
 

 

  

NOVINKY z řešení interdisciplinárních evaluačních projektů 

 
IREAS POMÁHAL NASTAVOVAT FINANCOVÁNÍ 
PODPOR V OP RYBÁŘSTVÍ 2021-2027 
 
IREAS v první polovině roku úspěšně zpracoval dvě veřejné 

zakázky pro Ministerstvo zemědělství ČR, konkrétně pro Řídící 

orgán Operačního programu rybářství. Manažerem projektů byl 

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. a jeho tým se skládal z dalších, 

mladších členů kolektivu IREAS, a dále také ze tří odborníků na 

oblast rybářství. Obě zakázky se týkaly v současné době zcela 

zásadních otázek nastavení způsobilých výdajů, jejich evaluaci v 

kontextu situace na trhu a nastavování finančních limitů.  

V rámci prvního projektu s názvem „Recirkulační zařízení a 

Akvaponie v OP Rybářství 2021–2027“ ve spolupráci s odborníky 

na rybářství nastavil definice, týkající se intenzivních 

akvakulturních systémů, nastavil číselník způsobilých výdajů 

opatření 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů 

OP Rybářství 2021–2027 (zahrnující akvaponie), včetně 

finančních limitů, a stanovil také minimální technické parametry 

pro připravované projekty akvaponických zařízení, která jsou 

nově součástí OP Rybářství 2021-2027. 

V rámci druhého projektu s názvem „Finanční limity OP Rybářství 

2021–2027“ IREAS ve spolupráci s odborníky na rybářství 

revidoval již existující finanční limity/podlimity, doplnil finanční 

limity/podlimity a rozšířil číselníky o nové položky. Jednalo se o 

číselníky způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých 

výdajů pro aktivity 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury a 

2.2.2 Zpracování produktů OP Rybářství 2021–2027. 

  

Martin Pělucha, Vojtěch Dvořák, Martina Kubíková, Marie Kudrnová 
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EX ANTE HODNOCENÍ NÁVRHU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA OBDOBÍ 2023–2032 

Tým IREAS vypracoval pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ex ante 
hodnocení návrhu programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2023–
2032, který navazoval na Program ZEMĚ a Koncepci výzkumu MZe na roky 
2023–2032. Cílem evaluace bylo podpořit efektivní nastavení programu na 
základě vyhodnocení 25 dílčích evaluačních otázek. Evaluační tým pod 
vedením Martina Špačka na závěr evaluační zprávy formuloval doporučení 
směřujícími k odstranění identifikovaných nejasností či nedostatků programu. 

Martin Špaček, Marie Kudrnová 

 

HODNOCENÍ PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 

V dubnu 2022 experti IREAS vyhodnotili připravovaný Program Interreg  
Česko – Polsko 2021-2027 z hlediska jeho nastavení a reflexe klimatických 
opatření. Evaluace byla provedena pro Evropskou komisi (DG Clima)  
v rámcovém evaluačním kontraktu, který koordinovaly evaluační společnosti 
COWI A/S (Dánsko) a M&E Factory GmbH (Rakousko).  

Evaluace poskytla řadu dílčích doporučení týkajících se upřesnění nebo  
i doplnění intervenčních oblastí, neboť jednotlivé specifické cíle popisují 
opatření s různou mírou podrobnosti. I přes jednoznačná specifika programu  
v jeho zaměření bylo doporučeno posílení některých klimatických výdajů. 

Martin Pělucha 

 

PROJEKT „ZTRACENÍ MILENIÁLOVÉ“ POKRAČUJE 

IREAS spolu s dalšími 12 partnery ze zemí EHP v průběhu roku pracoval na 
projektu „Lost Millennials – Transnational research network for the evaluation of 
initiatives targeting 25+ NEETs“, který cílí na opomíjenou skupinu generace 
milieniálů. Jedná se o mladé lidi ve věku 25–29 let, kteří nestudují, nepracují a 
ani se nepřipravují na budoucí zaměstnání.   

V první části roku IREAS připravoval školení pro členy konsorcia zaměřené na 
evaluace, které proběhlo začátkem léta v norském Bodø. Během léta probíhalo 
mapování realizovaných iniciativ či programů zaměřených na problematiku 25+ 
NEETs napříč partnerskými zeměmi a jejich evaluace, které řídili experti IREAS. 
Klíčová zjištění byla předmětem diskuse během zářijového partnerského setkání 
ve španělském Burgosu. Závěr roku byl věnován přípravě souhrnného reportu 
o evaluacích realizovaných iniciativ podporujících 25+ NEETs v partnerských 
zemích. 

 Petr Fanta, Martin Pělucha, Martina Kubíková, Vojtěch Dvořák 

 

 
 

 

 

VÝROČNÍ KONFERENCE NOK 
Členové týmu IREAS se v hojném 

počtu účastnili 8. konference 

Evaluační jednotky Národního 

orgánu pro koordinaci, která 

v letošním roce nesla název 

„Zaostřeno na regiony aneb Fakta 

o politice soudržnosti jako základ 

pro Evidence Based Policy. 

Konferenční den byl zahájen 

panelovými diskusemi o roli 

evaluací a nástrojů k rozvoji 

regionů, kde jedním z řečníků byl 

Viktor Květoň. Druhý den 

proběhly navazující workshopy na 

téma evaluačních zpráv a metod.  

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 
Členové týmu IREAS se plánují v následujícím roce 

aktivně zúčastnit těchto akcí: 

Prezentace klíčových zjištění z projektu „Lost 

Millennials“ na Islandu  

Květen 2023 

 

Organizace národní konference pro klíčové 

stakeholdery v rámci projektu „Lost Millennials“ 

Říjen až listopad 2023 

RSA Annual Conference 2023 

Červen 2023 

Place leadership in Europe research seminar series 

2023-2025 
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LETEM SVĚTEM 

Tým IREAS na partnerském meetingu 

v norském Bodø 

Mezinárodní tým projektu „Ztracení mileniálové“ 

ve španělském Burgosu 

http://www.e-academia.eu/

