pest megye és Budapest közötti
területi megoszlásának elemzése,
a KMR-es fejlesztések célzottságának elemzése
Hozzájárultak-e
a
fejlesztések
Pest
megye
elmaradottabb térségeinek (pl. Szobi, Nagykőrösi
járások) felzárkózásához?
Hozzájárultak-e a fejlesztések a területi kohézió
erősítéséhez?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns.

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Adat- és statisztikai adatelemzés, interjúk

Adatszükséglet

EUPR, KSH

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2022

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XVII.

Az értékelési témakör címe

Az egész életen át tartó tanulást segítő intézkedések
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A 2020 utáni időszakra vonatkozó tervezés
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések



-









átfogó

Milyen eredményeket sikerült elérni a vonatkozó
stratégiában foglalt célokban:
o Tanuló
egyéni
szükségleteihez
növekvő
alkalmazkodás,
o Tanulási motiváció felkeltése, második esély
biztosítása,
o Szükségleteknek és életkori sajátosságoknak
megfelelő készség-és képességfejlesztés,
o Tanulási lehetőségek és tanulási szükségletek
egyensúlyára törekvés,
o Új tanulási és innovatív pedagógiai módszertan
és kultúra elterjesztése,
o digitális alapkompetencia fejlesztése,
o munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztésea nem
formális és informális tanulási formák milyen
mértékben segítették elő a formális képzésbe
és/vagy a szakképzésbe történő be- és/vagy
visszalépést,
o a nem formális és informális tanulási formák
hogyan segítették elő az idősek életminőségének
javítását,
o az egész életen át tartó tanulás területi
jellemzői.
Hogyan járultak hozzá a felnőttképzést támogató
programok az egyes életkori kohorszok képzettségének
javulásához? Hogyan alakult a résztvevők aránya/száma,
korosztályi megoszlása?
Hogyan járultak hozzá az infrastrukturális fejlesztések
(közművelődési és közgyűjteményi infrastruktúra
fejlesztése,
tanulási,
kreatív
és
szolgáltató
terek - oktatóterek, oktatópontok, tanulmányi raktárak,
látványraktárak kialakítása, bővítése) a fenti célok
megvalósulásához?
Milyen koordinációs mechanizmusok mentén történt a
fejlesztések megvalósítása?
Milyen pozitív és negatív ösztönzők azonosíthatók a
fejlesztések megvalósítása során?
Eléri-e a kritikus tömeget a fejlesztésekre szánt forrás?
Milyen területi, regionális különbözőségek azonosíthatók
a fejlesztések eredményeiben, és ezek milyen okokra
vezethetők vissza?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
63



abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-3 (EFOP-3.1. és EFOP-3.7 intézkedések), EFOP-4,
GINOP-6, VEKOP-7

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Interjú, kérdőíves kutatás, fókuszcsoport, monitoring és
kvantitatív adatok elemzése

Adatszükséglet

EUPR, KIR-STAT, KULTSTAT

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020.

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

TC-9, TC-10
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XVIII.

Az értékelési témakör címe

Regionális
operatív
programok
forrásfelhasználásának területi elemzése

Státusz 2017 őszén

Elkészült.
https://www.palyazat.gov.hu/regionlisfejlesztsek-expost-rtkelsek

Az értékelés célja

Annak vizsgálata, hogy:

2007-13-as

 hogyan hatottak az előző időszakban megvalósult
fejlesztések a területi folyamatok - beleértve a területi
egyenlőtlenségek - alakulására
Közvetlen célja a 2016. évi Területi Jelentéshez való
hozzájárulás
Előzetes értékelési kérdések

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet
Adatszükséglet biztosításának módja

 Területi forrásallokáció vizsgálata járási, megyei,
regionális szinten
 Területi forráskihelyezés és a térségi fejlettség
összefüggése Igényelt, felhasznált források tematikai
különbségei az egyes régiók, megyék, járások között
 ROP források milyen módon hatottak a gazdasági és
foglalkoztatási mutatókra, ezáltal a térségek helyzetére,
fejlődési pályájára? Mely mutatókra voltak hatással, mely
mutatókra nem, Alkalmasak-e az indikátorok (OP, projekt
szinten) a területfejlesztési hatás mérésére?
 A területi forrásallokáció alapján jellemzően mely
térség/településtípus fejlődését szolgálták a regionális
operatív programok, pl. nagyváros, térségközpont
városok, vidéki térségek, falvak, OTK (OFTK)
térségtípusok? Városok, kistérségi központok részesedése
a forrásfelhasználásban, ennek térségi hatásai?
 Sajátos területi célok érvényesültek-e, volt-e bármilyen
különbség vagy térségi/tematikai preferencia? Források
hatása a hátrányos helyzetű térségek fejlődési pályájára.
 Megvalósult-e a területi szinergia más OP-forrásokkal
és/vagy hazai forrásokkal?
 Melyek a 2014-20-as ciklusban – elsősorban a TOP és
VEKOP végrehajtása során - hasznosítható tapasztalatok
nem releváns

ROP-KMOP (NSRK)

Átfogó
Eredményértékelés
Dokumentumelemzés, interjúk, monitoring adatelemzés
Projekt monitoring adatok és tematikus adatbázisok
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
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Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

2016.
Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XIX.

Az értékelési témakör címe

Az integrált városfejlesztések értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült.
https://www.palyazat.gov.hu/regionlis-fejlesztsek-expostrtkelsek

Az értékelés célja

Az integrált városfejlesztés tervezési és megvalósítási
tapasztalatainak összegzése és értékelése alapján javaslatok
kidolgozása arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztéspolitikai
eszközökkel és módszerekkel érhető el, hogy az integrált
városfejlesztés eredményesebbé és hatékonyabbá váljon.

Előzetes értékelési kérdések

A városfejlesztési célú beavatkozások fenntarthatóságának,
valamint a beavatkozások integrált jellegének és stratégiai
meghatározottságának vizsgálata
A városfejlesztési célú beavatkozások gazdaságfejlesztési
hatásainak, ezen belül az ITS-ek gazdaságfejlesztési céljainak
megvalósulása, továbbá megyei, városi ITP-k
A települési környezettel való elégedettség tényezőinek és
mozgatórugóinak vizsgálata
A térségi beágyazottság, a városkörnyék integrálásának
vizsgálata, a stratégiák területi kiterjesztésének elemzése, a
vidékfejlesztési programokhoz elkészülő (Leader) Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiákkal való összhang vizsgálata, illetve
az összhang megteremtésének módszertana (a hálózatos
projektek előtérbe kerülése miatt fontos kérdéskör)
A soft és hard típusú beavatkozások egymásra hatásának
értékelése
Antiszegregációs
egyenlőtlenségek
vonatkozóan

tervek
értékelése
a
társadalmi
csökkentésére és az integrációra

A CLLD eszközök megjelenésének vizsgálata a stratégiákban,
potenciális célterületek meghatározása
A stratégia eredményességének
indikátorok értékelése

mérésére

használt

A partnerségi terv és a partnerségi folyamat értékelése, a
hibák, ellentmondások feltárása, javaslat a közösségi
tervezési folyamat hatékonyabbá tételére
Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Előrehaladási jelentés (2017)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés

ROP, KMOP TOP-1 TOP-2 TOP-6
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száma
Az értékelés szintje

átfogó

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, esettanulmány, adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR és KSH területi statisztika, MTA KRTK AdatbanK: GEO –
SZÁMLÁLÓKÖRZETI ADATBÁZIS

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XX.

Az értékelési témakör címe

Fajlagos költségek értékelése 2014-2020

Státusz 2019 I. negyedévében

Relevanciája vizsgálandó. Továbbra is fontos értékelés,
mert a 2020-as tervezéshez jó alapot ad, 2020 első felében
javasolt.

Az értékelés célja

Beruházások mértékadó fajlagos költségtartományok
meghatározása hazai és nemzetközi tapasztalatok
figyelembe vételével

Előzetes értékelési kérdések

- Hogyan alakultak a nagyberuházások fajlagos költségei az
egyes prioritásokban a 2004-2006, 2007-2013 illetve a
2014-2020 időszakban megvalósult beruházások
tekintetében
- Milyen tartományok határozhatók meg az egyes
szektorokra?
- Milyen tényezők hatottak a fajlagosok alakulására?
- Milyen eltérések azonosíthatók az egyes beruházási
prioritások tekintetében?
- Milyen tendenciák figyelhetők meg az egyes
programozási időszakok hasonló beruházásainak fajlagos
költségeinek vonatkozásában?
- Milyen hatása volt a fajlagosok alakulásának a projektüzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségeire,
felhasználói elégedettségre?
- Kihatnak-e a fajlagosok a piaci árakra?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, KA prioritások elsősorban KÖZOP, KEOP, ROP, KMOP,
IKOP, KEHOP, TOP, VEKOP

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentumelemzés, fajlagos költség számítás

Adatszükséglet

Projekt monitoring adatok, beruházási
fenntartási, karbantartási költségek

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje és
időtartama

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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költségek,

Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXI.

Az értékelési témakör címe

Nagyprojektek értékelése 2007-2013

Státusz 2017 őszén

Elkészült. https://www.palyazat.gov.hu/krnyezeti-expostrtkelsek

Az értékelés célja

A nagyprojektek megvalósításához kapcsolódó
sajátosságok, feltárása révén hozzájárulni a beruházások
eredményességének, hatékonyságának javításához

Előzetes értékelési kérdések

 A kiemelt és nagyprojektek értékelése során milyen
főbb problématerületek (előrehaladás, kockázatok,
költségvizsgálatok, időbeli csúszások, megvalósítás
módja), tipikus és atipikus problémák azonosíthatók?
 A nagyprojektek esetén mennyire voltak átláthatóak és
koherensek a JASPERS és az Európai Bizottság
elvárásai? Melyek voltak a leggyakrabban felmerülő
problémák, észrevételek?
 Az eredményesség vizsgálata az indikátorok révén
mennyiben lehetséges?
 Milyen projektspecifikus (számszerűsíthető és nem
számszerűsíthető) hatások valósultak meg, hogyan
mérhetők?
 A
költség-haszon
elemzések
összehasonlító
vizsgálatából milyen következtetések vonhatók le a
hatások és a hasznok tekintetében?
 A projektmegvalósítás, végrehajtás folyamatának
vizsgálata
alapján
milyen
következtetések
fogalmazhatók meg az egyes stakeholderek
vonatkozásában a végrehajtás minőségének javítására?
 A fenntartási időszakban hogyan alakult a projekt
függvényében a létrehozott infrastruktúra használati
díja? Mennyiben befolyásolja ez a megtérülést?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

2007-2013 ERFA, KA prioritások elsősorban KÖZOP, KEOP

Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

Átfogó
Eredményességi értékelés, hatásértékelés
Dokumentumelemzés, interjú, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, kedvezményezetti kérdőív
Projekt monitoring adatok, beruházási költségek,
fenntartási, karbantartási költségek, társadalmi haszon
jellemzésére alkalmas környezeti, gazdasági, társadalmi

Adatszükséglet
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állapotra vonatkozó adatok
Adatszükséglet biztosításának módja

EMIR pénzügyi és indikátor adatbázis. Részletesebb
vizsgálatokhoz
kiválasztott
projektek
projektdokumentációi.

Értékelés tervezett ideje

2016

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXI.1.

Az értékelési témakör címe

Nagyprojektek értékelése 2014-2020

Státusz 2019 I. negyedévében

Relevanciája kérdéses a 2021-2027-es időszak tervezésétől
függően. Szükségessége 2020 első felében vizsgálandó
újra.

Az értékelés célja

A
nagyprojektek
megvalósításához
kapcsolódó
sajátosságok, feltárása révén hozzájárulni a beruházások
eredményességének, hatékonyságának javításához

Előzetes értékelési kérdések

- Hogyan alakult az egyes projektszakaszok időigénye?
- Milyen tényezők hatottak a projekt - lefutás egyes
szakaszainak időigényére?
- Milyen eszközökkel támogatta az intézményrendszer a
nagyprojektek megvalósítását?
- Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozatban foglaltak
hogyan befolyásolták a nagyprojektek végrehajtását?
- Milyen típusproblémák jelentkeztek az előkészítés és a
végrehajtás során (EU, JASPERS és hazai szemszögből),
ezek orvosolva lettek-e?
- Milyen eltérések azonosíthatók a nagyprojektek
tervezett költségei és a megvalósult beruházás költségei
között?
- Milyen tényezők határozzák meg ezeket az eltéréseket?
- Milyen területi és szakterületi különbségek azonosíthatók
projektmenedzsment és projekt-költség tekintetében?
- Hogyan jellemezhető a nagyprojektek esetében a
ráfordítások és a társadalmi haszon viszonya országos és
helyi viszonylatban?
- Hogyan alakul a nagyprojektek fenntarthatósága?
- Van-e példamutató szerepük a nagyprojekteknek?
(Többlet elvárások jobb minőséghez vezetnek-e és ez
kihat-e a kisebb projektekre).

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

2014-2020 ERFA, KA prioritások elsősorban IKOP, KEHOP

Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

Átfogó
Eredményességi értékelés
Dokumentumelemzés, interjú, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, kedvezményezetti kérdőív
Projekt monitoring adatok, beruházási költségek,
fenntartási, karbantartási költségek, társadalmi haszon
jellemzésére alkalmas környezeti, gazdasági, társadalmi
állapotra vonatkozó adatok

Adatszükséglet
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Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2020
Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXII.

Az értékelési témakör címe

Fejlesztési
programokhoz
kapcsolódó
szemléletformálást célzó beavatkozások átfogó
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt.

Az értékelés célja

A szemléletformáló beavatkozások eredményességének,
eszköztára hatékonyságának átfogó vizsgálata,
összevetése más eszközökkel

Előzetes értékelési kérdések

- A szemléletformáló akciók hatékonyságának mérésére
melyek a legeredményesebb módszerek?
- Mely korcsoportra érdemes inkább fókuszálni a
szemléletformálási akciók tervezése során?
- Mennyire rövid, illetve hosszú távú a beavatkozások
hatékonysága?
- Az akciók megvalósítása után mennyivel mutathatók ki
azok hatásai?
- A kisléptékű beavatkozások, vagy inkább a nagyobb
volumenű akciók bizonyulnak költség-hatékonyabbnak,
illetve hatásosabbnak?
- A 290/2014. (XI.26.) Kormányrendeletben lehatárolt
területeken
megvalósultak-e,
ill.
milyen
hatékonysággal valósultak meg a beavatkozások?
- Milyen szemléletformálási intézkedéseket irányoznak
elő a települési klímastratégiák, illetve egyéb tematikus
stratégiák, tervek (pl. Nemzeti Vízstratégia, Vízgyűjtőgazdálkodási terv)? Azok milyen várható hatással
jellemezhetőek?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben a
megállapítások kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés száma

I.

II.

szakaszban a szemléletformáló beavatkozások
eredményességi kritériumainak megállapítása,
bázisérték kialakítása a célcsoportokra
szakaszban 2014-2020 időszak ERFA, KA, ESZA
alapokból
finanszírozott
szemléletformáló
beavatkozások eredményességének mérése

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

Eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
kedvezményezetti
és
a
szemléletformálás célcsoportjait vizsgáló kérdőíves
felmérés, fókusz-csoport, hatásvizsgálat

Adatszükséglet

Szemléletformálás céljára vonatkozóan a célcsoportok
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attitűd-, és viselkedés-mérési adatai
Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje és időtartama
Értékelés költségvetése

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2020
Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXIII.

Az értékelési témakör címe

A 2007-2013 közötti operatív programok végrehajtásával
kapcsolatos kommunikációs tevékenységek értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült
https://www.palyazat.gov.hu/kzigazgatsifejlesztsek-expost-rtkelsei

Az értékelés célja

Az Európai Bizottság 1828-as EK rendeletének (4. cikke 2.
bekezdésének) a teljesítése. A jogszabályban előírt
tagállami feladat az, hogy „a végrehajtási zárójelentésben
szerepelnie kell egy olyan fejezetnek, amely a
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseket
a 2. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően az
operatív programok láthatósága és közismertsége
szempontjából értékeli”.
A
2014-2020-as
programidőszaki
kommunikáció
finomhangolása,
a
2020
utáni
programidőszak
kommunikációjának tervezés-támogatása..

Előzetes értékelési kérdések

- A 2007-2013-as uniós fejlesztések és operatív programok
végrehajtásával
kapcsolatos
2007-2010
közötti
kommunikációs tevékenységek hogyan járultak hozzá a
kommunikációs
tervekben
kitűzött
célok
megvalósításához?
- 2) A kommunikációs tevékenységek hogyan járultak
hozzá
az
uniós
fejlesztések
eredményeinek
ismertségéhez, láthatóságához?
- 3) A kommunikációs tevékenységek hogyan járultak
hozzá az Európai Uniónak a fejlesztésekben, az OP-k
eredményeinek megvalósításában betöltött szerepének
ismertségéhez?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Záró jelentés (2017)

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

ERFA, ESZA, KA prioritások

Adatszükséglet

NSRK-szintű
és
OP-szintű
éves
jelentések,
projektelőrehaladási jelentések, EMIR monitoring adatok,
EU tagállami tapasztalatok adatai
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Adatszükséglet biztosításának módja

Átfogó
Eredményességi értékelés
Dokumentum-elemzés, reprezentatív felmérés (kérdőíves,
telefonos), interjú (fókuszcsoportos, mély interjú),
esettanulmány, monitoring adatelemzés
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Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

2016.
Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXIII.1.

Az értékelési témakör címe

A 2014-2020 közötti operatív programok végrehajtásával
kapcsolatos kommunikációs tevékenységek félidei
értékelése

Státusz 2019. I. negyedév

Az értékelés elindult.
Továbbra is javasolt az értékelés elvégzése, bár a CPR nem
írja elő. Azonban a 2016-ban készült záró értékelés
javasolta, hogy egységes módszertan, pontosított
egyértelmű kérdéssor alapján kerüljenek felmérésre az
indikátorok a kedvezményezettek esetében félidőben és
ciklus végén, a lakosság esetén esetlegesen évente.

Az értékelés célja

A
2014-2020-as
programidőszaki
kommunikáció
finomhangolása,
a
2020
utáni
programidőszak
kommunikációjának tervezés-támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

- A 2014-2020-as uniós fejlesztések és operatív programok
végrehajtásával
kapcsolatos
2016-2018
közötti
kommunikációs tevékenységek hogyan járultak hozzá a
kommunikációs
tervekben
kitűzött
célok
megvalósításához?
- 2) A kommunikációs tevékenységek hogyan járultak
hozzá
az
uniós
fejlesztések
eredményeinek
ismertségéhez, láthatóságához?
- 3) A kommunikációs tevékenységek hogyan járultak
hozzá az Európai Uniónak a fejlesztésekben, az OP-k
eredményeinek megvalósításában betöltött szerepének
ismertségéhez?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

ERFA, ESZA, KA prioritások

Adatszükséglet

NSRK-szintű
és
OP-szintű
éves
jelentések,
projektelőrehaladási jelentések, EMIR monitoring adatok,
EU tagállami tapasztalatok adatai
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2019
Mérsékelt

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

Átfogó
Eredményességi értékelés
Dokumentum-elemzés, reprezentatív felmérés (kérdőíves,
telefonos), interjú (fókuszcsoportos, mély interjú),
esettanulmány, monitoring adatelemzés
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXIII.2.

Az értékelési témakör címe

A 2014-2020 közötti operatív programok végrehajtásával
kapcsolatos
kommunikációs
tevékenységek
záró
értékelése

Státusz 2019. I. negyedév

A folyamatban lévő félidei értékelés folytatása
Továbbra is javasolt az értékelés elvégzése, bár CPR nem
írja elő. Azonban a 2016-ban készült záró értékelés
javasolta, hogy egységes módszertan, pontosított
egyértelmű kérdéssor alapján kerüljenek felmérésre az
indikátorok a kedvezményezettek esetében félidőben és
ciklus végén, a lakosság esetén esetlegesen évente.

Az értékelés célja

A 2021-2028-as programidőszaki kommunikáció
végrehajtásának finomhangolása.

Előzetes értékelési kérdések

- A 2014-2020-as uniós fejlesztések és operatív programok
végrehajtásával
kapcsolatos
2019-2022
közötti
kommunikációs tevékenységek hogyan járultak hozzá a
kommunikációs
tervekben
kitűzött
célok
megvalósításához?
- 2) A kommunikációs tevékenységek hogyan járultak
hozzá
az
uniós
fejlesztések
eredményeinek
ismertségéhez, láthatóságához?
- 3) A kommunikációs tevékenységek hogyan járultak
hozzá az Európai Uniónak a fejlesztésekben, az OP-k
eredményeinek megvalósításában betöltött szerepének
ismertségéhez?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

ERFA, ESZA, KA prioritások

Adatszükséglet

NSRK-szintű
és
OP-szintű
éves
jelentések,
projektelőrehaladási jelentések, EMIR monitoring adatok,
EU tagállami tapasztalatok adatai
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2022

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje

Átfogó
Eredményességi értékelés
Dokumentum-elemzés, reprezentatív felmérés (kérdőíves,
telefonos), interjú (fókuszcsoportos, mély interjú),
esettanulmány, monitoring adatelemzés
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Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXIV.

Az értékelési témakör címe

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
(MNTFS) érvényesülésének értékelése (TFÁT)

Státusz 2019 I. negyedévében

Az értékelés elindult.

Az értékelés célja

Annak feltárása, hogy a különböző Operatív Programokból
megvalósuló releváns fejlesztések milyen mértékben
járulnak hozzá az MNTFS célrendszerének megvalósításához,
a stratégia célcsoportjai életkörülményeinek, társadalmi
jellemzőinek javulásához.

Előzetes értékelési kérdések














A különféle Operatív Programok társadalmi felzárkózás,
különösen
a
szociális
és
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi rendszer, a lakhatási feltételek
javítását, az oktatás rendszer eredményességét, a
foglalkoztathatóság, a foglalkoztatás, szociális gazdaság
elősegítését célzó intézkedései mennyiben járultak
hozzá a célcsoportok társadalmi felzárkózásához,
életkörülményeinek javulásához?
Összességében mennyire volt megfelelő az intézkedések
célzottsága, megfelelő mértékben érték-e el a Stratégia
intézkedései a célcsoportot?
A fejlesztések mennyiben egészítették ki, milyen
hatással vannak az ágazati szolgáltatások (szociális,
gyermekjólét, oktatás, foglalkoztatás, egészségügy)
működésére, fejlesztésére? Mennyiben javultak a
szolgáltatásokhoz való hozzáférési arányok, különösen a
hátrányos helyzetű csoportok (roma, gyermekek, nők)
esetében?
Javultak-e a célcsoportok lakhatási életkörülményei az a
felzárkózáspolitikai célokat (is) szolgáló fejlesztések
hatására?
Mely
oktatási/képzési
projektek
és
milyen
mértékben/arányban érték el a felzárkózáspolitika
célcsoportjait és milyen hatással voltak az érintett
társadalmi csoportokra?
Hogyan érik el az kisgyermekkori/iskoláskor előtti
szolgáltatások a hátrányos helyzetű, köztük roma
gyermekeket?
Hogyan javult a hátrányos helyzetű, köztük roma
gyermekek oktatása a szolgáltatások, valamint a
humánerőforrás fejlesztések révén?
Az intézkedések hatására hogyan változott a hátrányos
helyzetűek, köztük romák foglalkoztathatósága,
foglalkoztatottsága?
A fejlesztések hatására hogy változott a hátrányos
helyzetű, köztük roma emberek egészségügyi
81





szűrésekhez, illetve ellátásokhoz való hozzáférése?
Milyen szemléletformáló, az antidiszkriminációt szolgáló
figyelemfelhívó projektek indultak a vizsgált időszakban
és milyen azok hatással működtek?
Milyen, kifejezetten a roma nőket célzó programok
indultak, és ezek milyen hatással voltak a foglalkoztatási,
képzési, egészségügyi, lakhatási helyzetükre?
A fejlesztések milyen mértékben, milyen hatékonysággal
érik el a felzárkózáspolitika célcsoportjait a
kedvezményezett járásokban?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Előrehaladási jelentés (

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP, TOP, VEKOP, GINOP vonatkozó intézkedései

Az értékelés szintje

Átfogó

Az értékelés típusa

eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai, társadalompolitikai elemzések, dokumentumelemzés, interjúk, esettanulmány, MNTFS monitoring
adatelemzés. Az elemzés alapjául szolgál az MNTFS indikátor
és program-monitoring rendszere.

Adatszükséglet

EUPR, MNTFS, illetve felzárkózáspolitikai célok megjelenítése
a felhívásokban, a felzárkózáspolitikai célokat (is) szolgáló
tervezett,
elvégzett
intézkedések
szakmai-műszaki
megvalósulására,
eredményére
és
költségeire,
hatékonyságára vonatkozó jelentések, elemzések a
felzárkózáspolitika érvényesülésében érintett és érdekelt
csoportok elégedettsége a fejlesztési programok horizontális
teljesítményével. Roma adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

Adatátvételek,
korábbi
módszertani
tapasztalatok
hasznosítása: KSH (nagymintás lakossági adatfelvételek –
roma identitás kérdéssel), roma demográfiai adatok,
ágazati
adminisztratív
adatgyűjtések
(nemzetiségi
hovatartozás
dimenzióval
–
pl.
foglalkoztatási,
közfoglalkoztatási
programok,
gyermekházak
adminisztrációs rendszere), MNTFS indikátor és programmonitoring rendszer, felzárkózáspolitikai értékelő és
hatásvizsgálati kutatások (meglévő, megkezdett kutatások
módszertana), Szociális Ágazati Információs Rendszer (TFÁT),

Értékelés tervezett ideje

2019.

Értékelés költségvetése

magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

PM-XXVI.

Az értékelési témakör címe

A monitoring bizottsági tagok elégedettségének felmérése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is releváns minden kérdésével együtt.

