
 

 

  

NOVINKY z řešení interdisciplinárních evaluačních projektů 

 
Nadnárodní výzkumná síť zaměřující se na 
„Ztracené mileniály“ 

 
IREAS spolu s dalšími 12 partnery ze zemí Evropského hospodářského 
prostoru uspěl ve výzvě Norských fondů, která se zaměřuje na 
„Ztracené mileniály“. Jedná se o dlouhodobý projekt, který cílí na 
pravidelně opomíjenou skupinu generace milieniálů. Jedná se o mladé 
lidi ve věku 25 – 29 let, kteří nestudují, nepracují a ani se nepřipravují 
na budoucí zaměstnání a živí je především rodiče -  v odborné literatuře 
a strategických dokumentech označované zkratkou NEET (Not in 
Education, Employment or Training). IREAS bude v tomto projektu 

lídrem pracovní skupiny Mapování iniciativ a postupů hodnocení.  

Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšnému začlenění osob 25+ 
NEET na trh práce prostřednictvím rozšíření znalostí o účincích iniciativ, 
které se zaměřují na osoby 25+ NEET, budování kapacit zúčastněných 
stran pro provádění studií dopadu, a tím i zlepšení kvality intervencí na 
trhu práce. K dosažení tohoto cíle byla vytvořena nadnárodní výzkumná 
sít, která sdílí 

➢ know-how a osvědčené postupy,  
➢ hodnocení vládních a komunitních iniciativ zaměřených na 

osoby 25+ NEET, 
➢ jakož i způsoby zapojení zúčastněných stran s cílem zvýšit 

politickou relevanci výsledků projektu. 

 

Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 proběhl kick-off meeting projektu. Podle 
původního plánu měl meeting proběhnout v sídle koordinátora projektu 
institutu HÉTFA v Budapešti, ale s ohledem na aktuální situaci  
s Covid-19 v evropských zemích nakonec setkání proběhlo intenzivní 
on-line formou (včetně využití interaktivních on-line nástrojů pro řízení 
diskuse a brainstormingu).  

Martin Pělucha, Petr Fanta, Martina Kubíková 

Projekt sdružující 13 
partnerských zemí 
EHP  

 

NEETs = mladí lidé 
ve věku 25–29 let, 
kteří nestudují, 
nepracují a ani se 
nepřipravují na 
budoucí zaměstnání 

 

Během projektu 
proběhne několik 
setkání všech 
partnerů 

 

 

 
Více informací 
o projektu lze 
dohledat na: 
https://eeagrants.or
g/archive/2014-
2021/projects/RF-
YOUTH-0027  

2021 

NEWSLETTER 

https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/RF-YOUTH-0027
https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/RF-YOUTH-0027
https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/RF-YOUTH-0027
https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/RF-YOUTH-0027


ČLENOVÉ IREAS JSOU U SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE ČESKÝCH 

UHELNÝCH REGIONŮ 
Členové našeho týmu se jako nezávislí experti v rámci mezinárodního konsorcia 

vedeného Frankfurtskou školou financí a managementu zapojili do technické 

asistence přípravy plánů spravedlivé územní transformace v České republice, která 

byla poskytnuta členským státům ze strany Evropské komise. Proces přechodu na 

klimatickou neutralitu bude mít největší dopad na komunity historicky závislé na 

těžbě uhlí, stejně tak jako na průmysl závislý na jeho spalování. V Česku se to týká 

zejména Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. V rámci projektu 

byly analyzovány současná situace a mechanismus řízení a zapojení zúčastněných 

stran. Dále bylo spolupracováno na přípravě regionálních plánů spravedlivé územní 

transformace, včetně identifikace hlavních výzev, potřeb a priorit. Tento proces 

zahrnoval rovněž rozhovory se zúčastněnými stranami a konzultace na národní, 

regionální a místní úrovni.  

