ПЛАН ЗА ОЦЕНКА
НА ОП “ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
Първо официално заседание на КН на ОПИК и
на ОПИМСП
София, 26.11.2015 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Основания за разработване
Планът

за оценка на ОПИК се съставя от Управляващия орган (УО) на

програмата (чл. 56 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.) и се
представя на Комитета за наблюдение най-късно една година след
приемането на оперативната програма (чл. 114 (1) от Регламент (ЕС) №
1303/2013 г.);

КН разглежда и одобрява плана за оценка за оперативната програма и
всяко негово изменение (чл. 110 (2в) от Регламент 1303/2013);

Разработен в съответствие с и реферира към методическите документи
на ЕК: Ръководството на ЕК за планове за оценки (отм. април 2014 и м.
февруари 2015 г.), Ръководството на ЕК за мониторинг и оценка (от м.
март 2014 г.) и др.

Основни цели на плана за
оценка
Планът за оценка има за цел да гарантира, че:



се предприемат достатъчно и подходящи дейности по оценката на
програмата;



са налични данните, необходими за оценката на ОПИК;



е наличен съответният капацитет и са предвидени финансови ресурси
за изпълнение на Плана;



се обръща съществено внимание на качеството на оценителния процес;



резултатите от проведените оценки се получават навреме и се
използват в процеса на управление и изпълнение на програмата;



се осигуряване на публичност на резултатите от оценките.

В рамките на Управляващия орган (УО) на ОПИК:
• Функции по оценка на отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на
оперативната програма“ ;
• Координация на дейностите по оценката на програмата с останалите отдели
в УО;
• Възможност за сформиране на Насочваща група по оценка към УО, в случай
на необходимост;

Координация на оценката с партньорите и със
заинтересованите страни:
• Комитет за наблюдение на ОПИК;
• Междуведомствената работна група за оценка на ЕСИФ 2014-2020 г. на
национално ниво;
• Европейската комисия;
• други заинтересовани страни.

Важни въпроси по отношение на изпълнението
на Плана за оценка
Темите на оценките са съобразени със задължителните оценки,
съгласно Регламент 1303/2013 като в допълнение ще се изследват
важни аспекти съгласно спецификата на програмата. Възможност за
провеждане и на хоризонтални оценки, съвместно с УО на други
програми.
Броят и графикът на планираните оценки е съобразен със
спецификата на ОПИК, графика на изпълнение на програмата,
потребностите от навременна информация за целите на постоянно
подобряване на ефективността от интервенциите, директно свързани
с изпълнението на целите на ОПИК;

Всички планирани оценки ще се извършват под формата на външни
услуги по реда на ЗОП. Възможност за извършване на ad-hoc
оценки/анализи и проучвания, в случай на необходимост.

Наименование на оценката

Период на
извършване

Предвидени
средства

април 2016 –
декември 2016

500 000 лв.

август 2016 –
април 2017

200 000 лв.

януари/април
2018 – януари /
март 2019 г.

500 000 лв.

юли/август 2021 март 2022

500 000 лв.

Последваща оценка

До 31.12.2023 г.

Извършва се от
ЕК

Предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда и
оценка (Предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на
финансовите инструменти) на ОП за програмен период 2021 – 2028 г.

декември 2019 декември 2020

400 000 лв.

Оценки, които засягат две или повече ОП, в случай на интегрирани
и/или координирани инвестиции в дадена сфера, ВОМР, хоризонтални
политики и др.

По общ съгласуван
график между ОП

300 000 лв.

При нужда

400 000 лв.

Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на
ОПРКБИ 2007-2013
Анализ на първите стартирали процедури по ОПИК 2014 – 2020 и
проучвания, подпомагащи изготвянето на Годишния доклад за
изпълнение на ОПИК 2014-2020, който трябва да бъде представен през
2017 г., вкл. изпълнение на приложимите предварителни условия и
хоризонталните принципи
Междинна оценка и проучвания, включително Първи екологичен
доклад по ОПИК за периода 2015-2018 г.
Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и
инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет и
рамката за изпълнение на ОПИК 2014 – 2020, вкл. Втори екологичен
доклад по ОПИК за периода 2018-2020 г. и проучвания

Ad-hoc оценки, анализи и проучвания

6
Общо

2 800 000 лв.
без ДДС