Az értékelés célja

A partnerségi folyamatok, a monitoring bizottságokban folyó
munka figyelemmel kísérése és eredményesebbé tétele,
továbbá a KÖFOP 3. prioritás vonatkozó indikátorának
előállítása.

Előzetes értékelési kérdések







Az MB tagok véleményének megismerése az alábbi
tényezőkkel kapcsolatban:
Az ülések megszervezése
Ülések szakmai tartalma
A résztvevők aktivitása
Kapcsolatfelvételi lehetőségek
Az albizottságok munkájának megítélése.
Javaslatok az MB hatékonyabb működése érdekében

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

KÖFOP éves végrehajtási jelentések

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

ERFA, ESZA, KA prioritási tengelyek

Az értékelés szintje

Átfogó értékelés

Az értékelés típusa

intézményi

Tervezett értékelési módszerek

adatfelvétel

Adatszükséglet

adatfelvétel

Adatszükséglet biztosításának módja

a Monitoring Bizottságok tagjainak írásos megkeresése

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

alacsony
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Az értékelési témakör címe

PM-XXVII.

Az értékelési témakör címe

Az Integrált Területi Programok eredményeinek értékelése

Státusz 2019 I.
negyedévében

Új értékelés.

Az értékelés célja

Az integrált területi programok hatékonyságának vizsgálata, a megyei
és megyei jogú városi programok és stratégiák TOP és VEKOP által
finanszírozható fejlesztési célok teljesülése, társadalmi-gazdasági
komplex hatások vizsgálata

Előzetes értékelési kérdések

1. Hogyan
változtak
a
területi
szereplők
fejlesztési
dokumentumaiban (2014-2020) megjelölt célok teljesülését jelző
társadalmi / gazdasági (esetleg környezeti) hatásindikátorok
értékei a bázisévhez képest? Mennyiben járult hozzá a
hatásindikátorok értékeiben történő (pozitív) elmozduláshoz az
ITP-k végrehajtása? (vizsgálat elsősorban adatelemzéssel)
2. A megyék esetében kimutatható-e a belső területi különbségek
csökkenése, pl. egyes hátrányos helyzetű járások felzárkózása.
Van-e összefüggés (és ha igen) milyen jellegű a lekötött források
abszolút és relatív értéke és a területi tendenciák között? (járási
szintű összehasonlító elemzésekkel: adatelemzés és kvalitatív
módszerek alkalmazása) (térképes megjelenítés elvárt)
3. Milyen jellegű gazdasági hatások érzékelhetők kifejezetten az ITP
források célirányos beruházásai kapcsán, pl. közvetlenül az ipari
parkok, iparterületek fejlesztése, közvetve az óvodák és
bölcsődék fejlesztése kapcsán: milyen közvetlen hatása volt ezen
projekteknek a foglalkoztatásra, mobilitásra (belső mobilitás és
elvándorlás), közvetett hatásként a gazdasági szereplők
jelenlétére fejlesztéseire, HIPA-ra) (a vizsgálat interjúk és
fókuszcsoportos megbeszélésekre támaszkodik)
4. Hogyan értékelhetők az ITP forrásfelhasználás társadalmi hatásai
elsősorban a leszakadó térségek /települések és településrészek
vonatkozásában? (elvándorlás, egyéb hátrányos helyzetet jelző
indikátorcsoportok elemzése) (adatelemzéssel és egyéb,
kvalitatív módszerek alkalmazásával).

Annak a tagállami
jelentésnek a megnevezése
és időpontja, amelyben a
megállapítások kifejtésre
kerülnek

Összefoglaló értékelési jelentés 2022

A vizsgálandó OP
prioritás(ok) száma és a
kapcsolódó tematikus
célkitűzés száma

TOP 1-6; VEKOP 1, 5, 6 TKR eljárásrendben kiválasztott konstrukciói

Az értékelés szintje

Programspecifikus értékelés
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Az értékelés típusa

hatásértékelés
Adatelemzés:
a.) output indikátorok / projektadatok elemzése (EUPR adatok)

Tervezett értékelési
módszerek

b.) hatásindikátorként értelmezhető társadalmi és gazdasági mutatók
(esetleg többtényezős komplex mutatók pl. HDI) alakulásának
elemzése; Idősoros elemzések MJV és megyei (azon belül járási)
szinten. Lehetséges irány az ITS / megyei program indikátorok
értekéihez való hozzájárulás vizsgálata azok bázisértékeinek kiinduló
értékként való használatával.
Kvantitatív módszerek: félig strukturált szakértői interjúk, fókuszcsoportos megbeszélések, Delphi módszer alkalmazása
Esettanulmányok: a fenti módszerek integrált alkalmazásával
esettanulmányok elkészítése minimum hat megyére és minimum
nyolc MJV-re. (3 és 4. vizsgálati kérdés)

Adatszükséglet

megyei és MJV integrált területi programok, EUPR adatok, KSH adatok

Adatszükséglet
biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az értékelésért
felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje és
időtartama

2022

Értékelés költségvetése

magas
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3.2 TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS SZINTŰ ÉRTÉKELÉSEK

86

Az értékelési témakör azonosítója:

TC-4.I

Az értékelési témakör címe

Épületenergetikai fejlesztések és megújuló energia
előállításához kapcsolódó intézkedések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az épületenergetikai és megújuló energetikai intézkedések
eredményességének vizsgálata, kiemelten a 2020-as
célkitűzések, országspecifikus ajánlások, valamint a források
hatékony felhasználásának szempontjából - figyelembe véve
a piaci körülmények változását és a 2020 utáni uniós és hazai
szakpolitikai prioritásokat is.

Előzetes értékelési kérdések















Hogyan járultak hozzá megvalósuló fejlesztések az
intelligens energiahasználathoz a közcélú, vállalkozói
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is?
Hogyan alakult az egyes támogatott megújuló
energiahordozók (nap, biomassza, egyéb) aránya a
megjelent felhívásokban és a támogatott projektekben,
indikátorok
megtervezésének
időpontjával
összehasonlítva? Hogyan hat ez az OP indikátorok
teljesíthetőségére?
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?
Hogyan alakultak az alábbi mutatók?
o megújuló termelés további kapacitás,
o ÜHG becsült éves csökkenése,
o megújuló energiamennyiség,
o megtérülés.
Hogyan változtak az épületenergetikai beavatkozások
fajlagos költségei és a megvalósult kivitelezések
beruházási költségei?
Hogyan hatott a piaci viszonyok alakulása az egyes
energiahordozókhoz kapcsolódó beruházásokra, különös
tekintettel a szilárd biomassza és a napelemek piaci
viszonyaira?
Hogyan hatott a piaci viszonyok alakulása az
épületenergetikai beavatkozások fajlagos költségeire
épülettípusonként (középületek, lakóépületek) a
megvalósult kivitelezések beruházási költségeinek a
függvényében, az alábbi fajlagos mutató tekintetében:
o 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó
elszámolható beruházási költség (Ft/GJ) (a
költségoptimalizált fejlesztésekre és a közel nulla
szintet elérő épületekre vonatkozóan kérjük különkülön megadni)
Hogyan alakult az épületenergetikai beavatkozások
tényleges energiamegtakarítási és energiatermelő
potenciálja a különféle épülettípusok és megújuló
technológiák esetén?
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Hogyan hatott a piaci viszonyok alakulása az alábbi
mutatókra
épülettípusok
szerinti
bontásban
(középületetek, lakóépületek …)?
o Az épületek éves primer energia-fogyasztásának
(fosszilis alapú energiafogyasztásának) csökkenése
(a hőtechnikai fejlesztések általi és az épületszintű
megújuló energia felhasználás növekedés általi
fosszilis energia kiváltás együttesen) (kWh/év)
o A fenti értékből mennyi volt a kizárólag az
energiahatékonysági
fejlesztések
(csak
a
hőtechnikai fejlesztések) által elért primer energia
felhasználás csökkenés (kWh/év)
o Napelemes rendszer telepítése esetén a beépített
teljesítményre vonatkozóan a piaci viszonyok
változása lévén nettó elszámolható beruházási
költség (Ft/kW)?
o Szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a
kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható
beruházási költség (Ft/kW)?
o Napkollektoros rendszer esetében, az abszorber
felületre vetített nettó elszámolható beruházási
költség (Ft/m2)?
o Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a
hőtermelő teljesítményre vetített maximális
elszámolható fajlagos nettó beruházási költség:
 földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén (Ft/kW),
 víz-víz hőszivattyús rendszer esetén (Ft/kW),
 levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén (Ft/kW)?
Hogyan hatott a megújuló energia átvételi árak alakulása
a beruházási hajlandóságra?
Hogyan értékelhető az épületenergetikai tanúsítások
minősége?
A fentiek alapján, hogyan járultak hozzá a fejlesztések az
EU2020-as célok teljesüléséhez?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés

KEHOP-5 (állami és KMR önkormányzatok, vállalkozások),
TOP-3 (önkormányzatok, központi költségvetési szerv), TOP88

száma

6 (megyei jogú városok önkormányzati épületei), VEKOP-5
(KMR vállalkozások, KMR lakóépületek), GINOP-4
(vállalkozások) és GINOP-8.
TC 4.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés,
épülettipológiai
kategóriák
szerinti
mintavételes eljárás, output indikátor számításához használt
beruházási költség és megvalósulási költségek vizsgálata,
átvételi rendszerben értékesített megújuló alapú villamos
energiát termelő beruházások, megújuló energiatermelő
technológiánként mintavételes eljárással, beruházási költség
számítások, fajlagosok meghatározása, megtérülési modellek
készítése

Adatszükséglet

EUPR, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: EPRTR, LAIR; a Nemzeti Alkalmazkodási Központ által indított
ÜHG módszertani projekt eredményei; MVM: Villamos
energia-termelésre és fogyasztásra vonatkozó országos
adatok (2000-2012), MEKH: Energiainformációs Adattár
Projektadatok az egyes beruházások hatásáról az épületek
energiahatékonyságára vonatkozóan.

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
(beleértve:
folyamatos
helyi
mérési
adatok
energiafogyasztásról és termelésről, piaci primer
adatgyűjtés)
Projektadatok az egyes beruházások hatásáról Magyarország
fenntarthatóságára, környezeti állapotára vonatkozóan.

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-4.II.

Az értékelési témakör címe

Távhőrendszer-fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Szükségessége 2020-ban újra vizsgálandó

Az értékelés célja

2020 utáni időszakra vonatkozó
elemzésekkel való támogatása

Előzetes értékelési kérdések











tervezés

átfogó

Hogyan járultak hozzá megvalósuló fejlesztések az
intelligens energiahasználathoz a közcélú, vállalkozói
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is?
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?
Hogyan változtak a távhő-rendszeri beavatkozások
fajlagos költségei, ill. a megvalósult kivitelezések
beruházási költségei?
Hogyan hatott az épületenergetikai fejlesztések
jogszabályi környezete és pályázati feltételrendszere a
távhőpiac bővítésére?
Hogyan alakult a távhőrendszeri beavatkozások
tényleges energiamegtakarítási potenciálja a különféle
épülettípusok esetén?
A fentiek alapján, hogyan járultak hozzá a fejlesztések az
EU2020-as célok teljesüléséhez?
Hogyan járultak hozzá hazánk energiafüggőségének
csökkentéséhez a megújuló energia előállításához
kapcsolódó intézkedések?
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 4.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

KEHOP-5 (állami és KMR önkormányzatok, távhőszolgáltatók
és távhőtermelők),

Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés
Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, output indikátor számításához használt
beruházási költség és megvalósulási költségek vizsgálata, ,
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távhő beruházások
modellek készítése

adatainak

elemzése,

megtérülési

Adatszükséglet

EUPR, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: EPRTR, LAIR, MEKH: Energiainformációs Adattár, projektek
beruházási és megvalósulási költségei, üzemeltetési
költségek.

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-4.III.

Az értékelési témakör címe

Környezet és energia operatív program átfogó ex-post
értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült
rtkelsek

https://www.palyazat.gov.hu/krnyezeti-expost-

Az értékelés célja
Előzetes értékelési kérdések










A megújuló energiaforrások közötti priorizálás mennyire
volt megfelelő, lehetett-e volna hatékonyabb
megoldásokat támogatni?
Sikerült-e kiküszöbölni a biomassza-termelésből adódó
kedvezőtlen termesztési struktúrát? Sikerült-e valós
megoldásokat találni az újonnan felmerülő környezeti
konfliktusokra?
Vannak-e
jó
példák,
jó
kezdeményezések?
A megújuló energia-felhasználásnál mennyire vették
figyelembe az egyes speciális hatótényezőket és
hatásfolyamatokat
–
pályázatok
kiírásánál,
értékelésénél, megvalósításánál, fenntartásánál?
A megújuló energia számottevően hozzájárult-e egy-egy
térség
önellátásához,
energiafüggőségének
csökkenéséhez?
Az energiahatékonysági fejlesztések mennyiben járultak
hozzá
az
épületek
energiafogyasztásának
csökkentéséhez, energiahatékonyságuknak javításához?
Az energiahatékonysági fejlesztések mennyire jelentek
meg komplexen, kombináltan?

A vizsgálat részét képezik továbbá a következő feladatok:
 A KEOP energetikai indikátorrendszerének átfogó
vizsgálata, mindenekelőtt annak megítélése céljából,
hogy az egyes indikátorok mennyire bizonyultak
alkalmasnak a kitűzött célok nyomon követésére,
értékelésére; az indikátor rendszer vizsgálata magában
foglalja majd a szakmai indikátorok EMIR-beli
elérhetőségének átfogó vizsgálatát is;
 A KEOP és szakpolitikai háttérének feltárása, amely
elsődlegesen annak vizsgálatára terjed ki, hogy a
szakpolitikai dokumentumokban foglalt irányvonalak
változása, illetve módosulása érdemi hatást gyakorolt-e
a KEOP megvalósítására;
 Esettanulmány jelleggel megvalósult energetikai tárgyú
KEOP projektek átfogó vizsgálata, amely magában
foglalja a projektdokumentáció áttanulmányozását,
valamint a végrehajtási intézményrendszer és a
kedvezményezett képviselőivel folytatott interjúkat is; az
esettanulmányok a térségi hatások kimutathatóságának
érdekében ugyanabban a térségben (Békés megye)
megvalósított fejlesztéseket foglalnak magukban, és
kiterjednek mind a megújuló energia felhasználás
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növelését, mind az energiahatékonyság javítását célzó
projektekre;
Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 4.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

KEOP 4-5. prioritás

Programspecifikus értékelés
Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés
Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentumelemzések, adatbázis-elemzés, fókuszcsoport
vizsgálat, esettanulmányok.

Adatszükséglet

EMIR adatbázis, esettanulmányokhoz projektdokumentációk

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), egyes adatbázisok (KSH, TEIR, stb.) az internetről
elérhetők.
A
kiválasztott
projektekről
a
projektdokumentációkat az IH biztosítja.

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Magas
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5-ös TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TC-5.I.

Az értékelési témakör címe

KEOP árvízvédelmi projektek ex-post értékelése 2007-2013

Státusz 2017 őszén

Elkészült

Az értékelés célja
Előzetes értékelési kérdések

















A beavatkozások a legkevésbé védett, legsérülékenyebb
területeken
valósultak-e
meg?
Az
emberélet
szempontjából fontos területeken valósultak-e meg a
fejlesztések?
Projekt fejlesztés során alkalmazott változatértékelés
vizsgálat
kérdései
(Alkalmazott
megoldás
és
költséghatékonyság; Alkalmazott megoldás, és a hozzá
kapcsolódó környezetterhelés; Alkalmazott megoldás, és
a hozzá kapcsolódó fenntartási költségek)
A projektfejlesztés, és megvalósítás során az EU Víz
Keretirányelvnek való megfelelés biztosítása
Az egyes projektek által elért árvízi kockázat csökkentés,
és a ráfordítások összevetése
Projekt kiválasztási rendszerének vizsgálata, a
projektértékelés hogyan befolyásolta a megvalósult
projekteket?
A projektek során magvalósult környezetvédelmi
engedélyeztetés és annak hatása a megvalósult
fejlesztésekre.
Projektkiválasztás vizsgálata - Az árvízi védekezés
esetében kulcskérdés, hogy a beavatkozások a
legkevésbé védett, legsérülékenyebb területeken
valósuljanak meg először. Ennek vizsgálata a kitettségi
térképek és az érintett területek összevetésével
lehetséges. Ez alapján értékelhető a projekt kiválasztás
célszerűsége, javaslat tehető a projekt kiválasztás
optimalizálására a jövőben.
Kisvízfolyás, töltésezett vízfolyás - Az árvíz kialakulása,
levonulása, hatása jelentősen eltér a kisvízfolyások és a
folyók
(töltésezett
vízfolyások)
esetében.
Dokumentumelemzés révén vizsgálható, hogy a
megvalósult projektek esetében mely projekttípusok a
dominánsak, mik ezek okai és következményei.
Fejlesztés vagy fenntartás? - Magyarországon az
árvízvédelmi
infrastruktúra
jelentős
részben
rendelkezésre áll, azonban karbantartásuk hiányossága
miatt gyakran nem képesek megfelelő szakértelem
jelenléte nélkül ellátni feladatukat. Szükséges annak
vizsgálata, hogy a projektek mennyiben új, fejlesztési
projektek?
Változatértékelés:
o Az árvízi kockázat csökkentésére több eszköz áll
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rendelkezésre
(szerkezeti,
nem
szerkezeti
intézkedések alkalmazása). Történt e valós
alternatívák felállítása és értékelése?
o A folyók területe, környezete gyakran gazdag
élővilágnak ad otthont. Így az árvízvédekezés
infrastruktúrájának kialakítása károsíthatja ezeket az
értékeket. Az előkészítésnél vizsgálatra került-e, hogy
a rendelkezésre álló műszaki megoldások közül
melyek azok, amelyek károsító hatása minimális, és
ezt a szempontot figyelembe veszi-e a végső változat
kiválasztásakor?
o Fenntarthatósági vizsgálat. Az árvízkezelési projektek
esetében fontos kérdés a fenntartás, hiszen
amennyiben ezt a tevékenységet az árvízmentes
időszakban elhanyagolják, akkor árvíz idején a
védművek és a műtárgyak nem képes betölteni a
feladatukat. Az egyes változatok fenntartási igényét
figyelembe vették-e a változatelemzések?
Összhang az EU Víz Keretirányelvvel - Az előkészítés
során megfelelő módon vizsgálták-e az árvízvédelmi
fejlesztések hatását a víztestekre. Hogyan értékelték a
beavatkozás társadalmi-gazdaságossági szükségességét,
mely igényt megfogalmazza a Víz Keretirányelv is?
Eredményesség vizsgálat - Az egyes fejlesztések
esetében a fejlesztés költsége hogyan viszonyul az elért
kockázatcsökkenéshez?
Projekt kiválasztási rendszerének vizsgálata - A
projektértékelés során megfogalmazott kifogások,
észrevételek
hogyan hatottak
a megvalósuló
fejlesztésre?
Környezetvédelmi engedélyezés vizsgálata - Az árvízi
védekezés kiemelt társadalmi érdek, amit az
engedélyező hatóságok is respektálnak. Ugyanakkor ez
egyes projektek esetében olyan helyzetet teremthet,
hogy a tervezők, bízva a hatóságok együttműködésében,
a szükséges, pl. környezetvédelmi vizsgálatokat nem
kellő mélységben végezhetik el. Szintén vizsgálandó,
hogy a projekt valóban olyan környezetvédelmi
paraméterekkel valósul-e meg, mint ami az
engedélyekben lefektetésre került.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 5.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés
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Programspecifikus értékelés
Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés
Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Interjú,
fókuszcsoport,
dokumentumelemzés,
helyszínbejárás, mintaterületi vizsgálat, modellezés

Adatszükséglet

EMIR adatbázis, esettanulmányokhoz projektdokumentációk

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), a kiválasztott projektekről a projektdokumentációkat
az IH biztosítja.

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-5.II.

Az értékelési témakör címe

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás támogatása
érdekében megvalósult fejlesztések és központi
intézkedések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A közvetlenül klímaadaptációra irányuló fejlesztések és
projektelemek, valamint a központi klímakockázati
útmutatás, és a támogató szabályozási környezet értékelése.

Előzetes értékelési kérdések
















Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,

Megfelelő-e a témában tervezett KEHOP intézkedések
előrehaladása mind a fizikai, mind a pénzügyi
megvalósulás szempontjából?
Hogyan alakult a jogszabályi előírásokból következő
klímastratégiák (Klíma Akciótervek és „SECAP”)
elkészítésének előrehaladása? Milyen eredményei
vannak az intézkedéseknek, ezek hogyan járulnak hozzá
a vonatkozó stratégiákban megfogalmazott célokhoz?
A
szabályozási
környezet,
szabványügyi
folyamatok/módosítások milyen módon, mértékben
járultak hozzá az épített infrastruktúrák klímaváltozással
szembeni ellenálló képességének javításához?
Hogyan alakult a katasztrófavédelem reakcióideje az
érintett KEHOP intézkedések hatására? Mekkora a
megelőzés szerepe a katasztrófavédelemben?
Az érintett KEHOP fejlesztések ÉFK és N+3 szabály
szerinti átfogó abszorpciós elemzése (mi okozza a
tervektől való elmaradást, mekkora potenciál van a
célcsoportban a forráskihelyezés szempontjából, van-e
bármilyen korreláció a forráskihelyezés üteme és a
fejlesztések tartalmának alakulása között)
Hogyan épültek be az Európai Bizottság új klíma
adaptációs kritériumai a végrehajtási folyamatokba és
projektekbe, kiemelten a közlekedési és környezeti
infrastruktúra fejlesztések területén? Milyen hatással
volt a megvalósításra a Klímakockázati Útmutató
megjelenése? Azt hogyan vették figyelembe a releváns
ágazatok projektmegvalósításai során?
Hogyan működtek a belső koordinációs mechanizmusok
(pl. létrehozott tudásbázisok és ezek alkalmazása a
fejlesztések tervezése során) a témában?
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a klíma
adaptációra
irányuló
fejlesztések
a
Bizottság
országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és az
EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?
Hol került alkalmazásra az un. szimulációs modellezés
módszere és milyen tapasztalatok vannak ezzel
kapcsolatban?

Nem releváns
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amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 5.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés
Programspecifikus értékelés

Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés

TC-5
KEHOP-1, IKOP-1, IKOP-2, IKOP-3, IKOP-4. . [TOP-2.1.3 és
TOP-6.3.3 (belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetés)11]

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring adatok elemzése, statisztikai adatbázis elemzés
és rendszerezés, interjú, esettanulmányok, projekt
elemzések

Adatszükséglet

EUPR; Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság (NÉBIH EI): Leégett erdőterületek adatai (20032013); Katasztófavédelem: Online KAP (a katasztrófavédelmi
egységek
felszerelésével,
beavatkozásával,
hatósági
tevékenységével kapcsolatos alapvető adatok, továbbá a
települések műveleti tervei) ; Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság: Árvíz/belvíz által érintett települések száma
(2010); Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer:
FAVI, FEVISZ; Nemzeti Alkalmazkodási Központ: Nemzeti
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, Települési és
Területi
Klímastratégiák
(TTKS)
programkoncepció
kidolgozása során gyűjtött települési kérdőíves adatok
(Települési Alkalmazkodási Barométer), Felszín alatti vizek
monitoring hálózata; Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv
adatai; EU WISE (Európai Víz Információs Rendszer)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik.

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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6-OS TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.I.

Az értékelési témakör címe

Turisztikai támogatások értékelése, 2007-13

Státusz 2017 őszén

Elkészült

Az értékelés célja

A 2014-2020-as időszak turisztikai támogatásokat érintő
megjelent kiírások alapján visszacsatolás többek között a
korábban elért eredményekről és azok utóéletéről, valamint
ezek összevetése a legújabb tapasztalatokkal. Az értékelést
indokolja, hogy a turizmus témakör több OP-ban előfordul,
ebből következőik diverz fejlesztési funkciója, valamint
szükséges ezen funkciók összehangolása.

Előzetes értékelési kérdések





Támogatott TDM szervezeteknek sikerült-e
önfenntartóvá válniuk projektzárás után? Kialakult-e
érdemi együttműködés a TDM szervezetek között?
Milyen tanulságok vonhatóak le és használhatóak fel a
2014-2020-as időszak kiírásaihoz kapcsolódóan?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns.

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

Nem releváns

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR és tematikus adatbázisok:

(2007-2013: ROP-ok)

-

kiutazók-beutazók aránya
kereskedelmi mérleg
eltöltött vendégéjszakák száma, látogatószám
vállalkozói aktivitás

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.II.

Az értékelési témakör címe

Turisztikai támogatások értékelése, 2014-20

Státusz 2019. I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A turisztikai fejlesztések eredményességének vizsgálata, a
2020 utáni programozás támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

















Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Hogyan járultak hozzá a turisztikai fejlesztések a nemzeti
attrakciók látogatottságának növekedéséhez?
Hogyan alakult a fejlesztések hatására a természeti és
kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások számának
növekedése?
Hogyan alakult a fejlesztések hatására a turisták költése?
Valamint az adott desztináció vendégeinek átlagos
tartózkodási ideje, eltöltött vendégéjszakáinak száma?
Hogyan járultak hozzá a fejlesztések a helyi gazdaság
élénkítéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez
(közvetlen és közvetett módon)?
Hogyan járultak hozzá a fejlesztések a szezonalitás
csökkentéséhez?
Milyen eredményességgel valósult meg a nemzeti
turisztikai marketing és keresletösztönző program?
A program megvalósításának milyen hatása van a fenti
indikátorok alakulására?
Hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző fejlesztési
programokból finanszírozott fejlesztések?
Milyen szinergia, koherencia mutató ki az egyes OP-k
turisztikai intézkedései között?
Milyen területi, régiónkénti sajátosságok azonosíthatók?
Mennyiben javult a turisztikai hálózatok országos
lefedettsége (tematikus utak, Bejárható Magyarország
Keretprogram)?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Éves végrehajtási jelentés (2021)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
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a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

GINOP-7. TC-6, TOP-1 TC-8, TOP-6 TC-8, VEKOP-4. TC-6,
VEKOP-1. TC-3

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, kedvezményezetti adatszolgáltatás, KSH: kiutazókbeutazók
aránya,
kereskedelmi
mérleg,
eltöltött
vendégéjszakák száma, vállalkozói aktivitás, a fejlesztett
turisztikai attrakció látogatóinak száma.