Jiřina Jílková, Martin Špaček, Martin Pělucha 

 

IREAS VYHODNOTIL PĚT OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V KONTEXTU 

MAINSTREAMINGU KLIMATICKÉ ZMĚNY 
Experti IREAS vyhodnotili v první polovině dubna 2021 pět připravovaných 

operačních programů (dále jen OP) pro nové programové období 2021 – 2027, a to 

z hlediska jejich nastavení a reflexe klimatických opatření. Konkrétně se jednalo 

o OP Doprava, Integrovaný regionální operační program, OP Životní prostředí, OP 

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc. V nově 

připravovaném programovém období 2021 – 2027 jsou navrženy tzv. průřezové 

oblasti, jejichž prostřednictvím by se měl docílit komplexní přístup ve financování ze 

strukturálních fondů EU. Jedná se o (1) přizpůsobení se změně klimatu, (2) 

společnost 4.0, (3) územní dimenze. Účelem hodnocení bylo tudíž zjistit, do jaké 

míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se 

přizpůsobení změně klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, 

které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu 

soudržnosti.  

Hodnocení bylo provedeno pro Evropskou komisi (DG Clima) v rámcovém 

evaluačním kontraktu, který koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a 

Metis GmbH (Rakousko), které rovněž připravily i detailní metodiku pro evaluační 

přístup. IREAS naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou 

subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin 

Pělucha, Ph.D. 

Martin Pělucha, Martina Kubíková 

 
 
 
 

 

NAŠE AKADEMICKÉ ÚSPĚCHY 
Dne 23. 11. 2021 schválila Vědecká rada 

Vysoké školy ekonomické v Praze návrh 

na jmenování doc. Ing. Martina Pěluchy, 

Ph.D. profesorem v oboru Hospodářská 

politika. Návrh nyní bude předán 

Ministerstvu školství a tělovýchovy. Moc 

Martinovi gratulujeme! 

 

PUBLIKACE 

Tým autorů pod vedením doc. Martina 

Pěluchy uspěl v soutěži o Cenu rektorky 

VŠE Praha za odborný článek s názvem 

"Expanding the ontological horizons of 

rural resilience in the applied agricultural 

research policy: The case of the Czech 

Republic", který byl publikován 

v prestižním zahraničním odborném 

periodiku Journal of Rural Studies 

(Volume 82, February 2021, str. 340-350) 

s vysokým impakt faktorem. Článek 

představuje kritickým způsobem 

souvislosti aplikovaného zemědělského 

výzkumu, jehož nastavení zcela 

neodpovídá nejen aktuálním potřebám 

zemědělské praxe, ale také kontextovým 

trendům, které jsou evidentní na 

nadnárodní úrovni s jejich jasným vlivem 

na lokální podmínky rozvoje, tj. role 

digitalizace, zemědělství 4.0 a slabá 

reflexe širších aspektů rozvoje 

venkovských oblastí. Předložený odborný 

článek tyto souvislosti diskutuje zejména 

z pohledu konceptu resilience 

venkovských území. 

NOVÝ PROJEKT K NASTAVOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ PODPOR V OP RYBÁŘSTVÍ 2021 – 2027 
IREAS uspěl ve výběrovém řízení s projektem s názvem "Recirkulační zařízení a Akvaponie v OP Rybářství 2021–2027", který 

bude realizován v období 11/2021 až 06/2022. Předmětem této veřejné zakázky bude nastavení definic, týkajících se intenzivních 

akvakulturních systémů, nastavení číselníku způsobilých výdajů opatření 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů 

OP Rybářství 2021–2027 (zahrnující Akvaponie), včetně finančních limitů. Specifickou částí projektu bude také stanovení 

minimálních technických parametrů pro tato zařízení a nastavení hodnotících kritérií pro připravované projekty v tomto operačním 

programu 

Martin Pělucha 

KALENDÁŘ AKCÍ 

Mapování evaluačních praktik  

Duben až listopad 2022 
IREAS bude lídrem během mapování evaluačních praktik 

pro partnery projektu „Lost Millennials“ 

Školení kvantitativního a kvalitativního hodnocení 

dopadu  
Červen 2022  

Naši kolegové povedou školení v oblasti evaluací v rámci 

projektu „Lost Millennials“ v Bodø (Norsko) 
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