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▶ÉRTÉKELÉSI TERVEK
A TÉNYEKEN ALAPULÓ POLITIKA TÁMOGATÁSA

Az operatív programok elfogadását követően az irányító
hatóságoknak egy éven belül értékelési terveket kell
a monitoringbizottság elé terjeszteniük. Az értékelési
tervek az összes programra kiterjednek, és egészen
a programozási időszak végéig meghatározzák az értékelési tevékenységeket. Az értékelési tervek fontos
eszközök, amelyek segítségével a kohéziós politika eredményei hatékonyabban értékelhetők.
Az európai strukturális és beruházási alapok 2014–2020
közötti programozási időszakára vonatkozó rendelet minden
korábbinál erőteljesebben hangsúlyozza a programok célkitűzéseit, a várt eredmények eléréshez szükséges támogatási
logikát és az értékelés szerepét. A rendelet kötelezővé teszi
az értékelési tervek és hatásértékelések kidolgozását annak
megállapítására, hogy mennyiben járultak hozzá az alapok
a programok célkitűzéseinek megvalósításához. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak rendszeresen jelenteniük kell
az eredményekről és a hatásokról: a tagállamok az Európai
Bizottságnak jelentenek, az Európai Bizottság pedig az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint a Szociális Bizottságnak
és a Régiók Bizottságának. A tagállamok 2022-ben összefoglalót dolgoznak ki az értékelés eredményeiről. Ez szolgál majd
a kohéziós politika utólagos, bizottsági ex post értékelésének
alapjául. Így a tagállami értékelések az irányadó vita legmagasabb szintjére is eljutnak.
Az értékelési tervek kidolgozása nem könnyű feladat. Egyrészről
az szükséges hozzá, hogy a programok egyértelműen meghatározzák, min akarnak változtatni. Elengedhetetlen ezenkívül
az is, hogy a releváns mutatókat nyomon kövessék és ellenőrizzék. Ezután a programok által érintett szakpolitikai területekre
vonatkozóan rendelkezésre álló tényeknek megfelelően döntéseket kell hozni arra vonatkozóan, mire kell összpontosítani
az értékelési tevékenységeket annak érdekében, hogy felszámolhassák az ismeretbeli hiányosságokat, és eleget tegyenek
a szabályozási követelményeknek is.
Ezért az értékelési terveknek fel kell sorolniuk a program tartama során elvégzendő értékeléseket, és elegendő forrást kell
elkülöníteniük az ezekhez szükséges adatgyűjtéshez és adatelemzéshez. Az értékelési terveknek valamennyi előirányzott
értékelés vonatkozásában pontosan meg kell határozniuk
az értékelés célját, időzítését, fő kérdéseit, módszereit,
az értékeléshez szükséges adatokat, az értékelés időtartamát
és a becsült költségvetését. A terveknek tartalmazniuk kell
az értékelések irányításának és az eredmények nyomon
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követésének, illetve az érdekelt felek és a közvélemény felé
történő kommunikációjának módját is. Az irányító hatóságok
rendszeresen felülvizsgálják az értékelési terveket, és szükség esetén hozzáigazítják azokat a program vagy a program
környezetének esetleges változásaihoz, amennyiben azok
új adatok és ismeretek gyűjtését teszik szükségessé.
Az értékelések alulról felfelé irányuló megtervezése hozzá
fog járulni ahhoz, hogy azok jobb minőségűek és hasznosabbak legyenek. Ugyanakkor segíteni fog a Bizottságnak
abban, hogy az eredményeket összegyűjtse és ismertesse
a szakpolitikai döntéshozókkal és a programvezetőkkel.
Végezetül pedig elő fogja mozdítani a tényeken alapuló programok és szakpolitikák kidolgozását és végrehajtását.
Az Európai Bizottság által kiadott útmutató dokumentum,
amely segíti az irányító hatóságokat az értékelési tervek
kidolgozásában, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
honlapján érhető el. Az útmutató a hatásértékelések feladat-meghatározásainak kidolgozására, illetve a külső értékelések irányítására vonatkozóan is tartalmaz ajánlásokat.
Az Európai Bizottság – észrevételek hozzáfűzése és bevált
gyakorlatok megosztása révén – együtt fog működni az irányító hatóságokkal az értékelési tervek minőségének javítása érdekében.
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