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2021

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.III.

Az értékelési témakör címe

Kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A
kármentesítés
terén
elért
hatásmechanizmusok értékelése.

Előzetes értékelési kérdések
















eredmények

és

Hogyan alakult az alábbi cél elérése:
o összes kármentesített terület felszíni vetülete?
Hogyan alakult a fenti cél eredményekhez való
hozzájárulása, milyen hatásmechanizmusok mutathatók
ki az alábbiak tekintetében:
o elégedettség mértéke a települési környezet
minőségével,
o szennyezett területek kármentesítése?
Milyen beavatkozások szükségesek a fenti célok és
eredmények elérése érdekében?
A beavatkozások eredménye hogyan hatott a
természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett
intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedésére
(PO422 indikátor)?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
A beavatkozások végrehajtása milyen hatással van a
kármentesítéssel
érintett
terület
további
használatára/hasznosítására?
Barnamezős
beruházások
típusai
–
milyen
szennyezettségű területek kármentesítése történt meg a
támogatott projektekben? Hogyan változott a projektek
eredményeként az országos barnamezős szennyezettségi
állapot?
Országos
kataszter
kidolgozásának
feltételei,
előkészületei

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-3, TOP-2, TOP-6, VEKOP-4
TC-6
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Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, Földművelésügyi Minisztérium: Kármentesítési adatok
(2010),

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.IV.

Az értékelési témakör címe

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Eredmények, hatásmechanizmusok és a körkörös gazdaság
megvalósulását támogató programozási és végrehajtási
lehetőségek értékelése.

Előzetes értékelési kérdések











Hogyan alakult az alábbi célok elérése:
o Elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság
száma(külön bemutatva az elért lakosság számát
a vonatkozó jogszabályban előírt elkülönített
gyűjtésbe bevont frakciók tekintetében - papír-,
műanyag-, fém-, üveg-, zöldhulladék - , illetve a
teljes körű elkülönített gyűjtés esetében)
o Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos
szemléletformálásban aktívan résztvevő
lakosság száma?
Hogyan alakult a fenti célok eredményekhez való
hozzájárulása, milyen hatásmechanizmusok mutathatók
ki az alábbiak tekintetében:
o elkülönítetten gyűjtött települési hulladék
mennyisége,
elkülönítetten
gyűjtött
frakciónként;
o előkezelt vegyes települési hulladék aránya,
bemutatva a lerakott települési hulladék
mennyiségét is;
o hozzájárulás mértéke a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV törvény 92. § (1) bekezdése alapján
meghatározott hasznosítási arányhoz;
o hozzájárulás mértéke a Ht. 92. § (2)
bekezdésében
meghatározott
célérték
eléréséhez illetve fenntartásához;
o a meglévő rendszer potenciálja a várható
szigorúbb uniós elvárások (0 hulladék,
körforgásos gazdaság)
Milyen
előrelépések
történtek
a
települési
hulladékkezelő
létesítmények
hálózatának
rendszerszintű fejlesztése terén?
Milyen előrelépések történtek a hulladék termikus
hasznosítását érintő fejlesztések érdekében, ezek a
fejlesztések,
hogy
viszonyulnak
az
egyéb
hulladékkezelési fejlesztésekhez?
Milyen beavatkozások szükségesek a fenti célok és
eredmények céloknak megfelelő elérése érdekében?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
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tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén és konkrétan milyen
mértékben járultak hozzá a fejlesztések a Bizottság
országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és az
EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-3, TC-6, TC-3

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer:
EHIR; Keletkezett veszélyes hulladék (2004-2013) (ez az adat
nem releváns az előzetes értékelési kérdésekkel
összefüggésben); javasolt adatforrás továbbá NHKV Zrt.
adatgyűjtése, MEKH adatgyűjtés, OSAP adatgyűjtés

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.V.

Az értékelési témakör címe

A természetvédelmi fejlesztések átfogó értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

2020 utáni időszakra vonatkozó tervezés átfogó
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések











Hogyan alakult a természetvédelmi helyzet javítása
érdekében támogatott élőhelyek helyzete, regionális és
kistáji szinten?
Milyen eredmények mutathatók ki a javuló
természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű
élőhelytípusok
arányában,
illetve
a
javuló
természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű fajok
arányában?
Milyen további fejlesztésekhez szolgáltattak kiinduló
alapot a megvalósult fejlesztések (pl. természeti értékek
bemutatására alapozott turisztikai fejlesztések)?
Mennyiben feleltek meg a fejlesztések a Nemzeti
Biodiverzitás Stratégia (2014-2020), az Országos Natura
2000 Priorizált Intézkedési Terv (PAF) és a Natura 2000
Országjelentés és a VKI/VGT2 céljainak?
A fejlesztések hatására hogyan alakul a természeti
értékek bemutatásához köthető látogatók száma, a
fejlesztések milyen mértékben járulnak hozzá a
célterület látogatószámának növekedéséhez?
A fejlesztések hatására milyen mértékben változik a
természeti értékek komplex bemutatását biztosító
infrastruktúrával ellátott védett természeti területek
kiterjedése?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-4, VEKOP-4, TOP-2, GINOP-7.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Desk elemzés, interjúk, esettanulmány, adatelemzés,
terepmunka

Adatszükséglet

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: TIR,
Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA),
Magyarország kistájainak katasztere

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az

TC-6
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értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.VI.

Az értékelési témakör címe

Környezet és energia operatív program átfogó ex-post
értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült
rtkelsek

Az értékelés célja

Átfogó kép a KEOP 2007-2013 közötti támogatási időszakáról
az értékelési tapasztalatok összefoglalásával, a megvalósult
beruházások eredményességének vizsgálatával, a
végrehajtás értékelésével.

Előzetes értékelési kérdések

https://www.palyazat.gov.hu/krnyezeti-expost-

 Milyen tapasztalatok szűrhetők le a 2007-2015 közötti
időszak
KEOP
forrásallokációi,
a
megvalósult
beruházások eredményessége alapján az egyes
prioritásokhoz kapcsolódóan?
 Milyen fő megállapítások, következtetések tehetők?
 Mennyiben kapcsolódnak a kialakított stratégiákhoz a
megvalósult projektek, mennyiben a kialakított céloknak
megfelelően történt a végrehajtás?
 Melyek a KEOP végrehajtás vonatkozásában feltárható
legfontosabb tapasztalatok, és hogyan építhetők be a
következő időszak gyakorlatába?
 Az értékelés integrálja a különböző tematikus
értékelések (nagyprojektek, árvízvédelmi- és energetikai
értékelés, monitoring) eredményeit, illetve kitér azon
kérdésekre, amelyek az egyes prioritások kapcsán
relevánsak. Így a fókuszban az eredményességvizsgálat,
a stratégiai illeszkedés, a végrehajtás vizsgálata áll,
kiemelve azon javaslatokat, mely az intézményrendszer
és a döntéshozók számára hasznosítható a 2014-2020-as
programozás végrehajtása során. Egy-egy projekt
kapcsán mélyebb, részletesebb vizsgálatok is történnek,
melyek alapján szintén levonásra kerülnek tanulságok,
következtetések.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEOP valamennyi prioritása

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

TC-6

Programspecifikus
Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentumelemzés, interjúk, adatbázis elemzés. Az
értékelésben kiemelt hangsúlyt kapnak az interjúk, hogy
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minél szélesebb szakemberi kör véleménye, tapasztalata
legyen becsatornázva az utóértékelésbe.
Adatszükséglet

Stratégiák, operatív programok, akciótervek, stratégiai
környezeti
vizsgálatok,
ex-ante
(előzetes)
programértékelések,
midterm
értékelések,
ex-post
(utólagos) értékelések, on-going értékelések, előrehaladási
jelentések, tematikus értékelő jelentések, benchmarking
elemzések,
környezeti
hatásvizsgálat.
Részletesebb
vizsgálatokhoz kiválasztott projektek projektdokumentációi.

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), egyes adatbázisok (KSH, TEIR, stb.) az internetről
elérhetők.
A
kiválasztott
projektekről
a
projektdokumentációkat az IH biztosítja.

Értékelés tervezett ideje

2016

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-6.VII.

Az értékelési témakör címe

Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszerek
működésének tapasztalatai

Státusz 2017 őszén

Elkészült
rtkelsek

Az értékelés célja

Áttekinteni, hogy milyen környezet- és természetvédelmi
monitoring rendszerek vannak ma Magyarországon, azok
hogyan kapcsolódnak az európai uniós projektek méréséhez,
s mi jellemzi működésüket, milyen problématerületek
tárhatók fel.

Előzetes értékelési kérdések

https://www.palyazat.gov.hu/krnyezeti-expost-

 Milyen
adatgyűjtő
rendszerek
vannak
a
környezetvédelem- és természetvédelem területén, mit
gyűjtenek, mit kellene, mi hiányzik?
 A
KEOP
eredményességét
mérő
indikátorok
monitoringja, gyűjtése mennyire megoldott?
 Mennyire ütközik nehézségbe az adatok beszerzése,
összefésülése? Mennyire állnak rendelkezésre a
szükséges információk?
 Mennyire nehézkes és időigényes az adatokhoz való
hozzáférés?
 Az adatok mennyire naprakészek? Mennyire okoz
gondot azok frissítése (rendelkezésre áll az információ, a
szervezeti háttér, eszközrendszer, stb.)?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEOP valamennyi prioritása

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

TC-6

Általános vizsgálat
Az értékelés típusa

Intézményi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, dokumentumelemzés, indikátorelemzés,
monitoring adatok vizsgálata, adatbázisok feltárása és
jellemzése

Adatszükséglet

EMIR adatbázis

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), a többit Vállalkozó gyűjti össze

Értékelés tervezett ideje

2016

Értékelés költségvetése

Magas
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7-ES TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.I.

Az értékelési témakör címe

TEN-T közúti és vasúti fejlesztések eredményeinek átfogó
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

2020 utáni időszakra vonatkozó
elemzésekkel való támogatása

Előzetes értékelési kérdések








tervezés

átfogó

A közlekedési fejlesztések területén elért legfőbb
eredmények, mint kimeneti eredmény azonosítása,
Hogyan alakultak az újonnan épített, illetve felújított,
továbbfejlesztett utak hosszának arányai?
A fejlesztések átfutási idejének vizsgálata,
Azonosított szűk keresztmetszetek a fejlesztések
megvalósítása során,
Mennyiben járultak hozzá a fejlesztések a nemzeti és az
EU-s integrált közlekedési szerkezet kialakításához?
Mennyiben járultak hozzá a fejlesztések a nemzeti és az
EU-s fenntartható közlekedési szerkezet kialakításához?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 7., CEF magyar nemzeti borítékjából finanszírozott
közlekedési projektjei, vízi közlekedési projektjei

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
interjúk,
esettanulmány,
monitoring adatelemzés, közlekedési hatásmodellezés

Adatszükséglet

EUPR, GeoX Kft.: Elérhetőségi idők és távolságok (20082014), Vasúti Pályakapacitás-Elosztó Kft: vasútvonalak
adatai (hossz és max. sebesség), KSH: vasúti szakstatisztika,
KSH közlekedési infrastruktúra, KSH közúti szakstatisztika

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

IKOP-1, IKOP-2
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.II.

Az értékelési témakör címe

Közúti közlekedésbiztonsági fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt, azonban a
kötöttpályás közlekedésbiztonsági szempontok értékelése
még nem javasolt, mert a kötöttpályás fejlesztésekkel
nagyobb ütemű előrehaladás 2020-ra várható

Az értékelés célja

A közlekedésbiztonsági szempontok és intézkedések
integrálásának, ill. eredményességének vizsgálata a közúti
fejlesztések esetében.

Előzetes értékelési kérdések












Milyen mértékben érvényesült a közlekedésbiztonság
elve a megvalósított projektekben?
Hogyan alakult a közlekedésbiztonság a vizsgált
időszakban?
Milyen mértékben járultak hozzá a közlekedésbiztonság
javításához a megvalósított projektek?
Az ITS területén elért eredmények mennyiben járultak
hozzá a közlekedésbiztonság javításához?
A közlekedésbiztonság elvének érvényesülésének
vizsgálata más OP-k (TOP 3.1.1) ilyen tárgyú
intézkedéseivel való szinergiák tükrében,
Közlekedésbiztonsági fejlesztések a baleseti gócpont
térképek tükrében,
A fejlesztések régiónként vagy régiókategóriánkénti
vizsgálata,
Mekkora fajlagos üzemeltetési költségei vannak a
magyar vasúti infrastruktúra-hálózatnak különböző
engedélyezett sebességeknél (pl. x millió Ft/km 100,
120, 140 és 160 km/h sebességnél)?
A TEN-T átjárhatósági műszaki előírások (TSI) teljesítése
milyen hatást gyakorol a magyarországi vasúti
pályahálózat működtetésének költségtérítésére és a
hálózat-hozzáférési díjakra?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-1, IKOP-2, IKOP-3, IKOP-4.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
monitoring adatelemzés

TC 7.
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interjúk,

esettanulmány,

Adatszükséglet

EUPR, kedvezményezetti adatszolgáltatás, DG MOVE Urban
MobilityScorecard indikátorai, EUROSTAT3 , KSH
Közlekedési baleseti statisztikai évkönyvek

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

3http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Transport_accident_statistics&oldid=259371
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC.7-III.

Az értékelési témakör címe

Közlekedési fejlesztések pénzügyi fenntarthatóságának
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Szükségessége 2020-ban felülvizsgálandó

Az értékelés célja

A közlekedési projektek hatékony végrehajtásának
ösztönzése.

Előzetes értékelési kérdések







Megállapítható-e javuló vagy romló tendencia a
projektek pénzügyi fenntarthatóságában?
Milyen okok húzódnak meg a fenti trendek mögött?
Hogyan
kapcsolódik
a
projektek
pénzügyi
fenntarthatósága a projektek kiválasztási elveihez,
milyen
hatásmechanizmusokon
keresztül
érvényesülnek ezek a szempontok?
Milyen kapcsolatban áll a projektek pénzügyi
fenntarthatósága
a
nemzeti
szintű,
átfogó
fejlesztésekkel (pl. e-útdíj, tarifarendszerek reformja)?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-1, IKOP-2, IKOP-3, IKOP-4, TOP-1.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR,
nemzeti
költségvetés,
megvalósíthatósági tervek

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020.

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

TC 7.

114

interjúk,

esettanulmány,
projekt

CBA

és

Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.IV.

Az értékelési témakör címe

A közlekedési projektek tervezésének értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Szükségessége 2020-ban felülvizsgálandó

Az értékelés célja

Közvetlen célja a 1303/2013/EU-rendelet 52. cikk c) pontja
szerinti jelentéstételhez való hozzájárulás, és ezzel
összefüggésben az EAC4 No. 7.1. teljesítési kritériumaiban
tett előrehaladás felmérése.

Előzetes értékelési kérdések










Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet
Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

4

A „reális és alaposan kidolgozott projektcsatorna”
megvalósításának eredményei és hatékonysága
(különös tekintettel a tervezett projektek évtizedes
átfutási idejére).
A projektcsatornák várható „túlélési rátájának”
becslése.
A kiválasztott projektek listájának módosulásának
hatása a közlekedési fejlesztések végrehajtására.
Az on-going és az előkészített, de meg nem valósuló
projektek vizsgálata, beleértve a nem megvalósítás
okait.
Hogyan, milyen módszerekkel lehetséges növelni a
közlekedésfejlesztés kiszámíthatóságát, tervszerűségét
(szakaszolt projektként történő tervezés)?
A közlekedésfejlesztési intézményrendszer
adminisztratív kapacitásainak, működési modelljének
felmérése.
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési
Stratégia (NKS) megvalósulásának, eredményei,
különös tekintettel az NKS menedzsment eszközökre.

Nem releváns

IKOP-1, IKOP-2, IKOP-3, IKOP-4, TOP-1.
TC 7.
Tematikus célkitűzés
Intézményi
Dokumentum-elemzés,
Interjúk,
fókuszcsoport,
projektlisták elemzése,
EUPR, vonatkozó kormányhatározatok, OP tartalom, OP
tárgyalás jegyzőkönyvei
Nem releváns
2020
Mérsékelt

EAC: Ex-ante conditionalities, ún. előzetes feltételek
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.V

Az értékelési témakör címe

A fenntartható közlekedésfejlesztés értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült https://www.palyazat.gov.hu/kzlekedsi-expostrtkelsek

Az értékelés célja

Megvizsgálni, hogy a 2007-2013 közötti időszak
közlekedésfejlesztéseiben mennyiben érvényesült a
fenntarthatóság
elve,
szempontrendszere,
milyen
változáson ment keresztül a hazai közlekedésfejlesztés a
fenntarthatóság irányába, mennyiben lehet beszélni
egyáltalán fenntartható közlekedésfejlesztésről.

Előzetes értékelési kérdések









Mi a fenntartható közlekedésfejlesztés, milyen
szempontok, alapelvek mentén vizsgálható, milyen
szervesen fejlődik? A városi közlekedésben hogyan
érvényesülnek ezek az elvek? A térségi közlekedésben
milyen fejlődési lehetőségek, irányok vannak?
Mennyire integrálják a fejlesztések a fenntartható
közlekedési módokat? Kihasználják-e a szinergiákat?
A KözOP és ROP közlekedésfejlesztési célú projektjei
mennyire hatottak a fenntartható közlekedés
irányába?
Melyek
voltak
leginkább
a
fenntarthatóság
szempontjait figyelembe vevő projektek? Mennyire
voltak eredményesek, hatékonyak a fenntartható
közlekedést szolgáló projektek?
Az
elemzés
elsősorban
a
városi-elővárosi
közlekedésfejlesztési projektekre fókuszál, de az
értékelés kitér a nagyobb földrajzi kiterjedésű
projektekre is (vasúti, kerékpáros közlekedés
fejlesztése).

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 7.

Az értékelés szintje

Átfogó szintű értékelés

KözOP és ROP releváns prioritásai

Tematikus célkitűzés
Az értékelés típusa

Komplex értékelés
Eredményesség értékelés (fenntarthatóság elvének
érvényesülése)

Tervezett értékelési módszerek

interjú, fókuszcsoport, dokumentumelemzés, mintaterületi
elemzés, terepbejárás
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Adatszükséglet

EMIR pénzügyi és indikátor adatbázis, esettanulmányokhoz
projektdokumentációk,
mintaterülethez
kapcsolódó
adatok, elemzések, projektadatok, záró CBA elemzések

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), egyes adatbázisok (KSH, TEIR, stb.) az internetről
elérhetők.
A
kiválasztott
projektekről
a
projektdokumentációkat az IH biztosítja.

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.VI

Az értékelési témakör címe

A közlekedés operatív program átfogó ex-post értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült https://www.palyazat.gov.hu/kzlekedsi-expostrtkelsek

Az értékelés célja

Átfogó kép a KözOP 2007-15 közötti támogatási időszakáról
az értékelési tapasztalatok összefoglalásával, a megvalósult
beruházások eredményességének vizsgálatával, a
végrehajtás értékelésével

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen tapasztalatok szűrhetők le a 2007-2015 közötti
időszak KözOP forrásallokációi, a megvalósult
beruházások eredményessége alapján az egyes
prioritásokhoz kapcsolódóan?
 Mennyiben kapcsolódnak a kialakított stratégiákhoz a
megvalósult projektek, mennyiben a kialakított
céloknak megfelelően történt a végrehajtás?
 Melyek a KözOP végrehajtás vonatkozásában
feltárható legfontosabb tapasztalatok, s hogyan
építhetők be a következő időszak gyakorlatába?
 Az értékelés integrálja a különböző tematikus
értékelések
(nagyprojektek,
fenntartható
közlekedésfejlesztés, monitoring) eredményeit, illetve
kitér azon kérdésekre, amelyek az egyes prioritások
kapcsán
relevánsak.
Így
a
fókuszban
az
eredményességvizsgálat, a stratégiai illeszkedés, a
végrehajtás vizsgálata áll, kiemelve azon javaslatokat,
mely az intézményrendszer és a döntéshozók számára
hasznosítható
a
2014-2020-as
programozás
végrehajtása során. Minden prioritásban egy-egy
projekt kapcsán mélyebb, részletesebb vizsgálatok is
történnek, melyek alapján szintén levonásra kerülnek
tanulságok, következtetések.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 7.

Az értékelés szintje

Programspecifikus értékelés

KözOP valamennyi prioritása

Tematikus célkitűzés
Az értékelés típusa

Átfogó értékelés
Eredményesség értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentumelemzés, interjúk, adatbázis elemzés. Az
értékelésben kiemelt hangsúlyt kapnak az interjúk, hogy
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minél szélesebb szakemberi kör véleménye, tapasztalata
legyen becsatornázva az utóértékelésbe.
Adatszükséglet

Stratégiák, operatív programok, akciótervek, stratégiai
környezeti vizsgálatok, ex-ante (előzetes)
programértékelések, midterm értékelések, ex-post
(utólagos) értékelések, on-going értékelések, tematikus
értékelő jelentések, EMIR pénzügyi és indikátor adatbázis.
Részletesebb vizsgálatokhoz kiválasztott projektek
projektdokumentációi.

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), egyes adatbázisok (KSH, TEIR, stb.) az internetről
elérhetők
A kiválasztott projektekről a projektdokumentációkat az IH
biztosítja.

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.VII

Az értékelési témakör címe

Közlekedési
tapasztalata

Státusz 2017 őszén

Elkészült https://www.palyazat.gov.hu/kzlekedsi-expostrtkelsek

Az értékelés célja

Áttekinteni, hogy milyen közlekedési monitoring
rendszerek vannak ma Magyarországon, azok hogyan
kapcsolódnak az európai uniós projektek méréséhez, s mi
jellemzi működésüket, milyen problémák és hiányterületek
tárhatók fel, melyek a jó monitoringhoz és értékelési
rendszerhez szükségesek lennének.

Előzetes értékelési kérdések







monitoring

rendszerek

működésének

Milyen adatgyűjtő rendszerek vannak a közlekedés
területén, mit gyűjtenek, mit kellene, mi hiányzik?
Az KözOP eredményességét mérő indikátorok
monitoringja, gyűjtése mennyire megoldott?
Mennyire ütközik nehézségbe az adatok beszerzése,
összefésülése? Mennyire állnak rendelkezésre a
szükséges információk?
Mennyire nehézkes és időigényes az adatokhoz való
hozzáférés?
Az adatok mennyire naprakészek? Mennyire okoz
gondot azok frissítése (rendelkezésre áll az információ,
a szervezeti háttér, eszközrendszer, stb.)?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC 7.

Az értékelés szintje

Általános értékelés

KözOP és ROP releváns prioritásai

Tematikus célkitűzés
Az értékelés típusa

Intézményi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, dokumentumelemzés, indikátorelemzés,
monitoring adatok vizsgálata, adatbázisok feltárása és
jellemzése.

Adatszükséglet

EMIR adatbázis

Adatszükséglet biztosításának módja

Az adatok egy részét a Miniszterelnökség szolgáltatja (pl.
EMIR), a többit Vállalkozó gyűjti össze

Értékelés tervezett ideje

2016.

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-7.VIII.

Az értékelési témakör címe

Vasúti közlekedésbiztonsági és ITS fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

A közúti fejlesztésektől eltérően a kötöttpályás
közlekedésbiztonsági szempontok értékelése, a projektek
előrehaladásával összhangban, csak később javasolt, ez az
értékelés ezt tervezi szolgálni új értékelésként.

Az értékelés célja

A közlekedésbiztonsági szempontok és intézkedések
integrálásának, ill. eredményességének vizsgálata a vasúti
fejlesztések esetében.

Előzetes értékelési kérdések













Milyen mértékben érvényesült a közlekedésbiztonság
elve a megvalósított projektekben?
Hogyan alakult a közlekedésbiztonság a vizsgált
időszakban?
Milyen mértékben járultak hozzá a közlekedésbiztonság
javításához a megvalósított projektek?
Az ITS területén elért eredmények mennyiben járultak
hozzá a közlekedésbiztonság javításához?
Milyen fejlesztések történtek az intelligens közlekedési
rendszer (ITS) kialakítása területén? Elért eredmények
azonosítása, bemutatása (pl. utazási, forgalmi
információs
szolgáltatások,
e-jegy
rendszer,
közlekedésmenedzsment,
közlekedésbiztonsággal,
forgalomirányítással kapcsolatos ITS).
A jövőbeni ITS stratégiában tett előrehaladás, valamint
ennek szerepe a fejlesztések tervezésében.
A fejlesztések régiónként vagy régiókategóriánkénti
vizsgálata,
Mekkora fajlagos üzemeltetési költségei vannak a
magyar vasúti infrastruktúra-hálózatnak különböző
engedélyezett sebességeknél (pl. x millió Ft/km 100,
120, 140 és 160 km/h sebességnél)?
A TEN-T átjárhatósági műszaki előírások (TSI) teljesítése
milyen hatást gyakorol a magyarországi vasúti
pályahálózat működtetésének költségtérítésére és a
hálózat-hozzáférési díjakra?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-2, IKOP-3,

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

TC 7.
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, kedvezményezetti adatszolgáltatás, DG MOVE Urban
MobilityScorecard indikátorai, EUROSTAT5 , KSH
Közlekedési baleseti statisztikai évkönyvek

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

5http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Transport_accident_statistics&oldid=259371
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interjúk,

esettanulmány,

8-AS TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS

Az értékelési témakör azonosítója:

TC-8.II.

Az értékelési témakör címe

Aktív munkaerőpiaci programok értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

2020 utáni időszakra vonatkozó
elemzésekkel való támogatása

Előzetes értékelési kérdések


















tervezés

átfogó

Mely
programok
biztosították
nagyobb
eredményességgel a programban résztevő személyek
tartós munkaerőpiaci foglalkoztatását?
Mely térségekben valósultak meg eredményesebben a
foglalkozatási célú programok (hol helyezkedtek el
arányaiban többen a tartós állás keresők közül)?
Mennyire voltak jól célzottak a programok? Melyek
érték el leginkább a hátrányos helyzetűeket, köztük
romákat?
Az egyes célcsoportok esetében melyek a
legeredményesebb eszközök/programok?
Az NFSZ által megvalósított aktív munkaerőpiaci
eszközök mely célcsoportok esetében hatékonyak és
melyeknél kevésbé? A nem állami szervezetek
munkaerőpiaci programjai mely csoportok esetében
hatékonyak és melyeknél kevésbé?
Melyek voltak az esetleges lemorzsolódás okai?
Mely térségekben milyen költséghatékonysággal
valósultak meg foglalkoztatási programok az elsődleges
munkaerőpiacon tartósan elhelyezkedő személyek
esetén? Milyen részvételi aránnyal valósultak meg a
programok a kedvezményezett térségekben?
A tartósan elhelyezkedett személyekre átlagosan
mekkora forráskihelyezés jutott? (Beleértve azon
személyekre eső költségeket is, akiknek nem sikerült a
tartós elhelyezkedést biztosítani.)
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
A különböző OP-kból és hazai forrásokból (GINOP, TOP,
EFOP,
VEKOP,
közfoglalkoztatás)
támogatott
123





foglalkoztatási programok mennyiben támogatták,
egészítették ki egymást?
A különböző OP-kból és hazai forrásokból (GINOP, TOP,
EFOP,
VEKOP,
közfoglalkoztatás)
támogatott
foglalkoztatási programok mennyiben voltak egymás
konkurenciái?
Az ESZA-ból támogatott foglalkoztatási programok
hogyan tudták támogatni a GINOP, TOP, EFOP, VEKOP
ERFA támogatással megvalósuló fejlesztéseket (pl. ipari
park, óvoda-bölcsőde).

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

GINOP-5, VEKOP-8 , EFOP-1, TOP-5,6

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR,
Társadalombiztosítási
adatok
(Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat,
roma adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas

TC-8.
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9-ES TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TC-9.I.

Az értékelési témakör címe

Szociális településrehabilitáció eredményességének
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A fejlesztések eredményeinek és hatásának értékelése, a
következő programozási ciklus támogatása

Előzetes értékelési kérdések
















Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Segítette-e az akcióterületen élőket a program abban,
hogy saját életük alakításában eredményesebbek
legyenek? Javította-e a foglakoztatási vagy társadalmi
integrációs esélyeiket, hogy településrehabilitációs
program működött a településen?
Várható-e, hogy a program mérsékli a szegregációt vagy
annak veszélyét a településen? Várható-e a szegregált
területek méretének, az azokon élők számának
változása a program eredményeként?
Mennyiben érintettek a beavatkozások hátrányos
helyzetűek, különösen romák által lakott településeket?
Milyenek a program fizikai jellegű outputjainak (pl.
felújított lakásállomány, közterületek) hosszabb távú
fenntarthatóságának esélyei?
Milyen a program megítélése az akcióterületen élő és az
azon kívüli lakosság körében? Hozzájárultak-e a
beavatkozások ahhoz, hogy erősödjön a település
egészében a társadalmi összetartozás és szolidaritás?
Mennyiben járult hozzá az előre meghatározott
(„dedikált”) forráskeretek rendszere a beavatkozások
eredményességéhez a tématerület egészét tekintve?
Érvényesültek-e a 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó
szakpolitikai stratégia irányelvei, szempontjai?
Változott-e a szegregált vagy szegregáció által
veszélyeztetett városi területeken élők társadalmi
helyzete, javultak-e integrációs esélyeik?
Hogyan valósult meg a külön felhívásokból támogatott
ERFA és ESZA beavatkozások szinergiája?
Az akcióterületi jogosultságot jelentő 314/2012. korm.
rendelet 10. sz. melléklete szerinti módszertan (2011 évi
KSH népszámlálási adatok) használata alapján valóban a
legindokoltabb településrészek kerültek-e kiválasztásra?

Végrehajtási jelentés (2020)
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A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TOP-4., TOP-5, TOP-6., EFOP-1, EFOP-2, VEKOP-6

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kedvezményezett és nem kedvezményezett személyek
körében végzett kutatások, esettanulmányok készítése,
fókuszcsoportok alkalmazása

Adatszükséglet

EUPR, KSH adatbázis: a 2011 évi népszámlálási adatok
alapján (szegregátumok ill. veszélyeztetett területek
társadalmi adatai) illetve foglalkoztatottsági adatok, KSH: A
társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására
szolgáló indikátorok, TEIR: Térségi, települési Jövedelmi
viszonyok,
fogyasztás,
Lakáskörülmények,
Infokommunikációs
infrastruktúra
szegregált
vagy
szegregációval veszélyeztetett környezetben élő lakosok
száma a beavatkozás előtt és után.

TC-9

VEKOP-6.2.1-15 esetében a fővárosi krízisterületek adták a
jogosultságot:
http://budapest.hu/Documents/fejlesztesi_tervek/Krizisteru
letek_lehatarolasa_form.pdf
Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-9.II.

Az értékelési témakör címe

Hátrányos helyzetű személyeket célzó foglalkoztathatósági
támogatások értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A fejlesztések eredményeinek és hatásának értékelése, a
következő programozási ciklus támogatása

Előzetes értékelési kérdések













Hogyan értékelhető az intézkedésekben megvalósított
egyes beavatkozások hatásossága abból a szempontból,
hogy a célcsoport tagjai bejutottak a GINOP által
nyújtott munkaerő-piaci programokba, vagy el tudtak
helyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon, vagy
társadalmi integrációt szolgáló vállalkozásokban?
Mennyire volt jó a foglalkoztathatósági támogatások
célzottsága, mennyiben érték el a munkaerőpiaci
szempontból leghátrányosabb helyzetű célcsoportot,
mekkora arányban érte el a romákat? Mennyiben javul
ténylegesen a célcsoport foglalkoztathatósága (pl.:
középiskolai végzettség, szakképesítés szerzése)?
Milyen mértékben valósultak meg szinergiák az EFOP
különböző,
foglalkoztatás
javítását
támogató
intézkedései között (pl. 1.11 és 5.1; 1.1 és 1.5)?
Milyennek értékelhető, az azonos célcsoportot és
szakpolitikát
célzó
különböző
intézkedések
végrehajtásának
összehangoltsága?
Mennyire
lehetséges komplex fejlesztések megvalósítása több
párhuzamos intézkedés beavatkozásain keresztül?
Mennyire
értékelhető integráltnak az egyedi
célkitűzések megvalósítása?
Milyennek értékelhető az egyes intézkedések
végrehajtásának
ütemezése,
a
megvalósítás
előrehaladása?
Milyennek értékelhető, az azonos célcsoportot és
szakpolitikát
célzó
különböző
intézkedések
végrehajtásának összehangoltsága? Hogyan valósíthatók
meg komplex fejlesztések több párhuzamos intézkedés
beavatkozásain keresztül? Mennyire integrálódnak az
egyedi célkitűzések a rendszerbe?
Milyen értékelhető eredményekhez jutottak a
programban résztvevők, és ezek mennyiben felelnek
meg az előzetes terveknek? Milyen specifikus értékelői
megállapítások tehetők e vonatkozásban a megváltozott
munkaképességű személyekkel kapcsolatban? Milyen
specifikus értékelői megállapítások tehetők e
vonatkozásban
a
hátrányos
helyzetű
nők
foglakoztathatóságával kapcsolatban? Milyen specifikus
értékelői megállapítások tehetők a többgenerációs
munkanélküliekkel kapcsolatban? Milyen specifikus
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értékelői megállapítások tehetők a munkaerőpiaci
szempontból
halmozott
hátrányokkal
bírókkal
kapcsolatban?
Milyen szakmai támogatást kapnak a nem állami
szervezetek
a
projektjeik
eredményes
megvalósításához? Milyen hatásosnak és hatékonynak
értékelhetők ezek a támogatások?
Az egyszerűsített költség-elszámolási módszerek
mennyiben segítik a projektek hatékony végrehajtását?
Összehasonlítva a korábbi programozási ciklusokban
megvalósított hasonló tárgyú projektekkel, milyen
számszerűsíthető és nem számszerűsíthető változásokat
hoztak az egyszerűsített elszámolások?
Mekkora változást hoztak az EFOP projektjei a
leghátrányosabb helyzetű személyekkel való foglalkozás
időtartamát tekintve? Ez a változás (ha van) milyen
összefüggésben áll a munkaerő-piaci esélyekkel?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
A 290/2014. (XI.26.) Korm.rendeletben lehatárolt
területeken megvalósultak-e, ill. milyen hatékonysággal
valósultak meg a beavatkozások?
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés).

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-1, EFOP-5, VEKOP-7, TOP-5, TOP-6

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, fókuszcsoport,
esettanulmány, kvantitatív adatelemzés, támogatási életútkövetés, benchmark elemzés korábbi ciklus projektjeinek
pénzügyi adataival, roma adatok

Adatszükséglet

EUPR és/vagy az ESZA támogatásokban részesült személyek
adatai,
Társadalombiztosítási
adatok
(Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti

TC-9.
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Foglalkoztatási Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
személysoros
kapcsolt
adatbázisai),
munkaerőpiaci
statisztika (NFSZ), KSH: területi statisztika adatbázisok, a
társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására
szolgáló indikátorok
Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas

129

Az értékelési témakör azonosítója:

TC-9.III.

Az értékelési témakör címe

A fejlesztések hatása a fogyatékossággal élő személyek
életminőségének javítására

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A javasolt értékelés célja, hogy a program megvalósítási
időszaknak feléhez közeledve megvizsgálja, hogy az
elindított beavatkozások milyen várható eredményeket
hozhatnak majd, és milyen akadályok állnak a célkitűzések
elérése előtt. Ennek fényében az értékelés javaslatokat
fogalmazhat meg a beavatkozások hatékonyságának
növelésére.
- Milyen mértékben sikerült bevonni a társadalmi
együttélés erősítése intézkedés végrehajtásába bevonni
a fogyatékossággal élő résztvevőket, tekintettel a 2018ra az eredményességi keretben meghatározott
részcélra, és a program végére meghatározott
célértékre vonatkozóan? Milyen okai lehetnek
(amennyiben releváns) az időarányos tervektől való
elmaradásnak, és milyen eszközökkel lehetne
támogatni a résztvevők bevonását?
- Milyennek értékelhető a szociális, gyermekvédelmi,
valamint rehabilitációs célú infrastruktúra fejlesztése a
társadalmi együttműködés erősítése szempontjából?
(TFÁT)
- Milyen mértékben járulnak hozzá a beavatkozások az
Országos Fogyatékosságügyi Programban
meghatározott célokhoz?
- Milyennek értékelhető az intézményi ellátásról a
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése
beavatkozás végrehajtása során a kiváltás stratégiában
megfogalmazott alapelvek betartása?
- Milyennek értékelhető a bentlakásos intézmények
kiváltásának előrehaladása, tekintettel az OP-ban
meghatározott vonatkozó célértékre, mind kimeneti (a
kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek
férőhely kapacitása), mind eredmény (a kiváltott
intézményekben élők aránya a kiváltási stratégiában
meghatározott ellátottakhoz képest) szinten? Milyen
okai lehetnek (amennyiben releváns) az időarányos
tervektől való elmaradásnak, és milyen eszközökkel
lehetne támogatni a végrehajtás hatékonyságát?
- Hogyan értékelhető a kiváltási stratégia teljesülését
szolgáló
különböző
intézkedések
párhozamos
ütemezése, a megvalósítás előrehaladása? Mennyiben
vannak összhangban az infrastruktúra-fejlesztési és a
szakember
kapacitások
fejlesztését
szolgáló
fejlesztések? Milyen kockázatai vannak az ütemezési
hiányosságoknak (amennyiben vannak ilyenek) a

Előzetes értékelési kérdések
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-

-

-

-

-

-

stratégiai célok elérésére vonatkozóan?
Teljesültek-e az előzetes feltételrendszernek a
fogyatékos
üggyel
kapcsolatos
kritériumai?
Amennyiben még nem, milyen intézkedések
végrehajtása szükséges még a teljesítéshez?
Milyennek értékelhető a stratégiában megfogalmazott
alapelvek betartása a kiváltást szolgáló beavatkozások
végrehajtása során, különös tekintettel az integráció,
normalizáció, rehabilitáció, és az egyenlő esélyű
hozzáférés elvére?
Milyennek értékelhető az Intézményi Férőhely Kiváltást
Koordináló Országos Testületet feladatainak ellátása,
azok hatékonysága, a kiváltással összefüggő EFOP
beavatkozások végrehajtásához illeszkedően?
Megfelelő mértékben teljesül-e a közszolgáltatásokat
biztosító intézmények dolgozóinak képzése és
felkészítése a hozzáférést szolgáló beavatkozások
részeként?
Megfelelő mértékű hangsúly helyeződik-e a hozzáférés
társadalmi elfogadottságának növelésére a hozzáférést
szolgáló beavatkozások részeként?
Milyennek értékelhető a fogyatékossággal élő
személyek integrációjának mértéke a különböző
közszolgáltatásokhoz (egészségügy, köznevelés, képzés,
közösségi élet, kultúra) való hozzáférés módja és
mértéke alapján?
A 290/2014. (XI.26.) Korm.rendeletben lehatárolt
területeken megvalósultak-e, ill. milyen hatékonysággal
valósultak meg a beavatkozások?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP 1.,2.,3.,4 , TOP 4., 6., IKOP

Az értékelés szintje

beruházási prioritás

TC9.

Kapcsolódó OP prioritások, amelyeket
nem fed az értékelés
Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

-

statisztikai adatok elemzése
projekt szintű pénzügyi és monitoring adatok elemzése
kérdőívek a kedvezményezettekre vonatkozó empirikus
adatok elemzéséhez
fókuszcsoport a kedvezményezettek képviselőivel
fókuszcsoport a célcsoport képviselőivel
interjúk az intézményrendszeri szereplőkkel
interjú az országos koordináló testület képviselőivel
esettanulmány a jó gyakorlatok bemutatására
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Adatszükséglet

-

országos reprezentatív felmérés a társadalmi
elfogadottság mérésére
KSH: A fogyatékossággal élő személyek helyzete és
szociális ellátásuk
KSH: Fogyatékossággal élők adatai
KSH: területi statisztika adatbázisok
KSH: egészségügyi területi adatok
Projekt indikátor adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

132

Az értékelési témakör azonosítója:

TC-9.IV.

Az értékelési témakör címe

A közösségi szerepvállalást erősítő intézkedések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A fejlesztések eredményeinek értékelése, a 2020 utáni
programozás támogatása

Előzetes értékelési kérdések



















Milyen térségi, települési és településrészi helyi
identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség
megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi közösségi
programok valósultak meg?
Elsősorban mely térségek településein, településrészein
valósultak meg közösségfejlesztő tevékenységek?
Mennyiben tapasztalható a programok közösségi
integráló, helyi lakosságot mozgósító, aktiváló hatása?
Milyen
koordinációs
mechanizmusokat
sikerült
bevezetni ezen akciók hatékony végrehajtása érdekében
az egyes OP-k között (átfogó, egységes módszertanok vs.
helyi fejlesztésekhez kapcsolódó akciók)?
Mely korcsoportok jelentek meg a programokban
nagyobb arányban? Mennyiben jelennek meg a
kisebbség(ek)hez
tartozók
a
közösségfejlesztő
programokban?Hogyan értékelhető a mentorhálózat
eddigi tevékenysége? Hány hátrányos helyzetű személy,
köztük
roma
esetében
beszélhetünk
sikeres
mentorálásról? (képzésbe, munkába, más programokba
segítés, stb)
Milyen módszertannal vizsgálható a közösség egymás
iránti felelősségtudata? A módszertan hogyan tudta
elősegíteni a helyi szinten megvalósuló programokat?
Milyen eredményeket sikerült elérni a fenti célokban? A
közösségfejlesztési tevékenységek közül melyek voltak a
leggyakoribbak?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
A programokat megvalósító kedvezményezettek típusa
(civil, egyházi stb.)?
Milyen módszertanok jelennek meg a fejlesztésekben?
Hogyan generálható hosszú távú hatás, hogyan
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biztosítható, hogy egy projekt a támogatás után is
működjön?
Hogyan értékelnék a közösségfejlesztő programok helyi
szinten történő megvalósulását?
Milyen volt az együttműködés a kedvezményezettekkel?
Illeszkedett-e az alkalmazott módszertan a fenntartható
fejlődés célkitűzéseihez, alaptéziseihez?
 alulról jövő kezdeményezések megvalósultak-e
 hogyan és milyen mértékben történt a civil
szervezetek bevonása
 megvalósultak-e a társadalmi tőke fejlesztésére,
társadalmi bizalom erősítésére vonatkozó
programok
A hosszú távú hatások érdekében a kedvezményezettek
kitűztek-e célokat , terveznek-e újabb célokat kitűzni?
A programok megvalósítása, tervezése során figyelembe
vették-e a magyarországi demográfiai trendeket (pl.
öregedő társadalom, elvándorlás)
Milyen programokat valósítottak meg az önkéntesség
kultúrájának terjesztése érdekében, illetve az önkéntes
tevékenység népszerűsítése érdekében?
Milyen intézkedéseket tettek a társadalmi szolidaritás
erősítése céljából?


Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés (2020)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-1, TOP-5, TOP-6. és a TOP-7.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring
interjúk

Adatszükséglet

EUPR, EMMI: önkéntes fogadó szervezetek adatbázisa, KSH:
nonprofit szervezetek adatgyűjtés, OSAP: Statisztikai jelentés
a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről,
KULTSTAT, roma adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020.

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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kvantitatív

adatelemzés,

esettanulmányok,

10-ES TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TC-10.I.

Az értékelési témakör címe

Munkaerő
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése, a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések












versenyképességét

támogató

programok

Mely
programok
biztosították
nagyobb
eredményességgel a programban résztevő személyek
munkaerőpiaci foglalkoztathatóságának javulását?
Mennyire voltak jól célzottak a programok? Melyek
érték el leginkább a hátrányos helyzetűeket, köztük
romákat?
Az egyes célcsoportok esetében melyek a
legeredményesebb programok? Milyen megvalósítási
mechanizmus/eszköz a legeredményesebb?
Mely térségekben valósultak meg eredményesebben a
programok (hol javult „jobban” a résztvevők
munkaerőpiaci helyzete a támogatások hatására)? Ezek
között milyen arányban vannak a fejlesztendő járások?
Mely térségekben milyen költséghatékonysággal
valósultak meg a programok (programtípusonként)?
Milyen egységköltségek mutathatók ki az egyes
programtípusokra?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

GINOP-6, VEKOP-8
TC-10
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Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
kvantitatív adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR,
Társadalombiztosítási
adatok
(Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC10-II.1

Az értékelési témakör címe

Végzettség nélküli iskolaelhagyás értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A programozási időszak félidejében megvizsgálja, hogy a
bemeneti adatokat a félidei adatokkal összehasonlítva az e
célból elindított beavatkozások hogyan valósultak meg
illetve egyéb intézkedések milyen hatással voltak a
végzettség nélküli iskolalehagyásra, továbbá milyen
eredményeket mutatnak és milyen akadályok állnak a
célkitűzések elérése előtt. Ennek fényében az értékelés
javaslatokat fogalmazhat meg a beavatkozások
hatékonyságának növelésére.
- Milyen arányban érték el a fejlesztések a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő/HH és HHH tanulókat?
- Az értékelés hatóköre kiterjed:
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
(TFÁT) tanulók iskolai teljesítményének vizsgálata
az alábbi oktatási statisztikák szerint:
- köznevelési intézményben tanuló 7.,8., 9., 10., 11.
évfolyamon tanuló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya
- köznevelési intézményben tanuló 7.,8., 9., 10., 11.
évfolyamon tanulók évfolyamismétlése (azon
belül is a többszörös évfolyamismétlők)
- köznevelési intézményben tanuló 7.,8., 9., 10., 11.
évfolyamon tanulók 250 tanórát meghaladó
hiányzása
- hátrányos helyzetű tanulók érettségit, valamint a
felsőfokú végzettséget adó intézményben való
továbbtanulásának aránya
- hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának
okai, akadályai és trendjei
- hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását
megakadályozó intézkedések értékelése. A
végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett
intézményeket milyen arányban érik el az
intézkedések?
- Milyen mértékben érik el az intézkedések a
lemorzsolódással veszélyeztetett és hátrányos
helyzetű tanulókat? , mennyiben érik el céljukat?
(GYEF) Sikerül-e az intézkedések hatására
iskolarendszerben tartani a tanulókat?
- Milyen arányban érték el az infrastrukturális
fejlesztések a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő/HH és HHH tanulókat?
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-

-

-

-

-

-

-

Előzetes értékelési kérdések

-

-

-

Mennyiben változott a fenti programokban
résztvevők
iskolai
eredményessége,
azaz
megszerezték-e az alapiskolai, középiskolai
végzettséget?
Milyen arányban rendszerszintűek a korai
iskolaelhagyást célzó intézkedések és milyen
arányban kompenzatorikusak?
Milyen arányban irányulnak az intézkedések a
tanórai munka eredményesebbé tételére?
(Indoklás: Ez az a pont, melynek ugrásszerű
javítása nélkül nem érhető el siker. A
legközvetlenebb hatás, a tanórai munka
fejlesztése azt a pontot célozza, ahol a
beavatkozás a leggazdaságosabb és univerzálisabb
lehet, az alapfeladat fejlesztését jelenti.)
Milyen mértékben képesek az intézkedések az
alulteljesítő
tanulók
és
intézmények
teljesítményének
növelésére?
(Köznevelés
javasolta)
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók lemorzsolódási aránya iskolatípusonként
összehasonlítva a nem hátrányos helyzetű
tanulókéval
hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának
okai, akadályai és trendjei
hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását
megakadályozó intézkedések értékelése
az országos mérés-értékelésen elért szövegértés
eredmények
évfolyamonként
a
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű és a
nem hátrányos helyzetű tanulók esetében
összehasonlítva
az országos mérés-értékelésen elért matematika
eredmények
évfolyamonként
a
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű és a
nem hátrányos helyzetű tanulók esetében
összehasonlítva
Megvalósul-e a köznevelés intézménytípusai
közötti hatékony átmenet a hátrányos helyzetű
tanulók oktatására vonatkozóan?
A köznevelés megfelelő intézkedéseket hoz a korai
iskolaelhagyás megakadályozására?
Hogyan működnek a lemorzsolódás kockázatának
monitoring rendszerei a köznevelésbe?
Hogyan működnek a hátrányos helyzetű tanulók
támogatási
rendszerei
a
lemorzsolódás
megelőzésére?
Hogyan működnek a lemorzsolódott tanulók
oktatási rendszerben benntartására vonatkozó
intézkedések?
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mik az új oktatási képzési formák, mint a második
esély iskolái, mik a tapasztalatok? Milyen
társadalmi rétegek vesznek benne részt? Hogyan
segítik elő a hátrányos helyzetű tanulók
sikerességét?
Milyen mértékben érik el a tanórán kívüli
intézkedések a lemorzsolódással veszélyeztetett
és hátrányos helyzetű tanulókat (pl. óvodai iskolai
szociális segítők).
A végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett
intézményeket milyen arányban érik el az
intézkedések?
Milyen mértékben érik el az intézkedések a
lemorzsolódással veszélyeztetett és hátrányos
helyzetű tanulókat?
Milyen
mértékben
járultak
hozzá
az
ösztöndíjprogramok
a
veszélyeztetett
és
hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának
csökkentéséhez?
Milyen
mértékben
járultak
hozzá
az
ösztöndíjprogramok
a
veszélyeztetett
és
hátrányos helyzetű tanulók érettségi szerzéséhez
és középiskolába való bekerüléséhez?
Milyen arányban rendszerszintűek a korai
iskolaelhagyást célzó intézkedések és milyen
arányban kompenzatorikusak?
Milyen arányban irányulnak az intézkedések a
tanórai munka eredményesebbé tételére?
(Indoklás: Ez az a pont, melynek ugrásszerű
javítása nélkül nem érhető el siker. A
legközvetlenebb hatás, a tanórai munka
fejlesztése azt a pontot célozza, ahol a
beavatkozás a leggazdaságosabb és univerzálisabb
lehet, az alapfeladat fejlesztését jelenti.)
Milyen mértékben képesek az intézkedések az
alulteljesítő
tanulók
és
intézmények
teljesítményének növelésére?
A kulturális intézmények milyen arányban és
milyen eredménnyel vesznek részt a korai
iskolaelhagyás
csökkentésére
vonatkozó
beavatkozások megvalósításában?
A nem formális és informális tanulási alkalmak
mennyire
járulnak
hozzá
a
minőségi
közneveléshez, valamint végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentéséhez?
) Melyek a
kulturális és a nevelési-oktatási intézmények
közötti együttműködések főbb tapasztalatai?
Milyen arányban érik el a rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő/HH/HHH tanulókat?
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Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-3, EFOP-4, VEKOP-7, TC-10. GINOP

Az értékelés szintje

Beruházási prioritás

Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés

GINOP-6. (az EFOP az iskolaelhagyás szempontjából
támogat intézkedéseket a szakiskolák számára).

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

-

Adatszükséglet

-

statisztikai adatok elemzése,
intézkedésben érintettek és kontrollcsoport
tagjainak köznevelésben valói előrehaladási
adatainak tényellentétes hatásértékelése,
kérdőíves felmérés az intézkedésben érintettek és
a kontrollcsoport tagjai körében,
interjúk köznevelés ágazati területén dolgozó
vezetők, munkatársak körében,
fókuszcsoportos
interjú
a
szegmentált
tanulócsoportokból mintavétel alapján,
benchmark-elemzés
az
egyes
köznevelési
intézmények között.
KSH: Korai iskolaelhagyás
KULTSTAT (Kultúra javasolta)
Oktatási Hivatal (KIR-STAT), különösen:
o
o
o
o
o
o
o

o

hátrányos
helyzetű
tanulók
száma
évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók évfolyamismétlése
évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók 250 órán több
hiányzása évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók magántanulói
aránya évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók aránya érettségit
adó intézményben évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók aránya szakiskolai
intézményben évfolyamonként
a hátrányos/halmozottan hátrányos és nem
hátrányos
helyzetű
tanulók
kompetenciaeredményei
összehasonlítva
matematika és szövegértés területén külön és
évfolyamonként
a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók lemorzsolódási aránya
iskolatípusonként összehasonlítva a nem

140

hátrányos
javasolta)

helyzetű

tanulókéval

(TFÁT

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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11-ES TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TC-11.I.

Az értékelési témakör címe

Az államreform végrehajtását szolgáló fejlesztések átfogó
ex post értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült https://www.palyazat.gov.hu/kzigazgatsifejlesztsek-expost-rtkelsei

Az értékelés célja

Az államreform végrehajtását szolgáló fejlesztések
eredményeinek, hatásainak átfogó értékelése, végrehajtási
szempontú javaslatok megfogalmazása a 2014-2020-as
végrehajtási időszakra

Előzetes értékelési kérdések

 Mennyire tekinthetőek sikeresnek az ÁROP projektjei a
tervezett eredmények elérésében?
 Milyen mértékben teljesültek az OP céljai, vállalásai?
 Milyen mértékben sikerült a tervezett adminisztratív teher
csökkenést elérnie a releváns ÁROP projekteknek?
 Milyen mértékben sikerült a tervezett kompetencia
bővítést elérnie a releváns ÁROP projekteknek?
 Mennyire volt sikeres az együttműködés a kapcsolódó
EKOP projektekkel?
 Melyek a KÖFOP számára hasznosítható tapasztalatok?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC-11

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés

Nem releváns

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR és tematikus adatbázisok, KEKKH: Ügyfélkapuk száma

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje és
időtartama

2016
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Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TC-11.II.

Az értékelési témakör címe

Az elektronikus közigazgatási fejlesztések átfogó értékelése

Státusz 2017 őszén

Elkészült https://www.palyazat.gov.hu/kzigazgatsifejlesztsek-expost-rtkelsei

Az értékelés célja

Az elektronikus közigazgatási fejlesztések eredményeinek,
hatásainak átfogó értékelése, végrehajtási szempontú
javaslatok megfogalmazása a 2014-2020-as végrehajtási
időszakra

Előzetes értékelési kérdések

 Mennyire tekinthetőek sikeresnek az EKOP projektjei a
tervezett eredmények elérésében?
 Milyen mértékben teljesültek az OP céljai, vállalásai?
 Milyen mértékben sikerült a tervezett adminisztratív teher
csökkenést elérnie a releváns EKOP projekteknek?
 Milyen mértékben sikerült az e-ügyintézési arány bővítését
elérnie a releváns EKOP projekteknek?
 Milyen költséghatékonyság jellemezte az EKOP projektjeit?
 Mennyire volt sikeres az együttműködés a kapcsolódó
ÁROP projektekkel?
 Melyek a KÖFOP számára hasznosítható tapasztalatok?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

TC-11

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR és tematikus adatbázisok, KEKKH: Ügyfélkapuk száma

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje és
időtartama

2016

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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3.3 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) ÉS A
RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM
(RSZTOP) ÉRTÉKELÉSEI
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1. TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE
Az értékelési témakör azonosítója:

EFOP-1.I.

Az értékelési témakör címe

Közszolgáltatások
értékelése

fejlesztését

célzó

intézkedések

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az OP célok megvalósításának átfogó elemzésekkel való
támogatása,

Előzetes értékelési kérdések



Annak a tagállami jelentésnek a

Végrehajtási jelentés

Megvalósultak-e a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó
fejlesztések?
 A közszolgáltatásokhoz kapcsolódó hiányterületek
azonosításra kerültek-e, és hozzá kapcsolódóan milyen
szempontok alapján alakították ki az intézkedéseket?
 A közszolgáltatások szervezése figyelembe veszi-e a
területi differenciáltságot?
 A közszolgáltatások szervezése során a területileg nem
ellátott feladatokhoz kapcsolódóan milyen intézkedések
születtek és ezek az intézkedések hatékonyan
működnek-e?
 Javult-e a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
(akadálymenetesítés,
szolgáltatások
kiszervezése),
hozzáfér-e mindenki, akinek szüksége van rá?
 Hogyan működnek a közszolgáltatások szervezéséhez
kapcsolódó monitoring rendszerek?
 Hogyan működnek a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó
támogatási rendszer elemei?
 A közszolgáltatásokhoz kapcsolódó életpálya javítását
célzó intézkedés milyen stádiumban van, milyen
eredményei vannak és szorul-e korrekcióra?
 A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
A vonatkozó stratégiák megvalósulásának elemzése
Megjegyzés: ERFA vonatkozásában az állami intézményeknél
megvalósult fejlesztések vizsgálandók.
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megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-1, EFOP-2, VEKOP-6 és VEKOP-7 (az állami
intézményeknél megvalósuló fejlesztések vonatkozásában)

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok elemzése, monitoring adatelemzés,
interjúk, kérdőíves kutatás (életpálya-modell), intézmények
közötti benchmark elemzés

Adatszükséglet

EUPR, KSH: egészségügyi kiadások alakulása, Orvosi,
háziorvosi, kórházi, gyógyszertári, fogászati ellátás, Otthoni
szakápolás és terápiás szolgáltatás adatai.
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer: Szociális Közszolgáltatás; Magyar Orvosi Kamara,
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás
Fejlesztési Főigazgatóság:: orvosok, szakorvosok adatai
(2000-2007); Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő:
betegszám, táppénz adatok;: fekvőbeteg ellátás (2011,
2012), szűrővizsgálatok adatai (2001-2013), KSH / EMMI: Az
egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai; Állami
Egészségügyi Ellátó Központ ágazati statisztikai adatgyűjtési
rendszer (ÁStAR); OSAP:
Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről,
Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
helyzetéről.
Jelentés a javítóintézetek helyzetéről,
Családtámogatási ellátások adatai, családsegítő
szolgálatok működési adatai,
A családsegítő szolgálatok működési adatai
Alapinformációk a szociális, gyermekjóléti és
gyerekvédelmi
szolgáltatásokat
végző
szervezetekről,
Kérdőív a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatásokról és gyermek ellátásokról);

TC-9

-

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Kft: Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia indikátor rendszere:
bizalom indikátorok és diszkrimináció érzet,
szegénységben élő gyermekek aránya, tartós anyagi
deprivációban élő gyermeke aránya, tartósan
munkanélküli háztartásban élő gyermeke aránya,
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben
élők aránya, jövedelmi szegénységben élők aránya,
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súlyos anyagi deprivációban élők aránya,
Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól,
Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és
nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól,
A gyermekjóléti alapellátások működési adatai,
Gyermekvédelmi ellátások működési adatai
ONYF.
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik,
2020
Magas
-

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése
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Az értékelési témakör azonosítója:

EFOP-1.II.

Az értékelési témakör címe

Koragyermekkori
szolgáltató-rendszerfejlesztése
hátránykompenzáló szerepének értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az OP célok megvalósításának átfogó elemzésekkel való
támogatása,

Előzetes értékelési kérdések

-

-

-

-

-

-

-

és

Elérik-e a koragyermekkori szolgáltatások céljukat?
Megteremtik-e a család és munka világa közötti
egyensúlyt? Javult-e a gyermekes anyák foglalkoztatása?
Javult-e a nagyon alacsony munkaintenzitású
háztartásban
élő
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, HH és HHH gyermekek
aránya?
Javult-e a koragyermekkori szolgáltatást igénybevevő
gyermekek aránya? Javult-e a hozzáférés a
koragyermekkori intézményekhez (Biztos Kezdet
Gyerekházak)?
Milyen arányban jelennek meg a koragyermekkori
intézményekben
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, HH és HHH gyermekek?
Javult-e a szolgáltatásfejlesztés hatására a Biztos Kezdet
Gyerekház hátránykompenzáló szerepe?
Megvalósul-e a koragyermekkori intézményrendszer és a
köznevelés hatékony kapcsolódása?
A szolgáltatásfejlesztések során figyelembe vették-e a
területi
különbségeket?
Szolgáltatáshiányos
településeken élő gyermekek hozzáférnek-e a megfelelő
színvonalú ellátásokhoz? Milyen eredményekkel járt a
szolgáltatások
megjelenése
a
korábban
szolgáltatáshiányos településeken?
Mennyiben járultak hozzá az integrált gyerekprogramok
a gyermekszegénység csökkenéséhez?
Megvalósul-e a koragyermekkori intézményrendszer
jelző szerepe? Csökkent-e a védelembe vett gyermekek
száma az intézkedések hatására?
Javult a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
szempontjából a családok és közösségek védelmi
szerepe?
Hogyan működnek a kisgyermekkori intervenció
monitoring rendszerei?
Hogyan működnek a koragyermekkori szolgáltatásokhoz
kapcsolódó támogatási rendszer elemei?
Mely térségekben milyen költséghatékonysággal
valósultak meg az infrastrukturális beruházások?
Milyen egységköltségek mutathatók ki az egyes
fejlesztésekre?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
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-

abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-1, EFOP-2, EFOP-3, TOP-6, VEKOP-6

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok idősoros elemzése, intézkedésben
érintettek és kontrollcsoport tagjainak köznevelési
előrehaladási adatainak tényellentétes hatásértékelése,
interjú, kérdőíves felmérés, fókuszcsoport

Adatszükséglet

EUPR, KSH: foglalkoztatási adatok, MÜKENG, Különösen:
o
o

koragyermekkori szolgáltatást igénybe vevő
hátrányos helyzetű gyermekek aránya
védelembe vett gyermekek száma/aránya

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

EFOP-1.III.

Az értékelési témakör címe

Az EFOP területi kohéziót
intézkedéseinek értékelése

Státusz 2019 II. negyedévében

Új értékelés

Az értékelés célja

A 2021-27 közötti időszak tervezésének megalapozása a
megvalósult intézkedések hatékonyságát és hatásosságát
bemutató elemzésekkel.

Előzetes értékelési kérdések















elősegítő

programok

A térségi szemlélet érvényesüléséhez való hozzájárulás
elemzése (jogszabályi környezet, IH, a konzorcium, a
megvalósító szervezetek, megvalósítás módszertana,
bevont partnerek, alternatív lehetőségek)
A tervezés és a beavatkozási logika értékelése az
eredmények tükrében
Mennyire érték el céljukat a programok emberi
erőforrás fejlesztését célzó beavatkozásai? (célcsoport
kiválasztása és célok összhangja az eredmények
tükrében)
Mennyire értéke el célját a humán szolgáltatások és
kapacitások
fejlesztése,
a
felzárkózás-politikai
együttműködések támogatása? (célcsoport kiválasztása
és célok összhangja az eredmények tükrében)
A
végrehajtásban
résztvevő
intézmények
és
közreműködő partnerek közötti együttműködés
hatékonyságának felmérése, ide értve a kapcsolódó
EFOP programokkal történő együttműködést is
A rendelkezésre álló források és az elért eredmények
egybevetése,
Statisztikai adatok, releváns indikátorok gyűjtése és
elemzése az élelmiszersegélyezés kapcsán
A hasonló, más forrásból végrehajtott programok,
projektek, kezdeményezések összegyűjtése (pl. falu
programok)
A megvalósítás során felmerült problémák és
megoldások összegyűjtése, javaslatok a következő
periódus megvalósítási kereteire, figyelembe véve a
tervezett uniós szabályozást is

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Előrehaladási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP 1.5, EFOP 1.6., EFOP 3.9.

Az értékelés szintje

Programspecifikus
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok elemzése, monitoring adatelemzés,
interjúk, kérdőíves kutatás

Adatszükséglet

EUPR, önálló adatgyűjtés, KSH, MÁK, ONYF, önkormányzati
adatszolgáltatások, mintavételes adatfelvétel, uniós
elemzések és jógyakorlat gyűjtemények elemzése

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséért a
megbízott értékelő felelős

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Közepes
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2. INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
A prioritási tengely értékelései az 1. prioritás alatt találhatók.
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3. GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE
Az értékelési témakör azonosítója:

EFOP-3.I.

Az értékelési témakör címe

A felsőoktatásba való bejutást és bennmaradást célzó
intézkedések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az OP célok megvalósításának átfogó elemzésekkel való
támogatása, különös tekintettel a 2018-as eredményességi
felülvizsgálatra

Előzetes értékelési kérdések

-

-

-

-

-

-

-

Megvalósul-e a köznevelés és a felsőoktatás hatékony
kapcsolódása?
A köznevelés megfelelő számú és felkészültségű
jelentkezőt ad-e a felsőoktatásnak ahhoz, hogy az
teljesíteni tudja a stratégiai célokat, különösen a
hátrányos helyzetű köztük a roma és a fogyatékossággal
élő jelentkezőkre vonatkozóan?
A felsőoktatás belépési követelményei elég rugalmasake ahhoz, hogy megfelelő számú jelentkező jusson be a
felsőoktatás kapuin, különösen a hátrányos helyzetű
köztük a roma és a fogyatékossággal élő jelentkezőkre
vonatkozóan?
A felvételi rendszer, a támogató rendszerek, az ösztöndíj
rendszerek megfelelő támogatást nyújtanak-e a
hátrányos helyzetű köztük a roma és a fogyatékossággal
élő diákoknak, hogy motiváltak legyenek és képesek
legyenek bejutni és bent maradni a felsőoktatásban?
A felsőoktatás és a köznevelés képzési rendszere közötti
váltás teljesítéséhez kapnak-e megfelelő támogatást a
tanulók és a hallgatók a felsőoktatási sikeresség
növelése érdekében?
Hogyan működnek a lemorzsolódás kockázatának
monitoring rendszerei a felsőoktatásban?
Megfelelően
reagálnak-e
a
beavatkozások
a
lemorzsolódás okaira?
Hogyan működnek a lemorzsolódást megelőző
intézkedések a felsőoktatásban?
Hogyan és milyen eredménnyel működnek a hátrányos
helyzetű és roma hallgatók támogatási rendszerei a
lemorzsolódás megelőzésére?
Megvalósul a hátrányos helyzetűek és a nők
részvételének növelése a műszaki, természettudományi,
matematikai és informatikai (MTMI) stratégiailag kiemelt
képzési területen?
A hallgatói és közösségi terek gyerekbarát/családbarát
szempontú beruházásai elősegítik a női hallgatók és
oktatók részvételét a felsőoktatásban, kiemelt
154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

figyelemmel a GYED-en, GYES-enGYET-en lévőkre vagy
visszatérőkre?
Megvalósul a nők tudományos részvételének aktív
növelése részmunkaidős, valamint a gyermekvállalást és
a tudományos karrier összehangolását segítő
beavatkozások által?
A kiemelt képzési területek célzott támogatása
hozzájárul a felsőfokú végzettséget szerzők arányának a
növeléséhez és a területen tapasztalható lemorzsolódás
csökkentéséhez?
Hogyan működnek a lemorzsolódott hallgatók
árirányítására, a rendszerben benntartására vonatkozó
intézkedések?
Hozzájárul a felsőoktatási képzési kapacitás és milyen
mértékben a munkaerőpiacról kiesett személyek
oktatásba történő visszaintegrálásához?
Mik az új képzési típusok, mint a duális képzés és a
közösségi főiskola, tapasztalatai? Milyen társadalmi
rétegek vesznek benne részt? Hogyan segítik elő a
hátrányos helyzetű köztük a roma és a fogyatékossággal
élő hallgatók sikerességét?
Mennyire sikeresek a nemzetközi mobilitási ösztöndíjak
a stratégiai célok tükrében? A jelentkezéshez milyen
ösztönzést, támogatást kapnak a hátrányos helyzetű és
roma hallgatók? Milyen a hátrányos helyzetű köztük a
roma és a fogyatékossággal élő hallgatók részvétele a
nemzetközi mobilitásban?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
Mi állapítható meg a K+F+I tevékenységre fordított
források hatékonysága tekintetében?
Milyen
mértékben
fokozódik
a
felsőoktatási
(hallgatói/oktatói/kutatói) mobilitás a nemzetközi
hallgatói, oktatói, szakmai és kutatási hálózatokba való
bekapcsolódás, nemzetközi megjelenés, a külföldi (mind
EU, mind Európán kívüli) hallgatói vonzó képesség
növelése, a külföldi részképzések és az állami/ uniós
ösztöndíj rendszerek által?
A felsőoktatási kutatások feltételrendszerének javítása
elegendő támogatást biztosít-e a felsőoktatási kutatások
nemzetközi beágyazottságának növeléséhez, a kutatói
utánpótlás bővítéséhez, az egyetemi-akadémia és a
vállalati kapcsolatok erősítéséhez és az innovációs
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-

-

-

-

-

-

-

-

együttműködések kialakításához? A támogatások milyen
mértékben járulnak hozzá a felsőoktatási intézmények
KFI bevételeinek növeléséhez?
Mekkora az eltérés az adott korosztályban az rgyk-ra
jogosult, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók/hallgatók általános iskolai, középiskolai és
felsőoktatásban megfigyelhető aránya között?
Mekkora a különbség az érettségit megszerző és a
felsőoktatásba bejutó HH-s és HHH-s és rgyks
tanulók/hallgatók száma/aránya között?
Az ösztöndíjban/juttatásban részesülők között milyen
arányban találhatók rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, HH-s vagy HHH-s hallgatók?
Az ösztöndíjban/juttatásban részesülő tanulók milyen
arányban jutnak be felsőoktatási intézményekbe?
Az egyéni kiválóság támogatása, a közvetlen célcsoport
támogatások biztosítása és az ösztöndíjrendszerek
hozzájárulnak-e és milyen mértékben a felsőoktatásba
való bekerüléshez és bennmaradáshozkülönösen a
jelenleg alulreprezentált csoportok körében?
Mennyi a lemorzsolódott tanulók száma, illetve milyen
szankciók kerülnek kivetésre a nem teljesítő tanulók
részére?
Az állami ösztöndíjban/juttatásban részesülők között
milyen arányban találhatók rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, HH vagy HHH hallgatók?
(Köznevelés javasolta)
Mennyire járultak hozzá az infrastrukturális fejlesztések
az adott felsőoktatási vagy köznevelési intézményen
folyó oktatás minőségének emeléséhez és a felsőoktatás
terén a szolgáltatás hiányos területeken a hozzáférés
bővítéséhez?
Mely térségekben milyen költséghatékonysággal
valósultak meg az infrastrukturális beruházások?
Milyen egységköltségek mutathatók ki az egyes
fejlesztésekre?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-3, EFOP-4, VEKOP 4., 7, GINOP

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok idősoros elemzése, intézkedésben
érintettek és kontrollcsoport tagjainak felsőoktatási

TC-10

156

előrehaladási és szociális adatainak tényellentétes
hatásértékelése, interjú, kérdőíves felmérés, fókuszcsoport,
benchmark elemzés az egyes felsőoktatási intézmények
között, benchmark elemzés európai országok illetve
intézmények eredményeivel. Hallgatói életút-elemzések,
Családi háttérindex elemzések,
Adatszükséglet

EUPR, KSH: kutatás-fejlesztési adatbázisa, Felvi, Oktatási
Hivatal Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR),: Diplomás
Pályakövetési Rendszer (DPR), Magyar Tudományos Művek
Tára (MTMT)Különösen:
o
o
o
o

a felsőoktatásba bejutó hátrányos helyzetű
tanulók aránya
hátrányos helyzetű valamint roma tanulók
száma évfolyamonként
női oktatók/kutatók aránya a felsőoktatásban
felsőoktatási stratégiában kiemelt képzési
területekena hallgatók/oktatók aránya

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

EFOP -3.III.

Az értékelési témakör címe

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása című kiemelt projekt (EFOP-3.1.5-16)
hatásértékelésének előkészítése

Státusz 2019 I. negyedévében

A projekt 2017-ben indult el a CRIE támogatásával. 2019ben az értékelő cég bevonásával folytatjuk a
hatásvizsgálat előkészítését.

Az értékelés célja

-

Előzetes értékelési kérdések

-

-

-

-

-

Az előkészítés célja az adatok rendelkezésre állásának
biztosítása a későbbi hatásértékelés elvégzéséhez.
A hatásértékelést a Végzettség nélküli iskolaelhagyás
értékelése (TC-10.II.1) keretében fogjuk elvégezni.
Hogyan működnek a hátrányos helyzetű tanulók
támogatási rendszerei a lemorzsolódás megelőzésére?
Hogyan működnek a lemorzsolódott tanulók oktatási
rendszerben benntartására vonatkozó intézkedések?
A végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett
intézményeket milyen arányban érik el az
intézkedések?
Milyen mértékben érik el az intézkedések a
lemorzsolódással veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
tanulókat?
Milyen mértékben képesek az intézkedések az
alulteljesítő tanulók és intézmények teljesítményének
növelésére?
Javulnak-e a bevont intézmények lemorzsolódási
mutatói, összehasonlítva a kezelést nem kapó
intézményekkel?
Van-e javulás az intézménybe járó diákok
pályafutásában? (amennyiben egyéni nyomon követés
megoldható)

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-3,, TC-10.

Az értékelés szintje

konstrukció

Kapcsolódó OP prioritások,
amelyeket nem fed az értékelés

EFOP 3

Az értékelés típusa

Hatásértékelés (előkészítés)

Tervezett értékelési módszerek

-

statisztikai adatok elemzése,
intézkedésben érintettek és kontrollcsoport tagjainak
tényellentétes hatásértékelése,
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Adatszükséglet

-

kérdőíves felmérés az intézkedésben érintettek és a
kontrollcsoport tagjai körében,

-

KSH: Korai iskolaelhagyás

-

Oktatási Hivatal (KIR-STAT), különösen:
o
o
o
o
o
o
o

o

hátrányos
helyzetű
tanulók
száma
évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók évfolyamismétlése
évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók 250 órán több
hiányzása évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók magántanulói
aránya évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók aránya érettségit
adó intézményben évfolyamonként
hátrányos helyzetű tanulók aránya szakiskolai
intézményben évfolyamonként
a hátrányos/halmozottan hátrányos és nem
hátrányos
helyzetű
tanulók
kompetenciaeredményei
összehasonlítva
matematika és szövegértés területén külön és
évfolyamonként
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók
lemorzsolódási
aránya
iskolatípusonként összehasonlítva a nem
hátrányos helyzetű tanulókéval

Adatszükséglet biztosításának
módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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4. INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE ÉRDEKÉBEN
A prioritási tengely értékelései az 3. prioritás alatt találhatók.
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5. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN,
VALAMINT TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉS TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Az EFOP-5.1. intézkedés kapcsán a visszatérítendő forrás értékelése a TC-9.II értékelési témakör
keretében valósul meg.
Az értékelési témakör azonosítója:

EFOP-5.I.

Az értékelési témakör címe

Transznacionális
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Aktuális, minden kérdésével együtt.

Az értékelés célja

A transznacionális együttműködés új típusú beavatkozás a
1303/2013/EU alapján az ESZA programokban. Előzetesen
érdemes értékelni, hogy milyen hatékonysággal tudnak
beindulni ezek az együttműködések.

Előzetes értékelési kérdések





együttműködések

végrehajtásának

Transznacionális
együttműködés
rendszerének
felmérése,
résztvevő intézmények és az együttműködések
típusainak vizsgálata,
hazai jogszabályi korlátok vizsgálata, javaslattétel.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

EFOP-5.

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Intézményi

Tervezett értékelési módszerek

-

Adatszükséglet

EUPR

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje és
időtartama

2020

Értékelés költségvetése

Alacsony

TC-9

interjúk
fókuszcsoport
workshop
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6. RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)

Az értékelési témakör azonosítója:

RSZTOP-I.

Az értékelési témakör címe

RSZTOP adatfelvétel

Státusz 2019 I. negyedévében

EMMI elvégezte az adatfelvételt 2017-ben. Következő
adatfelvétel 2022-ben.

Az értékelés célja

A feladat elvégzése a 2017. és 2022. évben kötelező az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. március 11-i
223/2014/EU-RENDELETE 17. cikk (4) alapján

Előzetes értékelési kérdések

A feladat elvégzése a 2017. évben kötelező az EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. március 11-i 223/2014/EURENDELETE 17. cikk (4) valamint a Bizottság által 2016.09.30án kiadott útmutatóban (GUIDANCE NOTE, FEAD
STRUCTURED SURVEY ON END RECIPIENTS OF OP I,
30/09/2016) foglaltak szerint az IH felelős a kérdőív
felvételéért, de annak tényleges kitöltése történhet 3. féllel
kötött szerződés vagy a partner szervezetekkel történő
megállapodás alapján is.
A kérdőív sablonja elérhető a „BIZOTTSÁG (EU) 2016/594
VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. április 18.) a 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a
leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alap élelmiszer és/vagy alapvető anyagi
támogatást biztosító operatív programjainak végső
kedvezményezettjeiről végzett strukturált felméréshez
alkalmazott minta kialakításáról” mellékletében.
A kérdőívek felvételéhez a Bizottság által 2016.09.30-án
kiadott útmutató (GUIDANCE NOTE, FEAD STRUCTURED
SURVEY ON END RECIPIENTS OF OP I, 30/09/2016) ad
részletesebb módszertani útmutatást.
A kérdőívek felvétele meg kell történjen 2017 folyamán, az
adatokat pedig 2018 első negyedévében kell feltölteni az
SFC-be.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Előrehaladási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

RSZTOP

Az értékelés szintje

Programspecifikus
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok elemzése, monitoring adatelemzés,
interjúk, kérdőíves kutatás

Adatszükséglet

EUPR, önálló adatgyűjtés, KSH, MÁK, önkormányzati
adatszolgáltatások, mintavételes adatfelvétel

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséért a
megbízott értékelő felelős

Értékelés tervezett ideje

strukturált felmérés a végső kedvezményezettekről (2022)

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

RSZTOP-II.

Az értékelési témakör címe

Az RSZTOP intézkedéseinek értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

új értékelés

Az értékelés célja

A 2021-27 közötti időszak tervezésének megalapozása a
megvalósult intézkedések hatékonyságát és hatásosságát
bemutató elemzésekkel.

Előzetes értékelési kérdések
















A megvalósítás keretrendszerének elemzése (jogszabályi
környezet, IH, megvalósító szervezetek, megvalósítás
módszertana, bevont partnerek, helyi együttműködési
háló, alternatív lehetőségek)
A beavatkozási logika értékelése az eredmények
tükrében, mennyire volt helyes a célzás?
A célcsoport tagok kiválasztási módszertanának
elemzése (alternatív lehetőségek bemutatásával)
A célcsoport igényeinek való megfelelőség elemzése,
további igények azonosítása a következő OP tükrében
A kísérő intézkedések megvalósításának értékelése
(beleértve a kapcsolódó EFOP 1.9.7 projektet is)
A
végrehajtásban
résztvevő
intézmények
és
közreműködő partnerek közötti együttműködés
értékelése, ide értve a kapcsolódó EFOP programmal
történő együttműködést is
Hatékonyság elemzés: a rendelkezésre álló pénzügyi és
humán erőforrások és az elért eredmények egybevetése,
Statisztikai adatok, releváns indikátorok gyűjtése és
elemzése az élelmiszersegélyezés és alapvető fogyasztási
cikkek osztása kapcsán
A hasonló, más forrásból végrehajtott programok,
projektek, kezdeményezések összegyűjtése
A megvalósítás során felmerült problémák és
megoldások összegyűjtése
az átvételi hajlandóság elemzése (kiugró alsó és felső
értékek okainak feltárása
Javaslatok a következő periódus megvalósítási kereteire,
figyelembe véve a tervezett uniós szabályozást is

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Előrehaladási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

RSZTOP

Az értékelés szintje

Programspecifikus
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok elemzése, monitoring adatelemzés,
interjúk, kérdőíves kutatás

Adatszükséglet

EUPR, önálló adatgyűjtés, KSH, MÁK, önkormányzati
adatszolgáltatások, mintavételes adatfelvétel, uniós
elemzések és jógyakorlat gyűjtemények elemzése

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséért a
megbízott értékelő felelős

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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3.4 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
ÉRTÉKELÉSEI
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1. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-1.I.

Az értékelési témakör címe

A KKV támogatások eredményességi értékelése (2007-13)

Státusz 2017 őszén

Elkészült:
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasgfejlesztsi-expostrtkelsek

Az értékelés célja
Előzetes értékelési kérdések

A 2014-2020-as időszak KKV támogatási intézkedések
megalapozása
 Hogyan hatottak a vállalatok eredményességére a GINOP1
elődkonstrukciói?
 Milyen tovagyűrűző hatások azonosíthatók be a KKV
támogatások esetében (pozitív és negatív)? Továbbá
fellehetők-e szinergiák a területi Operatív Programok
(ROP) kkv-k fejlesztését célzó intézkedéseivel?
 Milyen volt a támogatások hatékonysága?
 Milyen tanulságok vonhatóak le és használhatóak fel a
2014-2020-as időszak kiírásaihoz kapcsolódóan?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés (2017) és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja, (2017. augusztus)
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és Nem releváns.
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, kontrollcsoportos adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, NAV és céginformációs adatbázisok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2016

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-1.II.

Az értékelési témakör címe

A KKV-támogatások eredményességi értékelése

Státusz 2019 II. negyedévében

A GINOP-1.I értékelés folytatása – továbbra is aktuális

Az értékelés célja

A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése, a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

 Hogyan alakult a támogatott vállalkozások nettó
árbevétele és foglalkoztatása, valamint ez hogyan
viszonyul a hasonló, nem támogatott vállalkozásokhoz?
 Hogyan alakult a SZVZ-k KKV-inak versenyképessége a
fejlesztések hatására?
 Milyen összefüggés állapítható meg a kapacitásbővítés és a
nettó árbevétel, valamint a foglalkoztatás alakulása
között?
 Hogyan alakult a túlélési ráta a támogatott és nem
támogatott vállalkozások körében?
 A vállalkozások piacra jutását és együttműködését
támogató konstrukciók eredményeképpen hogyan
változott a KKV-k külkereskedelmi termékforgalma és ez
hogyan viszonyul a hasonló, nem támogatott
vállalkozásokhoz? Javult-e mindennek hatására a hazai
nettó export ráta?
 A támogatások milyen holtteherhatással járnak?
 Fennáll-e támogatási függőség a támogatott vállalkozások
körében?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Az egyes konstrukciókban milyen volt a források
kihelyezésének hatékonysága, egységnyi támogatásból
mennyi fejlesztés valósult meg? Javult-e mindennek
hatására a magánszektor versenyképessége?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-1, GINOP-8, VEKOP-1
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-3
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus
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Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, kontrollcsoportos hatásértékelés

Adatszükséglet

EUPR, NAV és céginformációs adatbázisok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas
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2. KUTATÁS, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ
Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-2.I.

Az értékelési témakör címe

KFI felhívások megalapozó értékelése (2007-13)

Státusz 2017 őszén

Elkészült:
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasgfejlesztsiexpost-rtkelsek

Az értékelés célja

A 2014-2020-as időszak KFI felhívások megalapozása az
előző időszaki konstrukciók értékelése által:


Előzetes értékelési kérdések

A
kutatói
humáninfrastruktúra
fejlesztések
alátámasztó értékelése,
 KFI infrastrukturális fejlesztések értékelése,
 Vállalati
kutatás-fejlesztés
és
innováció
támogatásának értékelése
 Az előző időszak KFI támogatásai hogyan járultak hozzá a
kitűzött KFI célok eléréséhez?
 A KFI beruházások mennyiben járulnak hozzá a
felsőoktatási intézményeken folyó képzés színvonalának
emeléséhez?
 A fejlesztések milyen mértékben erősítették a vállalkozói
és a felsőoktatási kutatási szektor közötti szakmai
együttműködést?
 Milyen volt a nyújtott támogatások hatékonysága mikro(cégek) és makrogazdasági szinten?
 Mennyire voltak kapcsolatba hozhatóak ezen időszakban
beadott pályázatok az S3 fókuszaival?
 Milyen tanulságok vonhatóak le és használhatóak fel a
2014-2020-as időszak kiírásaihoz kapcsolódóan?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés (2017) és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja, (2017. augusztus)
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és EFOP 3
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
TC 10
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, tematikus adatbázisok elemzése, cégek
esetében tényellentétes hatásértékelés

Adatszükséglet

EUPR és tematikus adatbázisok:
 kutatóhelyek száma
170

 vállalkozások K+F ráfordításai
 iparjogvédelmi oltalmak és bejelentések száma
 kutatási együttműködések
 tudástranszferek
 prototípusok,
Cégregiszterek.
Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2016

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-2.II.

Az értékelési témakör címe

2014-2020-as KFI-kiírások értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése, a hatások
azonosítása, a következő programozási időszak tervezésének
támogatása

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen eredményességgel valósulnak meg az új típusú,
korábban nem alkalmazott beavatkozások (prototípus
felhívás)?
 Hogyan alakultak a vállalati K+F kiadások a támogatott, és
a hasonló, de nem támogatott vállalkozások körében?
 Hogyan járulnak hozzá a támogatások az S3 stratégiában
lefektetett célok teljesüléséhez? Az S3 hatására a kiírások
hogyan mozdultak el a korábbi időszak kiírásaihoz képest?
 Mennyiben járulnak hozzá a fejlesztések a felsőoktatási
kutatói háttér megerősödéséhez?
 Hogyan járulnak hozzá a fejlesztések az EU2020-as KFI
célokhoz?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Az egyes konstrukciókban milyen volt a források
kihelyezésének hatékonysága, egységnyi támogatásból
mennyi fejlesztés valósult meg?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-2,
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-1, TC 10
száma

GINOP-8,

EFOP

3,

VEKOP-2

Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, tematikus adatbázisok elemzése

Adatszükséglet

EUPR és tematikus adatbázisok:
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-

kutatóhelyek száma
vállalkozások K+F ráfordításai
prototípusok
cégregiszterek
iparjogvédelmi oltalmak és bejelentések száma
kutatási együttműködések
tudástranszferek
H2020 részvételre, eredményességre vonatkozó adatok.

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-2.III.

Az értékelési témakör címe

Innováció, partnerség és H2020 részvétel értékelése a
vállalkozások körében

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése, a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen típusai fordultak elő az innovációnak a támogatott,
és a hasonló, de nem támogatott vállalkozások körében?
 Hogyan hatott a támogatás a vállalkozások és a non-profit
kutatóhelyek K+I célú hálózatosodására, stratégiai
együttműködési hajlandóságára?
 Hogyan alakult a H2020 részvétel és sikeresség a
támogatott, és a nem támogatott vállalkozások körében?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Az egyes konstrukciókban milyen volt a források
kihelyezésének hatékonysága, egységnyi támogatásból
mennyi fejlesztés valósult meg?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa

GINOP-2, GINOP-8, VEKOP-2
TC-1

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés
EUPR és tematikus adatbázisok:
 iparjogvédelmi oltalmak és bejelentések száma
 kutatási együttműködések
 tudástranszferek
 H2020 részvételre, eredményességre vonatkozó adatok.
Cégregiszterek.
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2020
Mérsékelt

Adatszükséglet

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

programspecifikus
Hatásértékelés, eredményességi értékelés
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-2.IV.

Az értékelési témakör címe

ELI 2. fázis eredményességi értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az ELI-projekt 2. fázisának értékelése, a forráskihelyezés
hatékonyságának vizsgálata.

Előzetes értékelési kérdések

 Hogyan hasznosul a fejlesztett kutatási infrastruktúra az
outputok szintjén (alkalmazott kutatók, elvégzett
kutatások, publikációk)?
 Milyen volt a források kihelyezésének hatékonysága?
 Az ELI megvalósítása indukálja-e ipari tevékenység ELI köré
való betelepülését, illetve a kutatási aktivitás-ösztönzés
elérte-e a kívánt hatást?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-2, EFOP 3
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-1, TC 10
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, kutatási és publikációs adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

Az EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelő gondoskodik.

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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3. INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK
Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-3.I.

Az értékelési témakör címe

IKT-támogatások értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése, a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

 Hogyan alakult a támogatott szoftverfejlesztő és IT
szolgáltató vállalkozások exportárbevétele és ez hogyan
viszonyul a hasonló, nem támogatott vállalkozásokhoz?
 Hogyan alakult az üzleti folyamatokat támogató integrált
megoldások használata a támogatott kkv-knál és ez
hogyan viszonyul a hasonló, nem támogatott
vállalkozásokhoz?
 Hogyan járulnak hozzá a megvalósuló fejlesztések a
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia célkitűzéseihez?
 Hogyan jellemezhető a SZIP (Szupergyors Internet
Program) végponti kiépítésének helyzete?
 Hogyan, milyen eredményességgel történik meg a
visszatérítendő és kombinált termékek felhasználása?
 Hogyan járultak hozzá a fejlesztések a felsőoktatási
intézmények
és
IKT
vállalkozások
közötti
új
együttműködések kialakulásához a Közép-Magyarországi
régióban?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Mennyire eredményesen kerültek felhasználásra az IKT
források a SZVZ-k területén?
 Az egyes konstrukciókban milyen volt a források
kihelyezésének hatékonysága, egységnyi támogatásból
mennyi fejlesztés valósult meg?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-3, GINOP-8, VEKOP-3
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-2
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus
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Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, kontrollcsoportos adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, vállalati beszámoló adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-3.II.

Az értékelési témakör címe

Szélessáv-fejlesztések és azok használatának értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az eddigi fejlesztések eredményeinek értékelése és a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen a megteremtett szélessávú infrastruktúra
kihasználtsága?
 Mi a megvalósult közösségi hozzáférési pont fejlesztések
hozzájárulása a vidéki lakosság digitális jártasságának
változásához?
 Hogyan, milyen eredményességgel történik meg a
visszatérítendő és kombinált termékek felhasználása?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Az egyes konstrukciókban milyen volt a források
kihelyezésének hatékonysága, egységnyi támogatásból
mennyi fejlesztés valósult meg?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-3, GINOP-8, VEKOP-3
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-2
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, célcsoportos kérdőívezés,
közvéleménykutatás,
esettanulmány,
monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, területi szélessáv lefedettség, internet-előfizetések
száma (eNET)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Magas
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4. ENERGIA
Nem azonosítottunk programspecifikus értékelési témakört. A javasolt témakörök a TC szintű
értékelések között vannak feltüntetve (TC-4.I, TC-4.II).

179

5. FOGLALKOZTATÁS
Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-5.I.

Az értékelési témakör címe

A szociális gazdaság fejlesztését támogató intézkedések
előkészítése

Státusz 2017 őszén

A 2007-2013-ra vonatkozó kapcsolódó helyzetelemzés
becsatornázva a GINOP-5.II értékelésbe.

Az értékelés célja

A szociális gazdaságot támogató intézkedések megalapozása

Előzetes értékelési kérdések

 A 2007-13-as időszakban milyen eredményekkel járt a
szociális gazdaság támogatása?
 A tapasztalatok tükrében a 2014-2020-as időszakban
milyen programok keretében, milyen volumenben javasolt
a területet támogatni?
 Hogyan javasolt a GINOP és az EFOP vonatkozó
konstrukcióit összehangolni, egymásra építeni?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés (2017) és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja, (2017. augusztus)
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-5.I
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
TC 8
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR és vállalati adatbázisok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-5.II.

Az értékelési témakör címe

A társadalmi célú vállalkozásokat támogató intézkedések
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

Az eddigi fejlesztések eredményeinek értékelése és a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

 A 2007-13-as időszakban milyen eredményekkel járt a
szociális gazdaság támogatása és ehhez képest mik a
legmeghatározóbb változások 2014 és 2020 között?
 A tapasztalatok tükrében a 2014-2020-as időszakban
milyen programok keretében, milyen volumenben javasolt
a területet támogatni?
 Az alkalmazott eszközök közül melyek szolgálták a
leghatékonyabban a támogatott társadalmi vállalkozások
munkahely-teremtését?
 Hogyan alakult a támogatott társadalmi vállalkozások
túlélési rátája, nettó árbevétele, foglalkoztatotti létszáma?
 Milyen arányba kerültek be a hátrányos helyzetű, köztük
roma
munkavállalók
a
támogatott
társadalmi
vállalkozásokba?
 A támogatott társadalmi vállalkozásoknál foglalkoztatott
személyek, köztük roma személye, milyen arányban
tudnak a munkaerőpiacon megmaradni, a nyílt
munkaerőpiac felé továbblépni?
 Hogyan biztosított a program eredményeképpen
létrehozott új munkahelyek fenntarthatósága?
 Milyen kölcsönhatások azonosíthatók az EFOP keretében
finanszírozott, tartósan támogatott munkalehetőségek
biztosítását célzó programokkal?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Mennyi támogatásból jött létre egy új munkahely?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-5, GINOP-8, VEKOP-8, EFOP, VP, TOP, EFOP-1
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-8, TC 9
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa

programspecifikus
Hatásértékelés, eredményességi értékelés
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Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
monitoring adatelemzés
EUPR, személyi szintű foglalkoztatási és munkaerőpiaci
program részvételi adatok (Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat), cégregiszterek,
roma adatok
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2019
Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-5.IV

Az értékelési témakör címe

Youth Employment Initiative kötelező értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Elkészült.

Az értékelés célja

Az első értékelés célja a YEI felhívások megalapozása.
A
második
értékelés
célja
az
intézkedések
eredményességének vizsgálata, szükséges korrekciók
azonosítása

Előzetes értékelési kérdések

 Mik a program célcsoportjának lényeges tulajdonságai,
amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni?
 Milyen arányban élnek a célcsoport tagjai a programba
lépés lehetőségével?
 Eléri-e a program a célcsoport egészét? Vannak-e
kimaradó, nehezen elérhető csoportok?
 Milyen arányban kerülnek a program különböző eszközei
kiválasztásra, felhasználásra?
 Milyen, hogyan valósul meg a program eszközeinek
célzása?
 Hogyan járul hozzá a program a résztvevők hosszú távú
munkaerőpiaci esélyeinek javulásához?
 Milyen a program időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés (2016)
megnevezése
és
időpontja,
Éves végrehajtási jelentés (2019) és előrehaladási jelentés
amelyben
a
megállapítások
(2019)
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-5,
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-8
száma

VEKOP-8

Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés,
interjúk,
esettanulmány,
monitoring adatelemzés, tematikus adatbázisok elemzése

Adatszükséglet

EUPR, személyi szintű foglalkoztatási és munkaerőpiaci
program részvételi adatok

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR, személyi szintű foglalkoztatási és munkaerőpiaci
program részvételi adatok (Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)
Értékelés tervezett ideje

2018

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-5.V.

Az értékelési témakör címe

Munkavégzés rugalmasságát és minőségét támogató
konstrukciók értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

A GINOP 5.I. értékelés törlésre került, így a kapacitásokat
kihasználva újonnan kerül rögzítésre.

Az értékelés célja

A korábbi felhívások eredményeinek értékelése, és a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

 Rugalmas munkavégzést támogató felhívások (GINOP
5.3.1. és GINOP 5.3.2.) milyen hatékonysággal érték el az
eredményeket?
 A rugalmas munkavégzést támogató felhívások mennyire
tekinthetőek költséghatékony beavatkozásnak?
 A rugalmas munkavégzést támogató felhívások milyen
hatással voltak hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatására,
mennyire
érintette
ezeket
a
csoportokat?
 A jogsegélyszolgálatokat támogató GINOP 5.3.3. Felhívás
mely területeken és milyen társadalmi csoportokat ért el?
 Javítható-e a jogsegélyszolgálatok területi vagy
munkavállalói célzása?
 Megfelelő, egyenlően hozzáférhető kapacitásokat
biztosítanak-e a jogsegélyszolgáltatok?
 Milyen
a
jogsegélyszolgálatok
szervezésének
költséghatékonysága?
 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését célzó
tematikus projekteknek (GINOP 5.3.4) milyen hatása volt
az ágazatokban dolgozó munkavállalókra?
 A munkavégzés rugalmasságát és minőségét támogató
konstrukciók milyen hatással voltak a vállalkozásokban
mérhető munkaerőáramlásra?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-5, TC-8
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa

programspecifikus
Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
monitoring adatelemzés
EUPR, ESZA adatbázis, GINOP 5.3.1. keretében elkészült
vállalati kérdőívek adatbázisa, GINOP 5.3.3. tanácsadási
információi, személyi szintű foglalkoztatási és munkaerőpiaci

Adatszükséglet
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Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

program részvételi adatok (Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat), cégregiszterek
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2019
Magas
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6. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ
Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-6.I.

Az értékelési témakör címe

Szakképzési programok megalapozó értékelése (2007-13)

Státusz 2017 őszén

Elkészült https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-megjulss-infrastruktra-expost-rtkelsek

Az értékelés célja

A 2014-2020-as intézkedések előkészítésének elemzésekkel
való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések









Mely
programok
biztosították
nagyobb
eredményességgel a programban résztevő személyek
foglalkoztathatóságának javulását?
A munkahelyi képzési programok mennyire voltak
eredményesek illetve költséghatékonyak?
Mennyire voltak jól célzottak a programok? Melyek
érték el leginkább a hátrányos helyzetűeket?
Az egyes célcsoportok esetében melyek a
legeredményesebb programok? Milyen megvalósítási
mechanizmus a legeredményesebb?
Mely térségekben valósultak meg eredményesebben a
programok (hol javult „jobban” a résztvevők
munkaerőpiaci helyzete a támogatások hatására)?
Mely térségekben milyen költséghatékonysággal
valósultak meg a programok (programtípusonként)?
Milyen egységköltségek mutathatók ki az egyes
programtípusokra?

Annak a tagállami jelentésnek a Nem releváns.
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és Nem releváns. (2007-2013: TÁMOP-2)
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje

prioritás

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Kontrollcsoportos hatásértékelés, interjúk, esettanulmány,
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR,
Társadalombiztosítási
adatok
(Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
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Értékelés
tervezett
időtartama
Értékelés költségvetése

ideje

és

2016
Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-6.II.

Az értékelési témakör címe

Szakképzés és felnőttképzést
értékelése (2014-2020)

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése és a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.

támogató

fejlesztések

 Hogyan járul hozzá a kompetencia alapú képzési rendszer
a fiatalok munkerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek
javításához?
 Milyen arányba kerültek be hátrányos helyzetű, roma
fiatalok a képzési rendszerbe?
 Milyen tananyagok, módszertanok fejlesztése történt
meg? Megtörtént-e a pedagógusok módszertani
továbbképzése? Hogyan képeződik ez le területileg?
 Mely piaci szereplők kapcsolódtak be a duális képzés
keretében?
 Milyen a támogatások célzása? A fejlesztett tananyagok
lefedi a hiányterületeket?
 Hogyan hasznosulnak a fejlesztések a szakképzés,
felnőttképzés rendszerében?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása, eredményessége, hatásossága kapcsán?
 Milyen a tananyag-fejlesztésre megítélt támogatások
hatékonysága, egységnyi forrásból mennyi fejlesztés
valósul meg?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 A Szakképzés 4.0 stratégia elemeinek vizsgálata
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?
Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés és előrehaladási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és GINOP-6, VEKOP-8
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-10
száma
Az értékelés szintje
programspecifikus
Az értékelés típusa
Hatásértékelés, eredményességi értékelés
Előzetes értékelési kérdések

Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
és kvantitatív adatelemzés, tematikus adatbázisok elemzése
EUPR, kedvezményezetti adatgyűjtés, KIR-STAT, Oktatási
Hivatal Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), Educatio
Nonprofit Kft: Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR), roma
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Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

adatok; Szakképzés
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2020
Magas
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7. TURIZMUS
Az értékelési témakör azonosítója:

GINOP-7.I.

Az értékelési témakör címe
Státusz 2019 I. negyedévében

Kiemelt turisztikai fejlesztések értékelése
Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt, de a TOP és
VEKOP turisztikai fejlesztésekkel együtt vizsgáljuk (TC 6. II.
Turisztikai támogatások értékelése 2014-20)
Az értékelés célja
A korábbi fejlesztések eredményeinek értékelése és a
következő programozási időszak tervezésének támogatása.
Előzetes értékelési kérdések
 A kastélyprogram és várprogram keretében kiválasztott
és nem kiválasztott kastélyok, várak összevetése:
 Hogyan alakult a helyszínek látogatottsága és a
látogatók költései?
 A fejlesztett helyeken milyen programok valósulnak
meg? Milyen a kihasználtság?
 Milyen további beruházásokra került sor a helyszínen és
környékén?
 A
helyszín
megközelíthetősége,
a
környék
infrastrukturális fejlettsége hogyan változott?
 Milyen területi mintázatok azonosíthatók a támogatás
felhasználása és eredményessége kapcsán?
 A
fejlesztett
kastéllyal,
várral
rendelkező
desztinációkban növekedett-e a látogatók átlagos
tartózkodási ideje?
 Milyen
volt
a
támogatások
felhasználásának
hatékonysága?
 Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés (2021)
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a GINOP-7.
kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-6
száma
Az értékelés szintje
programspecifikus
Az értékelés típusa
Hatásértékelés, eredményességi értékelés
Tervezett értékelési módszerek
Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés
Adatszükséglet
EUPR és KSH területi statisztika
Adatszükséglet biztosításának módja
EUPR, KSH adatok nyilvánosan hozzáférhetők
Értékelés tervezett ideje
2021
Értékelés költségvetése
Mérsékelt
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3.5 INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
ÉRTÉKELÉSEI

192

1. NEMZETKÖZI (TEN-T) KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA ÉS TEN-T HÁLÓZAT KÖZÚTI
ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
Az értékelési témakör azonosítója:

IKOP-1.I.

Az értékelési témakör címe

TEN-T közúti fejlesztések eredményeinek értékelése

Státusz 2017 őszén

TC-VII.I-gyel összevonva

Az értékelés célja

A
2018-as
eredményességi
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések












felülvizsgálat

átfogó

A közlekedési fejlesztések területén elért legfőbb
eredmények azonosítása (kiemelten: modal split,
intermobilitás,
utastájékoztató,
forgalomirányító
rendszerek,
ütemesség,
megbízhatóság,
menetrendtartás, stb.)
Mennyivel járultak hozzá a projektek Magyarország
környezeti
terheléséhez,
illetve
mennyivel
csökkentik/növelték azt a beruházás végrehajtása alatt
és annak eredményeképpen?
A fejlesztések mennyiben járultak hozzá a nemzeti és az
EU-s fenntartható közlekedési szerkezet kialakításához
(elsősorban a prioritás specifikus céljaihoz rögzített
eredményindikátorok vonatkozásában), továbbá a
közlekedésbiztonság javításához.
A fejlesztések végrehajtási gyengeségeinek és
erősségeinek azonosítása mind a kedvezményezettek,
mind a finanszírozói oldalán.
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

1. prioritás

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményességi

TC 7.
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Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, közlekedési hatásmodellezés

Adatszükséglet

EUPR, GeoX Kft.: Elérhetőségi idők és távolságok (20082014), KSH közúti szakstatisztika, KSH közlekedési statisztika

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2018

Értékelés költségvetése

Magas
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2 NEMZETKÖZI (TEN-T) VASÚTI ÉS VÍZI ÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA

Az értékelési témakör azonosítója:

IKOP-2.II.

Az értékelési témakör címe

Vasúti és vízi úti fejlesztések eredményeinek értékelése

Státusz 2017 őszén

TC-VII.I-gyel összevonva

Az értékelés célja

A
2018-as
eredményességi
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések












felülvizsgálat

átfogó

A közlekedési fejlesztések területén elért legfőbb
eredmények azonosítása (kiemelten: modal split,
intermobilitás,
utastájékoztató,
forgalomirányító
rendszerek,
ütemesség,
megbízhatóság,
menetrendtartás, stb.)
Mennyivel járultak hozzá a projektek Magyarország
környezeti
terheléséhez,
illetve
mennyivel
csökkentik/növelték azt a beruházás végrehajtása alatt
és annak eredményeképpen?
A fejlesztések mennyiben járultak hozzá a nemzeti és az
EU-s fenntartható közlekedési szerkezet kialakításához
(elsősorban a prioritás specifikus céljaihoz rögzített
eredményindikátorok vonatkozásában),
A fejlesztések végrehajtási gyengeségeinek és
erősségeinek azonosítása mind a kedvezményezettek,
mind a finanszírozói oldalán
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-2.

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

TBIE

TC 7.

195

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, közlekedési hatásmodellezés

Adatszükséglet

EUPR, Vasúti Pályakapacitás-Elosztó Kft: vasútvonalak adatai
(hossz és max. sebesség), KSH: vasúti szakstatisztika, KSH
közlekedési infrastruktúra

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2018

Értékelés költségvetése

Magas
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3 FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE, ELŐVÁROSI VASÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA
Az értékelési témakör azonosítója:

IKOP-3.I.

Az értékelési témakör címe

Városi, elővárosi közlekedési fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A legfőbb eredmények és a fejlesztések hatékony
végrehatásának vizsgálata, kiemelt figyelemmel a környezeti
terhelés csökkentésére, valamint az uniós és hazai
célkitűzésekre (kitekintéssel a 2020 utáni lehetséges
prioritásokra is).

Előzetes értékelési kérdések

















A közlekedési fejlesztések területén elért legfőbb
eredmények azonosítása (kiemelten: modal split,
intermobilitás,
utastájékoztató-,
forgalomirányító
rendszerek,
ütemesség,
megbízhatóság,
menetrendtartás, stb.)
Mennyivel járultak hozzá a projektek Magyarország
környezeti
terheléséhez,
illetve
mennyivel
csökkentik/növelték azt a beruházás végrehajtása alatt
és annak eredményeképpen?
A fejlesztések mennyiben járultak hozzá a nemzeti és az
EU-s fenntartható közlekedési szerkezet kialakításához
(elsősorban a prioritás specifikus céljaihoz rögzített
eredményindikátorok vonatkozásában), valamint a
közlekedésbiztonság helyzetére.
Hogyan viszonyulnak a fejlesztések a bevezetett vagy
bevezetendő
rendszerszintű
fejlesztésekhez
(ejegyrendszerek, tarifarendszerek egységesítése stb.),
A fejlesztések végrehajtási gyengeségeinek és
erősségeinek azonosítása mind a kedvezményezettek,
mind a finanszírozói oldalán.
A fejlesztések rendszerének egységes szempontú és
szemléletű, átfogó értékelése (vasút, regionális
buszközlekedés stb.)
A
fejlesztések
régiókategóriánkénti
vizsgálata
(kiemelten, mivel a prioritási tengely dedikált specifikus
célkitűzést tartalmaz a KMR fejlesztéseknek).
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
A fejlesztések mennyiben szolgálták a kedvezményezett
járások közútfejlesztését, korszerűsítését, illetve
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megvalósult-e menetrendek összehangolása a bölcsődei,
óvodai, iskolai nyitvatartással?
Mennyivel járultak hozzá a projektek Magyarország
környezeti
terheléséhez,
illetve
mennyivel
csökkentik/növelték azt a beruházás végrehajtása alatt
és annak eredményeképpen?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-3.

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, közlekedési hatásmodellezés

Adatszükséglet

EUPR, MÁV, Volánbusz, helyi és helyközi szolgáltatás nyújtó
autóbusz társaságok (pl. MTA KRTK Adatbank.: Volán
elérhetőségi idők (2009)), Urban MobilityScorecard (DG
MOVE)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

TC 7.
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4 A TEN-T HÁLÓZAT KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
Az értékelési témakör azonosítója:

IKOP-4.I.

Az értékelési témakör címe

Másodlagos csatlakozó hálózat fejlesztéseinek értékelése

Státusz 2017 őszén

TOP-1.II-vel összevonva

Az értékelés célja

A
2018-as
eredményességi
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések














felülvizsgálat

átfogó

A közlekedési fejlesztések területén elért legfőbb
eredmények azonosítása (kiemelten: modal split,
intermobilitás,
utastájékoztató,
forgalomirányító
rendszerek,
ütemesség,
megbízhatóság,
menetrendtartás, stb.)
Mennyivel járultak hozzá a projektek Magyarország
környezeti
terheléséhez,
illetve
mennyivel
csökkentik/növelték azt a beruházás végrehajtása alatt
és annak eredményeképpen?
A fejlesztések mennyiben járultak hozzá a nemzeti és az
EU-s fenntartható közlekedési szerkezet kialakításához
(elsősorban a prioritás specifikus céljaihoz rögzített
eredményindikátorok vonatkozásában),
A fejlesztések végrehajtási gyengeségeinek és
erősségeinek azonosítása mind a kedvezményezettek,
mind a finanszírozói oldalán,
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
Mennyivel járultak hozzá a projektek Magyarország
környezeti
terheléséhez,
illetve
mennyivel
csökkentik/növelték azt a beruházás végrehajtása alatt
és annak eredményeképpen?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Éves végrehajtási jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

IKOP-4. prioritás

Az értékelés szintje

Programspecifikus

TC 7.
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, közlekedési hatásmodellezés

Adatszükséglet

EUPR, GeoX Kft.: Elérhetőségi idők és távolságok (20082014), KSH közúti szakstatisztika, KSH közlekedési statisztika,
CData-Térképtár Kft / MTA KRTK Adatbank.: Volán
elérhetőségi idők (2009), Magyar Közút Nonprofit Kft: Helyi
közutak adatai (2003-2012)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas
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3.6 KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM
(KEHOP) ÉRTÉKELÉSEI
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1. A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS
Az értékelési témakör azonosítója:

KEHOP-1.I.

Az értékelési témakör címe

Klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések
értékelése

Státusz 2017 őszén

Törölve a tervből

Az értékelés célja

A
2018-as
eredményességi
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések











felülvizsgálat

átfogó

Az eddigi megvalósulási tapasztalatok alapján a jelenlegi
szakpolitikai
környezetben
továbbra
is
megfelelő-e
a célokhoz illesztett
fejlesztések
relevanciája?
Megfelelő-e a tervezett intézkedések előrehaladása
mind a fizikai, mind a pénzügyi megvalósulás
szempontjából?
Hogyan alakult a jogszabályi előírásokból következő
klímastratégiák (Klíma Akciótervek is „SECAP”)
elkészítésének előrehaladása? Milyen eredményei
vannak az intézkedéseknek, ezek hogyan járulnak hozzá
a vonatkozó stratégiákban megfogalmazott célokhoz?
Hogyan működtek a belső koordinációs mechanizmusok
(pl. létrehozott tudásbázisok és ezek alkalmazása a
fejlesztések tervezése során)?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-1, [TOP-2 (belterületi csapadékvíz és levíz
elvezetés)6]

Az értékelés szintje

Programspecifikus

TC-5

Tekintettel a KEHOP és TOP elérhető forrásainak szignifikánsan eltérő nagyságára, az értékelés nem
került fel tematikus célkitűzés szintre.
6
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring adatok elemzése, statisztikai adatbázis elemzés
és rendszerezés, interjú, esettanulmányok, projekt
elemzések

Adatszükséglet

EUPR;
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság:
Árvíz/belvíz által érintett települések száma (2010); Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer: FAVI, FEVISZ;
Nemzeti Alkalmazkodási Központ: Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai
Rendszer,
Települési
és
Területi
Klímastratégiák (TTKS) programkoncepció kidolgozása során
gyűjtött
települési
kérdőíves
adatok
(Települési
Alkalmazkodási Barométer), Felszín alatti vizek monitoring
hálózata; Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv adatai; EU
WISE (Európai Víz Információs Rendszer)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2018

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

KEHOP-1.II.

Az értékelési témakör címe

Természeti katasztrófák kockázatának csökkentésére
irányuló (katasztrófavédelmi) intézkedések értékelése

Státusz 2017 őszén

Törölve a tervből

Az értékelés célja

A 2018-as eredményességi
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések











Végrehajtási jelentés (2019.)

A vizsgálandó OP prioritás száma és a
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek

KEHOP-1.
TC-5

Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje

átfogó

Hogyan alakult a katasztrófavédelem reakcióideje az
intézkedések hatására?
Hogyan változott a veszélyelhárításban közreműködő
intézményrendszer működési hatékonysága, melyek
azok az intézkedések, amelyek a leginkább
hozzájárultak a pozitív irányú változásokhoz?
Milyen eredmények mutathatók ki a létrejött
kockázatelemzési és mérési adatbázis működtetését
illetően?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
Mekkora
a
megelőzés
szerepe
a
katasztrófavédelemben?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek

Adatszükséglet

felülvizsgálat

Programspecifikus
Eredményességi
Monitoring adatok elemzése, statisztikai adatbázis elemzés
és rendszerezés, interjú, esettanulmányok, projekt
elemzések
EUPR, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság (NÉBIH EI): Leégett erdőterületek adatai (20032013),
Katasztófavédelem:
Online
KAP
(a
katasztrófavédelmi
egységek
felszerelésével,
beavatkozásával, hatósági tevékenységével kapcsolatos
alapvető adatok, továbbá a települések műveleti tervei)
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2018
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Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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2. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS – TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS
FEJLESZTÉSE
Az értékelési témakör azonosítója:

KEHOP-2.I.

Az értékelési témakör címe

Ivóvízminőség javítását célzó fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A megvalósított ivóvízminőség-javítást célzó intézkedések
eredményességének, valamint a jövőbeni prioritások és
kihívások (pl. klímaváltozás hatásai) szempontjából releváns
fejlesztések, és támogató intézkedések (szabályozás)
vizsgálata.

Előzetes értékelési kérdések












Az eddigi megvalósulási tapasztalatok alapján a jelenlegi
szakpolitikai
környezetben
továbbra
is
megfelelő-e
a célokhoz illesztett
fejlesztések
relevanciája?
Megfelelő-e a tervezett intézkedések előrehaladása
mind a fizikai, mind a pénzügyi megvalósulás
szempontjából?
Javítható-e az üzemeltetési hatékonyság?
Milyen eredményei vannak az intézkedéseknek, ezek
hogyan járulnak hozzá a vonatkozó stratégiákban
megfogalmazott célokhoz?
Hogyan járultak hozzá a fejlesztések a Csatlakozási
Szerződés átmeneti rendelkezéseinek teljesüléséhez? (a
derogációs fejlesztések megvalósíthatósága: önerő
biztosítás nehézségei, szakmai, tervezői háttér,
üzemeltetőkkel való kapcsolat, műszaki megoldási
változatok stb. problémái)
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-2
TC-6.
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Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring adatok elemzése, statisztikai adatbázis elemzés
és rendszerezés, interjú, esettanulmányok, projekt
elemzések

Adatszükséglet

EUPR, BM: VIZIR, Országos Vízügyi Főigazgatóság monitoring
adatai, KSH OSAP (1062)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019-2020

Értékelés költségvetése

Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

KEHOP-2.II.

Az értékelési témakör címe

Szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentését célzó
fejlesztések értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Szükségessége 2020 elején újra vizsgálandó

Az értékelés célja

A szennyvizek okozta környezetterhelés csökkentése céljából
megvalósított intézkedések eredményességének, és a
támogató intézkedések (szabályozás) vizsgálata.

Előzetes értékelési kérdések














Az eddigi megvalósulási tapasztalatok alapján a jelenlegi
szakpolitikai
környezetben
továbbra
is
megfelelő-e
a célokhoz illesztett
fejlesztések
relevanciája?
Megfelelő-e a tervezett intézkedések előrehaladása
mind a fizikai, mind a pénzügyi megvalósulás
szempontjából?
Milyen eredményei vannak az intézkedéseknek, ezek
hogyan járulnak hozzá a vonatkozó stratégiákban
megfogalmazott célokhoz?
Javítható-e az üzemeltetési hatékonyság?
Hogyan járultak hozzá a fejlesztések a Csatlakozási
Szerződés átmeneti rendelkezéseinek teljesüléséhez? (a
derogációs fejlesztések megvalósíthatósága: önerő
biztosítás nehézségei, szakmai, tervezői háttér,
üzemeltetőkkel való kapcsolat, műszaki megoldási
változatok stb. problémái)
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
Hogyan változtak a végrehajtás következtében egyes
területeken a fenntarthatósági mutatók és a
környezetterhelés?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-2

Az értékelés szintje

Programspecifikus

TC-6.
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Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Monitoring adatok elemzése, statisztikai adatbázis elemzés
és rendszerezés, interjú, esettanulmányok, projekt
elemzések

Adatszükséglet

EUPR, BM: TESZIR, KSH OSAP (1062)

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
Projektadatok az egyes beruházások hatásáról Magyarország
fenntarthatóságára, környezeti állapotára vonatkozóan.

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Alacsony
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3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK
A hulladékkezeléssel összefüggő intézkedések értékelése a 6-os tematikus célkitűzés értékelési témakörein
belül történik
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4. TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁG-VÉDELMI FEJLESZTÉSEK
Az értékelési témakör azonosítója:

KEHOP-4.I.

Az értékelési témakör címe

A KEHOP 4. prioritási tengelye keretében támogatott
projektek célterületeinek részletes, élőhelyi és faji
információkat is tartalmazó alapállapot-felmérése

Státusz 2019 I. negyedévében

Relevanciája, szükségessége 2020 elején újra értékelendő

Az értékelés célja

A fejlesztés keretében támogatott projektek célterületeiről
készített alapállapot-felmérés esetleges hiányosságainak
feltérképezése, országos léptékű összehangolása, az
eredményesség együttes értékelésének előkészítése.

Előzetes értékelési kérdések









A projektek célterületeinek részletes ökológiai
alapállapot-felmérése során alkalmazott módszertan
áttekintése, az országos léptékű összehangolás
lehetőségeinek azonosítása;
esetleges hiányterületek felmérése;
a fejlesztések által leginkább érintett közösségi
jelentőségű természeti értékek azonosítása (azaz a
fejlesztések által elsődlegesen megcélzott, jelentős
állományokkal/előfordulásokkal
érintett
közösségi
jelentőségű fajok vagy élőhelytípusok – ti. azok, amelyek
tekintetében várható, hogy a fejlesztés hatására javul a
természetvédelmi helyzet megítélése);
a fejlesztések természetvédelmi helyzetre gyakorolt
várható hatásának előzetes meghatározása;
a célterületek régiónkénti és/vagy régiókategóriánkénti
vizsgálata.

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Nem releváns

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-4., VEKOP-4.

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

(Megalapozó felmérés)

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: TIR,
Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA),
Magyarország kistájainak katasztere, Natura 2000 adatbázis,
az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke, a madárvédelmi
irányelv 12. cikke alapján készített országjelentés.
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Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020-2021

Értékelés költségvetése

Alacsony
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Az értékelési témakör azonosítója:

KEHOP-4.II.

Az értékelési témakör címe

A természetvédelmi fejlesztések átfogó értékelése

Státusz 2017 őszén

TC-6.V-tel összevonva

Az értékelés célja

A 2018-as eredményességi felülvizsgálat átfogó
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések








Hogyan alakult a természetvédelmi helyzet javítása
érdekében támogatott élőhelyek területe, regionális és
kistáji szinten,
Milyen eredmények mutathatók ki a javuló
természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű
élőhelytípusok
arányában,
illetve
a
javuló
természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű fajok
arányában?
Milyen megfontolások mellett és milyen típusú
fejlesztések zajlottak a zöldfelületek kialakítása
érdekében (városokban),
Milyen további fejlesztésekhez szolgáltattak kiinduló
alapot a megvalósult fejlesztések (pl. természeti értékek
bemutatására alapozott turisztikai fejlesztések)?
Mennyiben feleltek meg a fejlesztések a Nemzeti
Biodiverzitás Stratégia (2014-2020), az Országos Natura
2000 Priorizált Intézkedési Terv (PAF) és a Natura 2000
Országjelentés és a VKI/VGT2 céljainak?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés (2019)

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KEHOP-4, VEKOP-4, TOP-2, GINOP-7.

Az értékelés szintje

Tematikus célkitűzés

Az értékelés típusa

Eredményességi

Tervezett értékelési módszerek

Desk elemzés, interjúk, esettanulmány, adatelemzés,
terepmunka

Adatszükséglet

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: TIR,
Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA),
Magyarország kistájainak katasztere

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Magas (18-30 millió Ft)

TC-6
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3.7 KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV
PROGRAM (KÖFOP) ÉRTÉKELÉSEI

214

1. AZ ADMINISZTRATÍV TERHEK CSÖKKENTÉSE
Az értékelési témakör azonosítója:

KÖFOP-1.I.

Az értékelési témakör címe

Adminisztratív terhek on-going értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Az értékelés elindult.

Az értékelés célja

Az adminisztratív terhek változásának felmérése a KÖFOP1.0.0. projektek hatására

Előzetes értékelési kérdések











Milyen adminisztratív terhek jellemzik a projekt által
fejlesztendő ügyintézési és belső folyamatokat a
fejlesztés előtt és azt követően?
Milyen átfutási idő jellemzi a projekt által fejlesztendő
ügyintézési és belső folyamatokat a fejlesztés előtt és azt
követően?
Milyen módokon érhető el ügyfelek számára az adott
ügyintézési folyamat a fejlesztés előtt és utána?
Mennyi, a környezetet terhelő utazási igénye van az
ügyintézési folyamatnak a fejlesztés előtt és után?
Hogyan érvényesülnek a Digitális Jólét Program
célkitűzései?
Biztosított az ügyintézés lehetősége elektronikus
csatornákon keresztül?
Milyen ügyfél-elégedettség jellemzi a fejlesztett
ügyintézési folyamatokat a fejlesztés előtt és azt
követően?

Annak a tagállami jelentésnek a Nem releváns.
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és KÖFOP-1, VEKOP-9
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-11
száma
Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Az adminisztratív terhek csökkentését célzó projektek
támogatási szerződéskötését követő három hónapon belül,
de legkésőbb a fejlesztés élesbe állítását megelőzően sor
kerül az érintett folyamatok egységes módszertannal
történő felmérésére, dokumentálása (BPMN 2.0) és az
adminisztratív terhek számszerűsítésére a Standard Cost
Modell módszertan szerint. A felmérés alapján
meghatározásra került az átfutási idő is.
Az ügyfélelégedettség mérést telefonos, vagy személyes
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lekérdezéssel kell végrehajtani.
Ugyanezt a mérést meg kell ismételni a projekt fizikai
zárásakor,vagy azt követő 365 napon belül, a projekt
eredményétől és a hatás mérhetőségétől függően .
Az on-going értékelés így összevethető, elemezhető
adatforrást biztosít a projektek eredményességéről, amely
bemenő adatként szolgál majd az adminisztratív terhek
átfogó értékeléséhez.
Adatszükséglet

 EUPR adatok a támogatott projektekről.
 A fejleszteni kívánt folyamatokat működtető szervezetek
belső szabályzatai, workflow és iktató rendszerének
statisztikái.

Adatszükséglet biztosításának módja

 EUPR lekérdezések,
 A projekt elsősorban saját felmérésre támaszkodik, így
szükséges az adott folyamatokban közreműködő
ügyintézők, vezetők rendelkezésre állása interjúk és
workshopok céljára.

Értékelés tervezett ideje

2018-2022

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

KÖFOP-1.II.

Az értékelési témakör címe

Adminisztratív terhek átfogó értékelése

Státusz 2019. I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt.

Az értékelés célja

Adminisztratív terhek on-going értékelésének folytatása.
Az adminisztratív terhek átfogó változásának felmérése a
releváns KÖFOP projektek hatására

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen adminisztratív teher csökkenés volt elérhető a
fejlesztésekkel?
 Milyen átfutási idő csökkenés volt elérhető a
fejlesztésekkel?
 Milyen előrelépést értek el a projektek az ügyintézés
elektronikus csatornákra terelésében?
 Milyen hatékonyság mutatható ki az egyes fejlesztéseknél?
 Milyen változás mutatható ki az elérhetőség
növekedésében?
 Milyen változás mutatható ki az ügyfél-elégedettségben?
 Mely fejlesztések tekinthetők jó gyakorlatnak az
adminisztratív terhek csökkentése szempontjából?
 Milyen
tényezők
befolyásolták
a
fejlesztések
eredményességét?
 A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés
szempontjából,
van-e
bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
 Milyen ügyfél és ügyintézői utazási teherváltozás
(növekedés vagy csökkenés) mutatható ki a fejlesztés
eredményeképpen, és annak mekkora a hatása a
könyezetterhelésben?
 Milyen mértékben valósulnak meg a KÖFOP 1-es
prioritáshoz tartozó indikátorok célértékei?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és KÖFOP-1, VEKOP-9
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-11
száma
Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Deskresearch, ökonometriai elemzések, lezárult on-going
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értékelések szintetizálása.
Adatszükséglet

Az átfogó értékelés a lezárult on-going értékelések által
előállított adatokra támaszkodik. Emellett fejlesztett
szolgáltatásokat üzemeltető szakemberekkel készített
interjúk, workshopok és kiegészítő ügyfélelégedettségi
mérések, fókuszcsoportok eredményeit hasznosítja az
értékelés.

Adatszükséglet biztosításának módja

 EUPR lekérdezések.
 Az elkészült on-going értékelések dokumentációja.

Értékelés tervezett ideje

2022

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

KÖFOP-1.III.

Az értékelési témakör címe

Az elektronikus ügyintézési csatornák és szolgáltatások
átfogó értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A KÖFOP projektekben fejlesztett elektronikus ügyintézési
csatornák és szolgáltatások eredményességének értékelése

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen új elektronikus ügyintézési csatornák fejlesztése
valósult meg?
 Milyen szolgáltatások váltak elérhetővé elektronikus
formában is?
 Hogyan értékelhetők az egyes szolgáltatások tekintetében
elért elektronikus ügyintézési szolgáltatási szintek?
 Milyen elérés mutatható ki az elektronikus ügyintézési
csatornák alkalmazásával?
 Milyen változás mutatható ki az ügyfél-elégedettségben a
fejlesztések eredményeképpen?
 Milyen
tényezők
befolyásolták
a
fejlesztések
eredményességét?
 Mennyiben járult hozzá az ügyintézés elektronikus útra
terelése az adminisztratív terhek csökkentéséhez?
 Mennyiben járult hozzá az ügyintézés elektronikus útra
terelése
a
közigazgatási
erőforrások
hatékony
felhasználásához?
 Mennyire ismertek , milyen a használat gyakorisága a
fejlesztett és az elégedettség a célcsoportok körében a
fejlesztett elektronikus szolgáltatások esetében? (
felmérés alapján)
 Hogyan érvényesülnek a Digitális Jólét Program
célkitűzései?
 A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés
szempontjából,
van-e
bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
 Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és KÖFOP-1, VEKOP-9
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-11
száma
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Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés,
reprezentatív
telefonos
elektronikus
szolgáltatás ismertség, használat és ügyfélelégedettség
mérés a célcsoport körében

Adatszükséglet

 EUPR projektadatok,
 Ügyfél-elégedettségi adatok,
 Felhasználói aktivitást jellemző adatok,
 használati és elégedettségi adatok
 az Európai Unió Digital Scoreboard és DESI mutatói, egyéb
releváns nemzetközi statisztika

Adatszükséglet biztosításának módja

 EUPR lekérdezések
 Egységes módszertannal végrehajtott ügyfél-elégedettségi
mérések
 reprezentatív telefonos felmérés a célcsoport körében
 A fejlesztett elektronikus megoldások logfile adatainak
elemzése

Értékelés
tervezett
időtartama

2019-2020

Értékelés költségvetése

ideje

és

Mérsékelt
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2. A SZOLGÁLTATÁSI SZEMLÉLET ÉS AZ ETIKUS MŰKÖDÉS MEGERŐSÍTÉSE A KÖZSZOLGÁLATBAN
Az értékelési témakör azonosítója:

KÖFOP-2.I.

Az értékelési témakör címe

Átfogó on-going kompetencia felmérés

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt; a beérkező
adatok validálását követően kezdődhet meg az értékelés,
várhatóan 2019. II. negyedévében.

Az értékelés célja

A közigazgatási szakemberek átfogó kompetencia mérése a
fejlesztések eredményességének mérése és fejlesztése
érdekében

Előzetes értékelési kérdések

 Milyen kompetencia szinttel jellemezhető az érintett
szervezetek állománya a fejlesztendő területeken?
 Milyen elmozdulás mutatható ki az előző mérés óta?
 Milyen eredményesség jellemzi a támogatott képzési
programokat?
 Milyen
tényezők
befolyásolták
a
képzések
eredményességét?
 Mennyiben járul hozzá a napi munkavégzéshez a képzések
révén megszerzett tudás, tapasztalat?
 Milyen hatással van az egyes kompetencia területeken
megvalósuló képzések a szolgáltatás minőségére?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
Előrehaladási jelentés
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és KÖFOP-2, VEKOP-9
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-11
száma
Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, kérdőívezés
statisztikai elemzése, monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

 EUPR projekt adatok
 A képzésben részt vevő szervezeti egységek állományára
kiterjedő kompetencia és karrier adatok.

Adatszükséglet biztosításának módja

 EUPR lekérdezések
 A képzésben részt vevő szervezeti egységek állományára
kiterjedő kompetencia és karrier adatok.

Értékelés tervezett ideje

2019-2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

KÖFOP-2.II.

Az értékelési témakör címe

Korrupciós kockázatok alakulásának értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A korrupciós kockázatok alakulásának vizsgálata

Előzetes értékelési kérdések











Milyen korrupciós kockázatok jellemzőek a magyar
közigazgatásban?
Milyen elmozdulás érzékelhető az előző felmérésekhez
képest?
Milyen eredményesség jellemzi a korrupciós megelőzési
programokat?
Milyen tényezők
befolyásolták
a fejlesztések
eredményességét?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?
Melyek azok az intézkedések, fejlesztések, amelyek a
korrupciós kockázat mérséklésére lettek megvalósítva?

Annak a tagállami jelentésnek a
megnevezése és időpontja,
amelyben a megállapítások
kifejtésre kerülnek

Végrehajtási jelentés

A vizsgálandó OP prioritás száma és
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma

KÖFOP-2, VEKOP-9
TC-11

Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, korrupciós
kockázatmérések statisztikai elemzése. monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

 EUPR projekt adatok.
 Korrupciós kockázat index adatok.

Adatszükséglet biztosításának módja

 EUPR lekérdezések
 Korrupciós kockázatok anonim kérdőíves felmérése a
közigazgatáson belül.
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Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

KÖFOP-2.III.

Az értékelési témakör címe

A közszolgáltatások menedzsmentjének átfogó értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt

Az értékelés célja

A közszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések menedzsment
hátterének átfogó értékelése az IKIR által érintett
közszolgáltatások tekintetében

Előzetes értékelési kérdések










Mennyire jellemző az új, az IKIR, IKVA, HTMRáltal
biztosított döntés-előkészítési lehetőségek alkalmazása
a célcsoport körében?
Milyen elégedettség jellemzi az IKIR, IKVA, HTMR által
kialakított lehetőségek alkalmazását?
Milyen fejlesztési igények jelentkeztek a célcsoport
körében az IKIR, IKVA, HTMR tekintetében?
Milyen változások tapasztalhatóak a közszolgáltatások
menedzsment színvonalában a fejlesztés hatására?
A fejlesztések ÉFK és N+3 szabály szerinti átfogó
abszorpciós elemzése (mi okozza a tervektől való
elmaradást, mekkora potenciál van a célcsoportban a
forráskihelyezés szempontjából, van-e bármilyen
korreláció a forráskihelyezés üteme és a fejlesztések
tartalmának alakulása között)
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és KÖFOP-2, VEKOP-9
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-11
száma
Az értékelés szintje
Az értékelés típusa
Tervezett értékelési módszerek
Adatszükséglet

Adatszükséglet biztosításának módja

Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

Programspecifikus
Hatásértékelés
Dokumentum-elemzés,
interjúk,
fókuszcsoportok,
esettanulmány, monitoring adatelemzés
 EUPR projekt adatok.
 Elégedettségi felmérés adatai
 IKIR felhasználói aktivitás adatai.
 EUPR lekérdezések
 IKIR lekérdezések
 IKIR felhasználók fókuszcsoportos felmérése
 IKIR felhasználók körében lefolytatott elégedettségmérés
2019 -2020
Mérsékelt
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3.8 TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) ÉRTÉKELÉSEI
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1. TÉRSÉGI GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE
Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-1.I.

Az értékelési témakör címe

Óvodai, bölcsődei férőhelyek létesítése és felújítása

Státusz 2017 őszén

Elkészült:
https://www.palyazat.gov.hu/regionlis-fejlesztsek-expostrtkelsek

Az értékelés célja

Az óvodai, bölcsődei férőhelyek létesítéséhez és
felújításához kapcsolódó konstrukciók megalapozottságának,
az indikátorok teljesíthetőségének vizsgálata.

Előzetes értékelési kérdések

- Hány férőhely került kialakításra és fejlesztésre a 2007-13as programozási időszakban? Van-e további férőhely iránti
igény a településeken?
- Mi az outputok reálisan várható mennyisége?
- Milyen
feltételek
teljesülése
szükséges
az
eredményességmérési
keret
indikátor
célérték
teljesítéséhez?
- Milyen intézkedésekkel biztosítható az azonosított
feltételek teljesülése?
Az értékelés keretében szükséges vizsgálni a TOP-6
keretében a megyei jogú városok által tervezett
fejlesztéseket is.

Annak a tagállami jelentésnek a Végrehajtási jelentés (2017) és előrehaladási jelentés (2017)
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és ROP
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-9
száma

VEKOP

TOP-1,TOP-6,

VEKOP-6

Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

(Megalapozó felmérés)

Tervezett értékelési módszerek

Adatelemzés, interjúk, kedvezményezett személyek körében
végzett kutatások, forgatókönyv-elemzés

Adatszükséglet

KSH foglalkoztatási és demográfiai adatok, ágazati és
önkormányzati férőhelyszámok mennyiségi és minőségi
adatai, információi, ágazati előrejelzések és benchmark
adatok, MTA KRTK: Erőforrástérkép

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2016.

Értékelés tervezett ideje
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Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-1.II.

Az értékelési témakör címe

Helyi utak
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Elindult az értékelés 2018 végén.

Az értékelés célja

A fejlesztések eredményességének és hatékonyságának,
továbbá annak értékelése, hogy a fejlesztések a stratégai
dokumentumokban megfogalmazott célokhoz hozzájárultake. Javaslatok megfogalmazása a végrehajtáshoz kapcsolódó
program menedzsment és a 2020 utáni szakpolitikai tervezés
és számára.

Előzetes értékelési kérdések

- Hogyan
változott
a
térségi
munkaerőpiaci
vonzásközpontok közúti elérési ideje a fejlesztések
eredményeképpen?
- A fejlesztések során tekintetbe vették-e és a közösségi
közlekedés igényeit, a fejlesztett közút kerékpáros-barát
módon került-e kialakításra? MI mondható el a
közlekedésbiztonság megvalósítása érdekében tett
intézkedésekről?
- Milyen területi minták azonosíthatók a fejlesztések
végrehajtásában, eredményességében?
- Milyen volt a források kihelyezésének hatékonysága,
egységnyi támogatásból mennyi fejlesztés valósult meg?
- Milyen összefüggések, kölcsönhatások tárhatóak fel a
támogatott fejlesztések és az IKOP-4 keretében
támogatott, TEN-T ráhordó fejlesztések között?
- Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
- Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

fejlesztéséhez

kapcsolódó

támogatások

Az értékelés keretében szükséges vizsgálni a TOP-6
keretében a megyei jogú városok által tervezett
fejlesztéseket is.
Annak a tagállami jelentésnek a Végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és TOP-1, TOP-6, TC-9
a kapcsolódó tematikus célkitűzés
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száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés, közlekedési hatásmodellezés

Adatszükséglet

EUPR, Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer adatai: helyi közutak adatai, GeoX Kft.:
Elérhetőségi idők és távolságok (2008-2014), KSH közúti
szakstatisztika,

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR, EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről
az értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019

Értékelés költségvetése

Mérsékelt

229

2. VÁLLALKOZÁSBARÁT, NÉPESSÉGMEGTARTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-2.I.1

Az értékelési témakör címe

A helyi életminőség javulása terén elért eredmények
értékelése - előkészítés

Státusz 2019 I. negyedévében

Elindult 2019-ben.

Az értékelés célja

Javaslatok kidolgozása arra, hogy milyen fejlesztéspolitikai
eszközök és módszerek alkalmazásával érhető el, hogy a
helyi
életminőség
javítását
célzó
fejlesztések
eredményesebbé és hatékonyabbá váljanak. Annak
vizsgálata, hogy az eredményindikátor (elégedettség a
települési környezet minőségével) értékének változásában
mi a TOP2, illetve a TOP6 prioritás keretében megvalósult
fejlesztések hatása.

Előzetes értékelési kérdések

Milyen mértékben és módon járultak hozzá a TOP releváns
beavatkozásai az érintett települések által kínált
életminőség javulásához.
Milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, valamint a helyi
erőforrásokhoz és a helyben azonosított fejlesztési
szükségletekhez a TOP és az ágazati programok releváns
beavatkozásai?
Javult-e a környezeti elemek állapota a településen?
Javult-e a település közterületeinek vonzereje?
Tényleges helyi szükségleteket elégítettek-e ki a helyi
egészségügyi,
szociális
és
kulturális
alapellátás
közszolgáltatások infrastruktúra-fejlesztési beavatkozásai?
Hogyan változott az alapszolgáltatások elérhetősége a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára?
Erősödött-e a településen élők kötődése a településhez,
változott-e a közösségi aktivitás? Javult-e a települési
környezettel való lakossági elégedettség?
Fenntarthatóak-e intézményi és pénzügyi szempontból a
megújuló kulturális terekben nyújtott szolgáltatások,
programok?
A fejlesztések milyen módon tudnak kapcsolódni a
Vidékfejlesztési Program forrásokat használó Helyi Akció
Csoportok (HACS-ok) által kidolgozott Helyi Fejlesztési
Stratégiák (HFS-k) programelemeihez?

Annak a tagállami jelentésnek a nem releváns
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
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A vizsgálandó OP prioritás száma és a TOP-1. TOP-2. TOP- 3 TOP- 4 TOP-5 TOP-6. TOP- 7 TC6
kapcsolódó tematikus célkitűzés
száma
Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

interjúk,
esettanulmányok,
adatelemzés,
költséghatékonysági elemzés, fókusz-csoport, Delphi módszer

Adatszükséglet

EUPR, IER, adatfelvétel

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2019 (Indító jelentés és adatfelvétel)

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-2.I.

Az értékelési témakör címe

A helyi életminőség javulása terén elért eredmények
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális.

Az értékelés célja

Javaslatok kidolgozása arra, hogy milyen fejlesztéspolitikai
eszközök és módszerek alkalmazásával érhető el, hogy a
helyi
életminőség
javítását
célzó
fejlesztések
eredményesebbé és hatékonyabbá váljanak. Annak
vizsgálata, hogy az eredményindikátor (elégedettség a
települési környezet minőségével) értékének változásában
mi a TOP2, illetve a TOP6 prioritás keretében megvalósult
fejlesztések hatása.

Előzetes értékelési kérdések

Milyen mértékben és módon járultak hozzá a TOP releváns
beavatkozásai az érintett települések által kínált
életminőség javulásához.
Milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, valamint a helyi
erőforrásokhoz és a helyben azonosított fejlesztési
szükségletekhez a TOP és az ágazati programok releváns
beavatkozásai?
Javult-e a környezeti elemek állapota a településen?
Javult-e a település közterületeinek vonzereje?
Tényleges helyi szükségleteket elégítettek-e ki a helyi
egészségügyi,
szociális
és
kulturális
alapellátás
közszolgáltatások infrastruktúra-fejlesztési beavatkozásai?
Hogyan változott az alapszolgáltatások elérhetősége a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára?
Erősödött-e a településen élők kötődése a településhez,
változott-e a közösségi aktivitás? Javult-e a települési
környezettel való lakossági elégedettség?
Fenntarthatóak-e intézményi és pénzügyi szempontból a
megújuló kulturális terekben nyújtott szolgáltatások,
programok?
A fejlesztések milyen módon tudnak kapcsolódni a
Vidékfejlesztési Program forrásokat használó Helyi Akció
Csoportok (HACS-ok) által kidolgozott Helyi Fejlesztési
Stratégiák (HFS-k) programelemeihez?

Annak a tagállami jelentésnek a Végrehajtási jelentés
megnevezése és időpontja, amelyben
a megállapítások kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és a TOP-1. TOP-2. TOP- 3 TOP- 4 TOP-5 TOP-6. TOP- 7 TC6
kapcsolódó tematikus célkitűzés
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száma
Az értékelés szintje

Programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

interjúk, esettanulmányok, adatelemzés, költséghatékonysági elemzés, fókusz-csoport, Delphi módszer

Adatszükséglet

EUPR, IER, adatfelvétel

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020-2021

Értékelés költségvetése

Magas
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3. ALACSONY SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ ÁTTÉRÉS KIEMELTEN A VÁROSI
TERÜLETEKEN
Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-3.I.1

Az értékelési témakör címe

Fenntartható közlekedési módokat érintő támogatások
értékelése (2007-2013)

Státusz 2017 őszén

Elkészült
rtkelsek

Az értékelés célja

A
2018-as
eredményességi
elemzésekkel való támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

- Hogyan alakult a fenntartható közlekedési módokat
választók aránya a támogatott és nem támogatott
településeken, településrészeken?
- Hogyan alakult az egyes fenntartható közlekedési módokat
és személygépjárművet választók aránya a fejlesztések
által érintett településeken?
- Milyen összefüggés azonosítható a megvalósított
fejlesztések és a modalsplit változása között? Mi
állapítható meg az intermodális közlekedési csomópontok
kiépítésének helyzetéről?
- A megvalósított kerékpáros fejlesztések miként
befolyásolták az egyes kerékpáros létesítmények
használóinak számát?
- A fejlesztések által érintett települések közül hány
önkormányzat nyerte el a "Kerékpárosbarát" címet?
- Milyen területi minták azonosíthatók a fejlesztések
végrehajtásában,
eredményességében?
Javult-e
a
közlekedésfejlesztéssel érintett térségek elérhetősége?
- Milyen volt a források kihelyezésének hatékonysága,
egységnyi támogatásból mennyi fejlesztés valósult meg?
Valós helyi igényeket szolgáltak-e ki a megvalósított
közlekedésfejlesztési beruházások?
- Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
- Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?

https://www.palyazat.gov.hu/kzlekedsi-expostfelülvizsgálat

átfogó

Az értékelés keretében szükséges vizsgálni a TOP-6
keretében a megyei jogú városok által megvalósított
fejlesztéseket is.
Annak a tagállami jelentésnek a Végrehajtási jelentés (2019), előrehaladási jelentés (2019)
megnevezése
és
időpontja,
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amelyben
a
kifejtésre kerülnek

megállapítások

A vizsgálandó OP prioritás száma és TOP-3,
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-4
száma

TOP-6,

VEKOP-5

Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, KSH közlekedési statisztikapanel adatfelvétel

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2017

Értékelés költségvetése

Magas
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Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-3.I.

Az értékelési témakör címe

Fenntartható közlekedési módokat érintő támogatások
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális.

Az értékelés célja

A fejlesztések eredményességének, hatékonyságának
vizsgálata, a 2020 utáni programozás támogatása.

Előzetes értékelési kérdések

-

-

-

-

-

-

-

Hogyan alakult a fenntartható közlekedési módokat
választók aránya a támogatott és nem támogatott
településeken, településrészeken?
Hogyan alakult az egyes fenntartható közlekedési
módokat és személygépjárművet választók aránya a
fejlesztések által érintett településeken?
Milyen összefüggés azonosítható a megvalósított
fejlesztések és a modalsplit változása között? Mi
állapítható meg az intermodális közlekedési
csomópontok kiépítésének helyzetéről?
Milyen területi minták azonosíthatók a fejlesztések
végrehajtásában, eredményességében? Javult-e a
közlekedésfejlesztéssel
érintett
térségek
elérhetősége?
Milyen volt a források kihelyezésének hatékonysága,
egységnyi támogatásból mennyi fejlesztés valósult
meg? Valós helyi igényeket szolgáltak-e ki a
megvalósított közlekedésfejlesztési beruházások?
Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a
fejlesztések a Bizottság országspecifikus ajánlásainak
teljesüléséhez és az EU2020-as célokhoz kapcsolódó
nemzeti vállalásokhoz?

Kerékpáros értékelési részhez:
-

Hogyan
alakultak
a
különböző
típusú
kerékpárforgalmi létesítmények fajlagos költségei?
Mik a kijelölt kerékpárforgalmi létesítmények
tapasztalatai?
Mik a kerékpárforgalmi hálózati terv készítésével
kapcsolatos tapasztalatok?
Milyen megállapítások származnak a közös gyalogkerékpáros felületek gyakorlati vizsgálatából?
A projektek hálózatisága: mennyire kapcsolódnak
egymáshoz, vagy már elkészült hálózathoz?
Hogyan alakul a projekttípusok megoszlása?
(Településrész
kerékpárosbaráttá
alakítása,
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-

-

-

-

-

települések közötti kapcsolat megteremtése,
település és lakott területen kívüli célállomás közötti
kapcsolat megteremtése.)
Mennyire tudatos a pályázók részéről a
létesítménytípus
kiválasztása?
Mennyire
alkalmazzák az irányhelyes létesítményeket?
Mennyire támasztják alá a pályázók a korszerűtlen
létesítmények
(közös
gyalogkerékpárút)
alkalmazását?
Kiegészítő létesítmények tervezése: támaszok és
pihenőhelyek alkalmazása és fajlagos költségei.
Miért nem terveznek be elegendő mennyiségű
támaszt?
Kommunikációs intézkedések vizsgálata: milyen
eszközöket alkalmaznak leginkább a pályázók?
mennyire hatékonyak ezek?
Létesítménytípus és ÁNF közötti kapcsolat vizsgálata
a projektek esetében
Közlekedésbiztonsági vizsgálat a szúrópróbaszerűen
megvalósult projektek esetében.
Hány projekt esetében történt kerékpáros
forgalomszámlálás az előkészítési/tervezési folyamat
során? A megvalósított kerékpáros fejlesztések
miként befolyásolták az egyes kerékpáros
létesítmények használóinak számát?
A fejlesztések által érintett települések közül hány
önkormányzat nyerte el a "Kerékpárosbarát" címet?

Az értékelés keretében szükséges vizsgálni a TOP-6
keretében a megyei jogú városok által megvalósított
fejlesztéseket is.
Annak a tagállami jelentésnek a Végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és TOP-3, TOP-6, VEKOP-5
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-4
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Dokumentum-elemzés, interjúk, esettanulmány, monitoring
adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, KSH közlekedési statisztikapanel adatfelvétel
szakmai civil szervezetek véleménye, Magyar közút Nkft. és
NIF Zrt. tapasztalatai
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Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

mérsékelt
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4. HELYI

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

ERŐSÍTÉSE
Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-4.I.

Az értékelési témakör címe

Egészségügyi és szociális alapellátás
kapcsolódó konstrukciók értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális.

Az értékelés célja

A fejlesztések eredményeinek értékelése és javaslatok
megfogalmazása a 2020 utáni időszak programjainak
tervezéséhez és végrehajtásához.

Előzetes értékelési kérdések

- Megvalósultak-e
az
állami
közszolgáltatásokhoz
kapcsolódó fejlesztések?
- A közszolgáltatásokhoz kapcsolódó hiányterületek
azonosításra kerültek-e, és hozzá kapcsolódóan milyen
szempontok alapján alakították ki az intézkedéseket? A
fejlesztések hozzájárultak-e a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférési lehetőségek közötti területi különbségek
kiegyenlítéséhez?
- A közszolgáltatások szervezése figyelembe veszi-e a
területi differenciáltságot?
- A közszolgáltatások szervezése során a területileg nem
ellátott feladatokhoz kapcsolódóan milyen intézkedések
születtek és ezek az intézkedések hatékonyan működneke?
- Biztosítják-e a fejlesztések a megfelelő színvonalú
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést (hátrányos
helyzetű, köztük roma, fogyatékossággal élő személyek
hozzájutnak-e a megfelelő színvonalú egészségügyi,
szociális szolgáltatásokhoz)
- Hogyan működnek a közszolgáltatások szervezéséhez
kapcsolódó monitoring rendszerek?
- Hogyan működnek a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó
támogatási rendszer elemei?
- A közszolgáltatásokhoz kapcsolódó életpályamodell
bevezetése milyen stádiumban van, milyen eredményei
vannak és szorul-e korrekcióra?
- Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
- Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?
- A területi differenciálás tekintetében érintett társágazatok
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fejlesztéséhez

eredményeinek vizsgálata.
Megjegyzés: ERFA vonatkozásában az önkormányzati
intézményeknél megvalósult fejlesztések vizsgálandók.
Az értékelés keretében szükséges vizsgálni a TOP-6
keretében a megyei jogú városok által, valamint a VEKOP-6
keretében az önkormányzatok által tervezett fejlesztéseket
is.
Annak a tagállami jelentésnek a Végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és TOP-4, TOP-6, VEKOP-6, VEKOP-7 (helyi önkormányzati
a kapcsolódó tematikus célkitűzés fenntartású
intézmények
vonatkozásában)
száma
TC-9
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Eredményértékelés

Tervezett értékelési módszerek

Statisztikai adatok elemzése, monitoring adatelemzés,
interjúk, kérdőíves kutatás (életpálya-modell), intézmények
közötti benchmark elemzés

Adatszükséglet

EUPR, KSH: egészségügyi kiadások alakulása, Orvosi,
háziorvosi, kórházi, gyógyszertári, fogászati ellátás, Otthoni
szakápolás és terápiás szolgáltatás adatai;
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer: Szociális Közszolgáltatás; Magyar Orvosi Kamara,
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás
Fejlesztési Főigazgatóság: orvosok, szakorvosok adatai
(2000-2007); Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
betegszám, táppénz adatok; ÁNTSZ: fekvőbeteg ellátás
(2011, 2012), szűrővizsgálatok adatai (2001-2013). KSH /
EMMI: Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai;
Állami Egészségügyi Ellátó Központ ágazati statisztikai
adatgyűjtési rendszer (ÁStAR); OSAP:
Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről,
Családtámogatási ellátások adatai, családsegítő
szolgálatok működési adatai,
A családsegítő szolgálatok működési adatai
Alapinformációk gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szervezetekről,
Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermek
ellátásokról);
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Kft: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
indikátor rendszere:
bizalom indikátorok és diszkrimináció érzet,
jövedelmi szegénységben élő gyermekek aránya,
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Adatszükséglet biztosításának módja
Értékelés tervezett ideje
Értékelés költségvetése

tartós anyagi deprivációban élő gyermeke aránya,
tartósan munkanélküli háztartásban élő gyermeke
aránya,
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben
élők aránya, jövedelmi szegénységben élők aránya,
súlyos anyagi deprivációban élők aránya, alacsony
munkaintenzitású háztartásokban élők aránya
EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik
2020
Magas
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5.

TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Nem azonosítottunk programspecifikus értékelési témakört. A javasolt témakörök a PM és TC szintű
értékelések között vannak feltüntetve (PM-VIII, TC-8.II, TC-9.II).

6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN
A 6. prioritásra nem definiáltunk értékelési témaköröket, mivel minden TOP-ot érintő értékelési
témakör külön vizsgálja majd a megyei jogú városokban megvalósult fejlesztéseket.
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7. KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT VÁROSI HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD)
Az értékelési témakör azonosítója:

TOP-7.I.

Az értékelési témakör címe

A kulturális és közösségi terek fejlesztését, a helyi
közösségszervezetés támogatását városi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva támogató beavatkozások (CLLD)
értékelése

Státusz 2019 I. negyedévében

Továbbra is aktuális minden kérdésével együtt.

Az értékelés célja

A megvalósult fejlesztések eredményeinek és hatásainak
értékelése. A 2020 utáni programozás tervezéséhez és a
végrehajtásához javaslatok megfogalmazása.

Előzetes értékelési kérdések

- Hogyan hatottak a megvalósított egyes fejlesztések a
kulturális és közösségi terek és szolgáltatások
igénybevételére, látogatottságára?
- Milyen területi minták azonosíthatók a fejlesztések
végrehajtásában, eredményességében?
- Milyen volt a források kihelyezésének hatékonysága,
egységnyi támogatásból mennyi fejlesztés valósult meg?
- Milyen a programok időarányos teljesülése? Van-e
abszorpciós kockázat, ha igen, milyen intézkedések
történtek?
- Milyen mechanizmusok révén járultak hozzá a fejlesztések
a Bizottság országspecifikus ajánlásainak teljesüléséhez és
az EU2020-as célokhoz kapcsolódó nemzeti vállalásokhoz?
- Milyen tevékenységi kör megvalósítására alkalmas a
„CLLD” eszköze?
- Eredményesebbnek tekinthető-e a „CLLD” alkalmazása az
ezen körben megvalósított tevékenységek esetében, mint
más megvalósítási módok alkalmazásával? Jobban
segítette-e a társadalmi kohézió erősítését a CLLD típusú
fejlesztés, mintha más eszközt használtak volna hasonló
célokra?
- Hogyan fejleszthető tovább a helyi kezdeményezésekre
épülő és helyi végrehajtású stratégia-készítés módszere,
illetve annak alkalmazása?
- A fejlesztések mennyiben járultak hozzá a köznevelésben
részt vevő tanulók tanórán kívüli, nem forális és informális
tanulásához? Mennyiben járultak hozzá az egész életen át
tartó tanulásban résztvevők számának növekedéséhez?
- Az infrastrukturális fejlesztések mennyiben járultak hozzá a
tartalom- és szolgáltatásfejlesztéshez, a közösségi
aktivitáshoz?
- Hogyan kapcsolódik a városi CLLD a LEADER programhoz,
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milyen szinergiák mutathatók ki?
Annak a tagállami jelentésnek a Éves végrehajtási jelentés
megnevezése
és
időpontja,
amelyben
a
megállapítások
kifejtésre kerülnek
A vizsgálandó OP prioritás száma és TOP-7
a kapcsolódó tematikus célkitűzés TC-9
száma
Az értékelés szintje

programspecifikus

Az értékelés típusa

Hatásértékelés, eredményességi értékelés

Tervezett értékelési módszerek

Interjúk, kedvezményezett és nem kedvezményezett
személyek körében végzett kutatások, esettanulmány,
fókusz-csoport, szakértői panel, monitoring adatelemzés

Adatszükséglet

EUPR, kedvezményezetti adatszolgáltatás, KULTSTAT

Adatszükséglet biztosításának módja

EUPR rendszerben nem elérhető adatok beszerzéséről az
értékelésért felelős szervezeti egység gondoskodik

Értékelés tervezett ideje

2020

Értékelés költségvetése

Mérsékelt
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